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1. Gemeenten.
Klaar voor de start?
In 2013 gaat de functie extramurale begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar
de Wmo. Daarmee krijgt u als gemeente de verantwoordelijkheid over een groep burgers
met een complexe en vaak levenslange vraag. Deze transitie van AWBZ-taken biedt kansen om ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie op lokaal niveau, dichter bij de
burger te organiseren. U kunt de eigen kracht en mogelijkheden van burgers én hun sociale netwerk aanspreken en in de directe omgeving maatwerk realiseren. Het is belangrijk
verbinding te leggen met overige Wmo-voorzieningen, andere gemeentelijke domeinen
en de transities van Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg.
Een gekantelde gemeente doet de voorbereiding niet alleen, maar samen met de burgers,
aanbieders van vrijwillige inzet, zorg en welzijn. We gaan in op mogelijkheden om bij
deze transitie het cliëntenperspectief actief te betrekken en met alle relevante partijen na
te denken over optimale voorbereidingen op de veranderingen.
Deze brochure is voor beleidsambtenaren die zich willen voorbereiden op de transitie van
AWBZ-taken. In het eerste deel van deze brochure leest u welke acties nodig zijn. Uitgangspunt daarbij is de gekantelde manier van werken: uitgaan van de meest geschikte combinatie van iemands eigen kracht, de mogelijkheden van zijn netwerk, van vrijwillige inzet,  
en collectieve en individuele voorzieningen. In het tweede deel van deze brochure gaan
we dieper in op die gekantelde manier van werken in het traject van vraagverheldering tot
arrangement en geven we concrete handvatten. De actiepunten kunnen gezien worden als
randvoorwaarden om een goed gesprek en uiteindelijke oplossing voor en met de burger
te realiseren.

De Kanteling: het gesprek
Via het project De Kanteling hebben veel gemeenten ervaring opgedaan met een
gekantelde manier van benaderen en ondersteunen van burgers met een zorgbehoefte. Een belangrijk instrument daarbij is het gesprek. In dit gesprek wordt
samen met de betrokkene uitgezocht wat hij nodig heeft om zijn probleem op
te lossen. Deze gekantelde manier van werken biedt een goede uitgangssituatie
voor een succesvolle aanpak van de decentralisatie van begeleiding.

***
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2. Vijf actiepunten
voor gemeenten
Actie 1

Breng de huidige situatie in kaart

De eerste stap is dat u de gemeentelijke situatie in kaart brengt. Hoeveel mensen in
uw gemeente maken gebruik van begeleiding? Welke zorg ontvangen ze precies? En
welke aanbieders zijn er? U kunt op www.ciz.nl een overzicht opvragen van het aantal
afgegeven indicaties in uw gemeente. Verder kan het zorgkantoor u informeren over
de aanbieders die in uw regio begeleiding bieden. Deze aanbieders kunt u vervolgens
vragen om aantallen en kenmerken van de inwoners die zorg ontvangen.

Landelijke cijfers
Op dit moment maken in heel Nederland circa 180.000 mensen gebruik van individuele
begeleiding en/of groepsbegeleiding. Dat blijkt uit gegevens van het CIZ. Het gaat om
mensen die zelfstandig wonen en matige tot ernstige beperkingen hebben, zodanig dat
zij zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen en participeren. Dit zijn volwassenen met langdurige psychiatrische aandoeningen, kinderen en volwassenen met
een verstandelijke beperking, volwassenen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte en ouderen met regieverlies ten gevolge van een chronische
ziekte of psychogeriatrische aandoening.

Waar let u op?
Vanaf 2013 kan deze nieuwe groep burgers zich mogelijk melden bij het Wmo-loket.
Het gaat om mensen met een complexe en vaak levenslange hulpvraag. Bij deze groep
zijn de mogelijkheden voor zelfregie en zelfstandig functioneren kleiner dan bij diegenen die tot nu toe hulp zochten via het Wmo-loket.
Bij mensen die lange tijd begeleiding via de AWBZ hebben ontvangen, kan er ook sprake
zijn van hospitalisering. Dit wil zeggen dat iemand zo gewend is aan de begeleiding, dat
diegene zich als vanzelfsprekend afhankelijk opstelt en niet meer streeft naar zelfregie.
Bij deze groep is het risico op overbelaste mantelzorgers groot. Bij onvoldoende ondersteuning kan dit leiden tot uitval van de mantelzorger, soms ook tot excessen zoals
mishandeling of verwaarlozing van degene die zij verzorgen.
Het gebruik van collectieve voorzieningen zal zeker bij de start enige individuele ondersteuning vragen.
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Wees erop voorbereid dat deze steun niet altijd door mantelzorgers of vrijwilligers geboden kan worden. Sommige mensen met ernstige beperkingen willen liever niet geholpen
worden door hun naasten, omdat ze daarmee in een afhankelijke positie komen en de
gelijkwaardigheid van de persoonlijke relatie onder druk komt te staan. Ook vrijwillige
inzet voor langere tijd is vaak moeilijk te vinden, terwijl veel van de mensen met ernstige
beperkingen juist slecht reageren op veranderingen van ondersteunende personen.

Casus van hulpvrager Saskia (83)
Saskia is 83. Ze is weduwe, licht dementerend en woont alleen in een eengezinswoning. Ze wordt regelmatig door de politie naar huis gebracht omdat ze de weg
kwijt is. Ook begint ze zichzelf te verwaarlozen. Haar kinderen willen voor haar
graag voor een aantal dagdelen dagopvang krijgen.
Vraagverheldering (huisbezoek in aanwezigheid dochter)
Dochter doet het huishouden, twee middagen per week, zoon doet de boodschappen en de administratie. Verdere familie is buiten beeld. Buren maken zich
zorgen. Volgens Saskia zelf is er niets aan de hand, het gaat allemaal prima, ze
weet echt niet waarom iedereen zich zo druk maakt, ze heeft haar hele leven al
voor zichzelf gezorgd, wel zou ze willen dat ze vaker iemand ziet, ze zegt dat ze
haar kinderen nooit ziet. Vandaar dat ze wel een paar keer per week naar een
“soos” wil als iemand haar erheen kan brengen. Het huis ziet er netjes uit, maar
is eigenlijk niet geschikt voor Saskia, slaapkamer boven, wc alleen op de begane
grond. Tuin is verwaarloosd. Is verhuizen een optie? Dochter geeft aan dat er een
seniorenflat is vlak bij haar huis, dan zou ze ook vaker even langs kunnen wippen.
Plan
Streven naar een snelle verhuizing naar de seniorenflat, ook met het oog op de
toekomst. Tot die tijd twee maal per week door een vrijwilliger opgehaald worden voor de ouderensoos in het buurtcentrum. En mantelzorgondersteuning voor
dochter om met haar en haar moeder een plan te maken voor de langere termijn.

***
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Actie 2

Betrek kwetsbare burgers

Ga praten met de burgers die begeleiding nodig hebben, individueel en groepsgewijs.
Wat voor begeleiding krijgen ze momenteel in uw gemeente? En lost dat hun probleem
op? Hebben ze behoefte aan andere ondersteuning? Door nu al contact te leggen, bereidt
u zich goed voor op de komst van deze nieuwe groep en worden deze mensen zich ervan
bewust dat er dingen zullen veranderen.
Het is logisch dat het eerste contact met mensen die AWBZ-begeleiding ontvangen,
plaatsvindt in overleg met de huidige zorgaanbieder. Zij kennen de AWBZ-cliënten immers
persoonlijk en de zorgverlener heeft veel kennis over wat mensen zelf kunnen en waar
ondersteuning nodig is.

Leg het zorgvuldig uit
In alle communicatie richting burgers over de veranderingen in de AWBZ is het belangrijk
duidelijk te zijn over de verwachtingen die mensen kunnen hebben van de ondersteuning
via de gemeente. Dit begint al ver voor de daadwerkelijke transitie in 2013 (voor nieuwe
groepen) en 2014 (voor mensen die nu al een AWBZ-indicatie hebben). Met name voor de
laatstgenoemde groep is de omslag van een verzekerd recht op begeleiding naar compensatie niet altijd makkelijk te begrijpen. Dit vraagt om zorgvuldige uitleg. Hierbij is het aan
te raden de verbinding te zoeken met cliëntenorganisaties om te kijken hoe deze boodschap het duidelijkst voor het voetlicht gebracht kan worden.

Groepsvoorlichting
Tijdens een groepsvoorlichting kunt u burgers informeren over wat ze kunnen verwachten
van de gemeente. Organiseer dit samen met de zorgorganisatie, de cliëntenraad, Wmoraad en cliëntenorganisaties.
Begin de voorlichting met uitleg over de visie van de gemeente op ondersteuning van
kwetsbare burgers, op welke manier de procedure verloopt om met ieder van hen in gesprek te komen, wie deze gesprekken gaat voeren, wat het tijdpad is, hoe de mantelzorgers en huidige zorgverleners betrokken worden en welke alternatieve ondersteuningsmogelijkheden er zijn of komen.
De zorgorganisatie kan toelichten hoe hij betrokken is bij nieuwe arrangementen en
welke afspraken of ideeën er zijn om de overgang te vergemakkelijken. De cliëntenraad,
Wmo-raad en cliëntenorganisaties kunnen vervolgens aangeven wat vanuit hun perspectief belangrijk is voor burgers die met deze verandering worden geconfronteerd. En wat
ze daarover met de zorgaanbieder en de gemeente hebben afgesproken.
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Waar let u op?
Bij deze nieuwe doelgroepen is het extra belangrijk om in detail vast te stellen hoe zij tot
nu toe ondersteund worden in het dagelijks leven. Wat gaat goed en wat niet en waarbij
is ondersteuning nodig?
Wees alert op de praktische ondersteuning die tussen de regels door wordt geboden.
In dagbestedingsvoorzieningen wordt bijvoorbeeld tussendoor allerlei praktische steun
geboden. Denk aan steun bij het beoordelen van post, bij het invullen van formulieren, bij
het in de gaten houden van iemands gezondheid, bij het meedenken over dagelijkse beslissingen en praktische vragen. Ook het bezoek aan of van familieleden of vrienden kan
een bron van praktische steun zijn, waarbij geen van beiden dit als zodanig benoemen.
Als het wegvallen van een AWBZ-voorziening leidt tot minder activiteiten buitenshuis of
tot verkleinen van het persoonlijke netwerk dan kan dat op andere vlakken leiden tot
ongewenste verschraling van de steun. En omgekeerd: als alternatieve arrangementen het
persoonlijk netwerk uitbreiden en meer contacten en activiteiten buitenshuis bieden, kan
dat ook op andere vlakken tot een toename van mogelijkheden voor sociale steun leiden.
Vergeet dit soort ‘nevenfuncties’ niet bij het beoordelen van de huidige activiteiten en bij
het nadenken over mogelijkheden voor vervangende activiteiten.

(O)GGZ spiegel
In het project de (O)GGZ spiegel zijn kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief
ontwikkeld om het gemeentelijk beleid te toetsen. Het instrument bestaat uit
twee vragenlijsten, één voor cliënten en één voor gemeenten. Doordat beide
partijen de vragenlijsten invullen, ontstaat spiegelinformatie en deze worden
gebruikt voor het verbeteren van het beleid. Het is dus een instrument dat op
collectief niveau kan worden ingezet om meer inzicht te krijgen in hoe mensen
het gevoerde beleid ervaren.
Meer informatie: www.vereniginggeestdrift.nl of op
www.platformggz.nl/lpggz/projecten_2009_2012/o_ggzspiegel

***
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Actie 3

Praat vanaf het begin met aanbieders

Eén gemeente heeft vaak met tientallen aanbieders van ondersteuning te maken. Wat
bieden zij en voor welke burgers? Wat maakt hun aanbod uniek? Met wie werken ze
samen? Allemaal vragen die aan bod komen als u in gesprek gaat met de zorgorganisaties in uw gemeente. Denk daarbij niet alleen aan de huidige aanbieders, maar ook aan
welzijnsorganisaties en organisaties die actief zijn in de vrijwillige zorg. Let op: aanbieders
kunnen met tientallen gemeenten te maken hebben, er moet dus actief gezocht worden
naar de dialoog.

Nieuwe arrangementen nodig
Het één op één overnemen van alle begeleiding is kostbaar. Daarom zult u met de zorgorganisaties en andere maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar nieuwe arrangementen voor ondersteuning. U kunt partijen uitnodigen om samen met u voorstellen
te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op basis van cliëntprofielen en casuïstiek. Het is belangrijk
alle partijen bij elkaar te brengen omdat u voor nieuwe aanpakken van elkaar afhankelijk
bent:

*

Zorgpartijen kennen de doelgroep en hun ervaring met het organiseren van
ondersteuning.

*

Welzijns- en vrijwillige organisaties kennen de mogelijkheden in de wijk en de collectieve voorzieningen.

*
*

Organisaties van cliënten, burgers en mantelzorgers kennen het cliëntenperspectief.
Gemeenten kennen het financiële plaatje en kennen hun politieke verantwoordelijkheid voor een goede ondersteuningsstructuur.

Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Er zit veel kennis en kunde bij de
huidige zorgorganisaties. Er kan meer of minder intensief met de zorgaanbieder worden
samengewerkt, afhankelijk van de mate waarin de zorgorganisatie op dezelfde lijn zit die
de gemeente nastreeft.

Waar let u op?
De professional die de begeleiding aan de cliënt biedt, kan een bron van informatie zijn
over diens mogelijkheden, netwerk en beperkingen. Ook heeft de professional vaak het
vertrouwen en is hij wellicht al bezig om de burger te stimuleren tot zelfregie en het
gebruik maken van eigen kracht en van zijn netwerk. Ook bij begeleiding vanuit de AWBZ
was dat immers al een van de taken. Actieve inbreng van een zorgorganisatie in het
vernieuwen van het aanbod is daarom van belang, evenals de samenwerking met welzijn,
vrijwilligers(organisaties) en ervaringsdeskundigen.
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Een zorgorganisatie kan de overgang van de begeleiding als bedreiging en belasting
ervaren.
Denk daarbij aan:

*
*

Het risico van verminderde inkomsten.
Het moeten maken van contractafspraken met een groot aantal gemeenten in plaats
van met één zorgkantoor/zorgverzekeraar.

*

De vrees voor concurrentie met andere partijen zoals welzijn, vrijwilligers- en
cliëntenorganisaties.

*

De overtuiging dat andere partijen niet in staat zijn deze gespecialiseerde zorg te leveren zodat kwaliteitsverlies en verloedering dreigt voor de betreffende groep burgers.

Wees daarom alert op angsten en agendapunten bij alle partijen. Zij kunnen een soepele overgang naar de nieuwe situatie in de weg staan. Betrek in eerste instantie vooral
die partijen die laten merken dat ze interesse hebben in deelname in vernieuwing en
daarin ook al stappen zetten; dat kan anderen die nog niet zo ver zijn stimuleren tot
verandering.

Cocreatie
Cocreatie is een manier om met verschillende partijen vanuit verschillende perspectieven samen tot een concreet plan van aanpak te komen. Het is een actief en
creatief proces om in wisselwerking met elkaar producten, diensten of beleid te
ontwikkelen of te verbeteren. In het bedrijfsleven wordt cocreatie al gebruikt. In
de sector zorg en welzijn wordt het langzaam ontdekt en ingezet. De kennis en
ervaring van zorgaanbieders, welzijn en vrijwilligersorganisaties, cliëntenorganisaties en gemeenten is essentieel om samen tot nieuwe creatieve arrangementen
te komen.
Hoe dit in zijn werk gaat kunt u zien in een korte film op www.movisie.nl/
clientenparticipatie. Voor andere creatieve vormen kunt u ook de brochure
‘Co-creatief ondernemen’ bekijken.

***
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Actie 4

Werk aan een geschikte infrastructuur

De infrastructuur van organisaties en netwerken van waaruit vernieuwende arrangementen
worden geboden, moet nog verder worden ontwikkeld. De afgelopen jaren zijn veel gemeenten hier al mee gestart, maar dit proces is zeker nog niet voltooid. Denk aan de samenwerking tussen informele en formele aanbieders van zorg en welzijn, vitale wijkbewoners en
cliënten- en familieorganisaties, inclusief de plaats van de gemeente als regisseur.
Het is belangrijk om na te denken over de gewenste infrastructuur om kwetsbare burgers in beeld te houden. De groep die nu uit de AWBZ naar de gemeente komt, omvat
ongeveer één procent van de bevolking ofwel 1 op de 100. Per wijk van pakweg 10.000
inwoners gaat het dan om circa 100 personen. Ook wanneer je dit vermeerdert met
andere kwetsbare inwoners die al eerder bij de gemeente in beeld waren, gaat het om
circa 400-500 personen die u op wijkniveau persoonlijk moet (kunnen) kennen.
Voor een goede infrastructuur met netwerken waardoor u kwetsbare groepen op
wijkniveau leert kennen, zijn nog enige hobbels te nemen.

*

Er zijn nu veel verschillende netwerken actief. Vaak is sprake van overlap in doelgroepen en deelnemers, zodat de netwerken onderling moeten afstemmen.

*

Een tweede knelpunt is de continuïteit; veel netwerken worden gevormd in het kader
van een project en de samenwerking stagneert dan als het project is beëindigd.

*

Een derde knelpunt betreft de doelgerichtheid: alleen als sprake is van duidelijk mandaat en doorzettingskracht lukt het om te komen tot bindende afspraken over ieders
inzet en ieders bijdrage aan gezamenlijk afgesproken trajecten.

De opgave voor u als gemeente is om hier een efficiënt en effectief werkend geheel van
te maken.
Vanwege de complexiteit van de hulpvragen van cliënten is het belangrijk om in de contractafspraken met aanbieders ruimte te bieden voor creatieve en passende oplossingen.
Informatie daarover en over knelpunten die men bij het bieden van de overeengekomen
arrangementen signaleert kunnen vervolgens weer worden gebruikt als input voor verdere aanpassingen in de totale ‘welzijnsinfrastructuur’.

Inloop op wijkniveau
Een inloopfunctie op wijkniveau is een goede vorm van laagdrempelige collectieve ondersteuning waar tevens monitoring plaats kan vinden. Dit kan bijvoorbeeld in wijksteunpunten
in woonservicewijken, wijkwinkels, buurtcentra, een bibliotheek, een woonzorgcentrum, een
kantoor van een woningcorporatie, een moeder/kind-centrum, moskee of parochiecentrum.
Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en kunnen ze laagdrempelig informatie en advies
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krijgen. Dit kan zowel individueel als in groepsverband, bijvoorbeeld via een samenwerkingsverband met organisaties van wijkbewoners, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen.
De combinatie met een buurtrestaurant/grand café en andere kleinschalige comfortdiensten (wassen en strijken, reparatieservice, peuterspeelzaal, internetcafé) maakt het bezoek
aan zo’n inlooppunt extra aantrekkelijk. U kunt een natuurlijke opstap naar participatie
creëren door in te zetten op een ‘voor en doorformule’ waarin kwetsbare wijkbewoners
ook de kans krijgen om mee te werken als vrijwilliger. Een professional of sociaal wijkteam
kan fungeren als achterwacht, de vrijwilligersgroep ondersteunen en signalen oppakken
als het minder goed gaat met iemand.

Maatschappelijk steunsysteem (MSS) in Den Haag
Een manier om signalen van kwetsbare burgers op te vangen en hier iets mee
te doen is het opzetten van een maatschappelijk steunsysteem voor kwetsbare
mensen. In Den Haag zijn maatschappelijke steunsystemen al langere tijd bekend.
Het maatschappelijk steunsysteem in Den Haag is een netwerk van personen en
organisaties dat ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen met psychische en/
of psychiatrische problemen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en
volwaardig aan de samenleving deelnemen. De werkvorm die gebruikt wordt is
de werktafel. Aan de werktafel komen betrokkenen samen en werken ze aan
een oplossing voor de vraag naar participatie van een cliënt. Het doel is vraag en
aanbod met elkaar in contact te brengen.
Het MSS is nu vooral bekend in de GGZ. Het is denkbaar dat ook voor andere
kwetsbare groepen soortgelijke werkvormen gaan ontstaan, die daarmee een
antwoord kunnen bieden op de ondersteuningsvragen van cliënten.

***
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Actie 5

Zet de financiën op een rij

Wat kiest u: zelf ondersteuning inkopen of de mogelijkheid bieden voor een persoonsgebonden budget? Als u zelf inkoopt, bedenk dan dat de gemeente niet per se hoeft aan te
besteden. U kunt ook subsidie verstrekken aan aanbieders of u kunt een groep aanbieders
vragen om gezamenlijk een plan te maken.

Waar let u op?
Vooraf kan het gedeelte van de zorgarrangementen worden ingekocht waarmee u een
groot deel van de zorgvragende burgers kunt ondersteunen. Maar wat doet u met de specifieke zorg die sommige burgers nodig hebben? Denk bijvoorbeeld aan gespecialiseerde
vormen van ondersteuning die maar op enkele plekken in Nederland beschikbaar zijn.
Ook kunnen mensen zelf creatieve ideeën hebben over het oplossen van hun ondersteuningsbehoefte, denk bijvoorbeeld aan initiatieven die her en der ontstaan om te komen
tot zelfregiecentra. Het is belangrijk om hier enig budget voor te reserveren. Daarmee
houdt u als gemeente de flexibiliteit om burgers de ondersteuning te bieden die ze nodig
hebben om zelfstandig te leven en wonen.

Financiering koppelen aan individuele vragen
In de gemeente Huizen is de vraag van de burger bepalend voor de financiering
van aanbieders. Dit wil zeggen dat de burger op basis van het vraaggestuurde
gesprek de mogelijkheid krijgt om passende ondersteuning af te nemen bij
aanbieders. Op deze manier worden aanbieders maximaal gestimuleerd om een
passend aanbod te leveren. Bestaande en nieuwe aanbieders worden gesubsidieerd op basis van de daadwerkelijk verleende omvang en aard van de ondersteuning. Daarbij wordt een prijsmatrix gehanteerd met tarieven voor de inzet van
een aantal categorieën van ondersteuning (professioneel/vrijwillig en individueel/
groepsgewijs). Deze persoonsvolgende financiering is in 2010 gestart voor de
mantelzorgondersteuning. Vanaf 2012 wordt de werkwijze toegepast op overige
vormen van Wmo-ondersteuning.
Bron: Gemeente Huizen, factsheet vraagsturing in de Wmo.
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3. Een gekantelde werkwijze
Via het project De Kanteling hebben veel gemeenten ervaring opgedaan met een
gekantelde manier van benaderen en ondersteunen van burgers met een zorgvraag.
Hier ziet u wat dit betekent voor uw werkwijze als het om kwetsbare burgers gaat.

De gekantelde werkwijze

eerste
contact

vraag
verhelderen
en resultaat
vaststellen

oplossingen
afspreken

arrangement

monitoring

toewijzen
voorziening

De stappen in het gemarkeerde gedeelte vormen samen het gesprek.
Bij de Kanteling zet u vier stappen:
* Contact leggen
* Vraag verhelderen
* Oplossingen afspreken
* Arrangementen ontwikkelen
Met de komst van burgers met zwaardere problematiek is het belangrijk om
een extra stap toe te voegen, namelijk het periodiek checken of het arrangement
nog voldoet.

In dit hoofdstuk wordt voor elk van de vier stappen aangegeven welke aandachtspunten
er zijn in verband met de komst van de nieuwe doelgroepen.

***
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Belangrijke voorwaarde: zorg dat de gesprekvoerders
toegerust zijn
Rust de gespreksvoerders in het Wmo-loket toe op nieuwe vaardigheden. Gespreksvoerders moeten een aanvrager op het gekantelde spoor kunnen zetten. In dit gekantelde
spoor gaat men uit van zelfregie, eigen kracht en het netwerk van mensen erbij betrekken. Mantelzorgers moeten niet worden overvraagd. Ook dient de gespreksvoerder
alert te zijn op vraagverlegenheid: kwetsbare burgers durven en willen vaak niet vragen
wat ze nodig hebben.  

Waar let u op?
Wmo-loketmedewerkers hebben vier taken1:
1. participatie bevorderen
2. burgers ondersteunen
3. vanuit de gehele context benaderen
4. onafhankelijkheid bewaren
Bij al deze taken is het van belang dat een gespreksvoerder focust op de eigen kracht
en mogelijkheden van burgers en tegelijk goed aanvoelt waar de grenzen liggen. Een
brede blik is cruciaal zodat hij of zij de vraag levensbreed kijkt. Vervolgens zoeken de
gespreksvoerder en de burger samen naar een oplossing. De gespreksvoerder moet
kennis hebben van een actuele en complete sociale kaart en heeft zicht op de mogelijkheden van informele netwerken zoals kerken en verenigingen. Zowel de collectieve
oplossingen als de individuele voorzieningen zitten op het netvlies. Creativiteit is vereist
om maatwerk te kunnen bieden voor de complexe hulpvragen.

Eén aanspreekpunt
Eén aanspreekpunt in het contact met de gemeente is voor deze groep burgers erg prettig. Ze weten wie ze voor bepaalde vragen kunnen benaderen. Deze persoon kan ook een
rol spelen in het monitoren van de hulpvragen. Een aanspreekpunt vraagt intern wel om
goede afstemming tussen de frontoffice en backoffice.

1

Deze competenties staan in de brochure ‘Op weg naar een professioneel Wmo-loket’ 2010.
Kijk op www.movisie.nl.
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Stap 1

Het eerste contact met kwetsbare burgers

U wilt als gemeente burgers bereiken die niet eerder bij u in beeld zijn gekomen. Een
kenmerk van deze groep is dat ze moeite hebben met het vinden van hun weg naar
voorzieningen en met het verwoorden van een hulp- en/of ondersteuningsvraag. Dit
vraagt om een andere benadering en aanpak. Als gemeente zult u actief op zoek moeten gaan en verschillende werkwijzen moeten combineren. Daarom is het van belang
om samen te werken met de organisaties en personen die al contact hebben met deze
doelgroepen. Vindplaatsgericht dus, in de wijken met behulp van sociale wijkteams,
woningcorporaties, politie, sociale dienst en huisartsen.

Contact via huisbezoek
Maak bij het eerste contact onderscheid tussen burgers die al AWBZ-begeleiding hebben en
burgers die voor het eerst begeleiding nodig hebben. De nieuwe groep zal vanaf 2013 niet
logischerwijs de weg naar het loket vinden. De drempel is voor hen waarschijnlijk te hoog. U kunt
deze drempel verlagen door standaard een huisbezoek af te leggen bij het eerste contact met
iemand met beperkingen. Zo’n huisbezoek biedt wederzijds vertrouwen en meer mogelijkheden
om zicht te krijgen op eigen kracht, het netwerk en de eventuele ondersteuningsbehoeften.

Contact via betrokken hulpverleners
Als u contact wilt leggen met mensen die al AWBZ-begeleiding ontvangen, is het handig om
de huidige hulp- of dienstverlener erbij te betrekken. Mensen met beperkingen hebben voorafgaand aan het zoeken naar ondersteuning vaak al contact met de eerstelijnsgezondheidszorg en zijn wellicht ook al bekend bij aanbieders, burger ondersteuners en/of loketmedewerkers uit het Wmo-circuit, omdat ze al eerder hulp in de huishouding, een verplaatsings- of
vervoersvoorziening of collectieve vormen van ondersteuning krijgen. Wanneer hun situatie
verergert, kunnen deze betrokken hulp- en dienstverleners dit signaleren en dit met hen en
hun mantelzorger bespreken. Ze kunnen hen wijzen op de route om extra ondersteuning te
krijgen. Let er wel op dat deze hulp- en dienstverleners ‘gekanteld’ werken. Dus dat ze werken vanuit zelfregie en eigen kracht en het netwerk van mensen erbij betrekken.

Contact via sociale wijkteams
Sociale wijkteams zijn wijkgerichte netwerken van professionals met verbindingen met
vrijwilligers-, bewoners- en cliëntenorganisaties. Doel: kwetsbare wijkbewoners in beeld
houden en er samen voor zorgen dat ze mee kunnen doen in de samenleving. Dit soort
netwerken zijn de laatste jaren gevormd rond allerlei doelgroepen, van jong tot oud. Als
gemeente kunt u de sociale wijkteams benutten om de kwetsbare burgers te leren kennen
en in beeld te houden. Denk aan Zorg- en Adviesteams rond scholen, sociale wijkteams,
OGGZ-signaleringsnetwerken, netwerken wonen/welzijn/zorg, casus overleggen in het
Veiligheidshuis, buurtleefbaarheidsoverleggen en werktafels MSS.

***
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Stap 2

Het vraagverhelderend gesprek

Met wie voert u het gesprek?
Een eerste gesprek kan voor een cliënt die zijn recht op AWBZ begeleiding verliest emotioneel en spannend zijn. De aanwezigheid van iemand uit het eigen netwerk zoals een
familielid, vriend of vroegere begeleidend professional kan de burger sterken om zo beter
zijn verhaal te kunnen doen. Wel is het belangrijk dat er mèt de persoon en niet over de
persoon gepraat wordt. De plek van het gesprek maakt ook uit. De eigen keukentafel is
voor veel mensen vertrouwder dan de zakelijke omgeving van het stadskantoor. Ook biedt
die eigen omgeving aanknopingspunten voor het gesprek en de vragen en mogelijkheden
van de cliënt.  

Let op de mantelzorger
Het is aan te raden om bij het eerste gesprek ook de primaire mantelzorger te betrekken. Zo krijgt u aanvullende informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de
hulpvrager. U kunt daarnaast meteen een inschatting maken van de onderlinge relatie en
de mogelijkheden en belastbaarheid van de mantelzorger. Soms zullen aanvragers hier bezwaar tegen hebben omdat ze dit ervaren als een aantasting van hun zelfregie of omdat
ze zelf een andere kijk hebben op hun mogelijkheden en behoeften. Neem beide partijen
serieus: de ‘waarheid’ zal vaak in het midden liggen. Onderzoek in ieder geval ook de
behoefte aan ondersteuning voor de mantelzorger.

Samen met zorgaanbieder
Het is ook mogelijk om de huidige zorgaanbieder te betrekken bij het eerste gesprek.
Dit kan in verschillende vormen:

*

Eerst het gesprek met de aanvrager en vervolgens (met diens toestemming) aanvullende
informatie opvragen aan de zorgverlener.

*
*

Een driegesprek, dus als het ware een warme overdracht.
Eerst informatie opvragen bij de zorgverlener en vervolgens een gesprek met de
aanvrager.

Elke vorm heeft voor- en nadelen. In het eerste geval ligt de regie het meest nadrukkelijk bij de aanvrager en kan de gesprekvoerder zich een onbevooroordeelde eigen
indruk vormen. Het aanvullend opvragen van informatie kan extra tijd vergen, zeker als
deze weer vragen oproept, waardoor aanvullend overleg met de aanvrager (en wellicht
de zorgverlener) nodig blijkt.
In het tweede geval is directe interactie mogelijk tussen alle drie de partijen. Dit kan
versnellend en verdiepend werken. Ook is dit een goede vorm als de communicatiemogelijkheden van de aanvrager zo beperkt zijn dat de zorgverlener als het ware kan ‘tolken’.
Daarbij is het belangrijk dat de eigen inbreng van de aanvrager niet ondersneeuwt, dat
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hij de gelegenheid krijgt zelf zijn verhaal te doen. Het vooraf vragen van informatie bij
de zorgverlener ten slotte maakt het mogelijk sneller te focussen. Nadeel kan zijn dat het
beeld van de informant gekleurd is.

Indiceren of zelf een ondersteuningsplan maken
Aan het eind van een vraagverhelderend gesprek maken de cliënt en de gespreksvoerder
samen de balans op. Welke zaken gaan goed en waar is ondersteuning bij nodig? Vervolgens bepaalt u samen hoe deze ondersteuning eruit komt te zien. Waar kan het eigen
netwerk of de buurt in voorzien, waar is een algemeen toegankelijke activiteit of aanbod
waar gebruik van gemaakt kan worden? Of is er meer nodig in de vorm van individuele
ondersteuning? U kijkt dus breder dan alleen naar de individuele voorzieningen.
Als er ondersteuning nodig is die niet algemeen toegankelijk is, moet bepaald worden
hoe burgers toegang krijgen. Dit kan door middel van een indicatie. In het kader van een
gekantelde werkwijze zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar, bijvoorbeeld een persoonlijk ondersteuningsplan dat samen met de betrokkene geschreven wordt waarin de
ondersteuning (zowel informeel als formeel) wordt bepaald en waarmee de burger aanspraak kan maken op ondersteuning. In de gemeente Huizen wordt een persoonsvolgend
budget gehanteerd. Uitgangspunt voor het bepalen van dat wat nodig is, is een vraaggestuurd gesprek tussen een consulent en de burger. Op basis daarvan wordt besloten welk
budget de burger ‘krijgt’ om te besteden aan ondersteuning. Op deze manier worden
aanbieders maximaal gestimuleerd om flexibel en vernieuwend aanbod te leveren. De
burger met een ondersteuningsbehoefte of zorgvraag wordt niet in een aanbod of voorziening gedwongen die eigenlijk helemaal niet bij zijn situatie past (zie ook pagina 13).

Individueel ondersteuningsplan en evaluatie
Het gesprek sluit af met de gewenste oplossingen. Daarbij is het belangrijk dat u niet
alleen kijkt naar feiten zoals beschikbaarheid en budget, maar ook naar de waarde die
de hulpvrager hecht aan verschillende oplossingen. De hulpvrager zal een oplossing die
recht doet aan deze waarden eerder als passend en ‘eigen’ ervaren. Aan de oplossing
van welke vragen geeft de hulpvrager prioriteit? En hoe ziet de gewenste situatie eruit
waarin zijn beperkingen naar tevredenheid zijn gecompenseerd? Wat zijn daarbij voor
de steunvrager belangrijke elementen en wat maakt deze belangrijk?
Wanneer duidelijk is waar de hulpvrager het meest aan hecht, is dat richtinggevend
voor het bepalen van concrete oplossingen. Uiteindelijk leidt dit tot de gezamenlijke
keus voor een arrangement. Dit vormt de afronding van het gesprek. Deze fase vraagt
wellicht het meeste van de gespreksvaardigheden van de gespreksvoerder. Er zijn verschillende specifiek hierop gerichte methodieken, zoals motiverende gespreksvoering en
zelfregieversterkend werken, leefplan GGZ en het persoonsgericht ontwikkelingsplan
ouderen.

***
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Daarmee is het traject niet geëindigd. De burger moet nu nog stappen ondernemen om
het arrangement te realiseren. Wellicht is daarbij een vorm van ondersteuning nodig,
hetzij vanuit het loket, hetzij van een hulpverlener, vrijwilliger, ervaringsdeskundige of
mantelzorger. Zeker bij de groep met een langdurige ondersteuningsbehoefte is het van
belang om een vervolgafspraak te plannen om na te gaan of de ondersteuning gevonden
is en of het arrangement inderdaad voldoet aan de ondersteuningsbehoefte. Zo niet, dan
zal naar alternatieven gezocht moeten worden.

Stap 3

Maatwerkarrangementen

Het is een uitdaging om arrangementen te ontwikkelen waarin een kwetsbare burger
meer kwaliteit van leven krijgt terwijl het beroep op professionele inzet minder groot
wordt. Dat zal zeker niet in alle gevallen mogelijk zijn, omdat sprake is van een langdurige en vaak intensieve ondersteuningsbehoefte. Door per onderdeel van de vraag steeds
opeenvolgend te kijken wat iemand hier zelf in kan doen, hoe het eigen netwerk daarin
kan steunen, welke collectieve mogelijkheden er zijn en waar individuele ondersteuning
nodig is, kun je stap voor stap komen tot een op maat gesneden en duurzame oplossing.
De casus op de volgende pagina illustreert dit.
Op dit moment is de onderlinge samenwerking tussen informele en formele lokale aanbieders van zorg en welzijn, vitale wijkbewoners en burger en- en familieorganisaties nog in
ontwikkeling. Creativiteit is daarbij een sleutelwoord. Dit vraagt om buiten de gestaalde
kaders te denken en coalities aan te gaan met het oog op de vraag van de burger.
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Casus van hulpvrager Jaap (25)

Jaap woont sinds kort zelfstandig en heeft ondersteuning nodig bij regie over
zijn huishouden, zijn administratie en bij het vinden en houden van een geschikte
dagbesteding. Hij heeft een traject van bijna 2 jaar psychiatrisch ziekenhuis in,
ziekenhuis uit achter de rug in verband met herhaalde psychosen. Het laatste
halfjaar gaat het een stuk beter.
Vraagverheldering
De uitkomsten uit het gesprek: Jaap doet erg zijn best om zijn huishouden op
orde te houden en geen schulden te maken. Zijn woonbegeleider (nu nog AWBZ)
komt twee keer per week een paar uur naar hem toe om hem te helpen. Dit vult
eigenlijk zijn hele leven. Hij heeft moeite met zijn dagritme. Zijn ouders, die hun
enig kind eigenlijk weer thuis zouden willen hebben, wonen ook in de gemeente.
Jaap probeert vooral afstand te bewaren. Hij is het contact met oude vrienden
kwijt en voelt zich wel eenzaam. Hij zou graag een aantal uren per dag een
zinvolle bezigheid willen hebben. Hij was vroeger kok en wil kijken wat hij daarin
weer/nog aankan. Ook zou hij minder afhankelijk willen worden van de hulp van
zijn woonbegeleider.
Plan
Jaap gaat twee dagdelen per week als vrijwilliger aan de slag bij een Resto
VanHarte. Verder gaat hij een cursus thuisadministratie volgen bij het AMW. Hij
gaat met zijn woonbegeleider een weekwerkplan opstellen zodat hij zelf houvast
heeft voor het huishouden. Omdat hij moeilijk tot actie komt in zijn eentje is wel
belangrijk dat hij daarbij zo nu en dan hulp krijgt. Via een Eigen Kracht Conferentie worden oude vrienden, ouders, enige oud-collega’s en een paar maten uit het
ziekenhuis bij elkaar gebracht over de vraag hoe en met wie Jaap gezelligheid en
uitwisseling van diensten over en weer kan regelen. Als de uitkomsten daarvan
het toelaten, wordt de woonbegeleiding teruggebracht. Over een half jaar komt
Jaap weer langs om te bespreken hoe het gaat.

***
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Stap 4

Monitoring en evaluatie

Vast aanspreekpunt en onderhoudsgesprek
Voor de meest kwetsbare mensen is het belangrijk een vaste contactpersoon aan te
wijzen die door de jaren heen contact houdt en periodiek bespreekt of de ondersteuning nog voldoende aansluit. Zo’n ‘onderhoudsgesprek’ kan onderdeel worden van de
werkzaamheden van een Wmo-loketmedewerker of gespreksvoerder. Reden om een
dergelijk gesprek in te bouwen, is om tijdig problemen te kunnen signaleren en hierop
te kunnen anticiperen door het bijstellen van eventuele ondersteuning. Dit voorkomt
dat kwetsbare mensen tussen wal en schip raken en uit beeld zijn bij maatschappelijke
organisaties en gemeente. De hulpvrager kan ook het initiatief nemen voor een dergelijk gesprek als hij ervaart dat het arrangement niet meer voldoende aansluit bij zijn
ondersteuningsbehoefte.

Cliëntvolgsysteem
Ook een gezamenlijk cliëntvolgsysteem tussen gemeente en professionele organisaties helpt bij het in beeld houden van kwetsbare burgers. Aandachtspunt daarbij is hoe
informatie actueel blijft over mensen waarbij het leeuwendeel van de ondersteuning via
informele kanalen geboden wordt. Het is bij een dergelijk arrangement nodig dat een
professional als achterwacht beschikbaar is en periodiek contact heeft met de informele
zorgers om te waken voor overbelasting en discontinuïteit. In de contractafspraken die u
hierover met een professionele aanbieder maakt, kan worden opgenomen dat deze ook
de taak heeft om de inbreng van informele zorg in de ondersteuning actueel te houden in
het cliëntvolgsysteem.

Andere bronnen voor signalen
Er zijn mensen (ongeveer één derde, op basis van doorrekening van cijfers van de gemeente Woerden) die naast begeleiding ook andere zorg ontvangen vanuit de AWBZ
of de Zorgverzekeringswet. Deze zorg zal vooralsnog niet veranderen. De professionals
die deze verzorging of ondersteuning leveren, kunnen de verandering door het wegvallen van de begeleiding signaleren in het leven van hun patiënt. Het is van belang dat u
afspraken maakt met zorginstellingen over het doorspelen van signalen.

Evaluatie van het aanbod
Systematische evaluatie is cruciaal. Allereerst om vast te stellen of voldoende invulling
is gegeven aan het compensatiebeginsel ofwel: is de ontvanger nu in staat naar vermogen te wonen, zich te verplaatsen en aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen?
Evaluatie kan zo nodig leiden tot aanpassing van het arrangement. Vaak wordt gekozen voor een cliënttevredenheidsonderzoek, bij voorkeur met een ‘in samenspraak met
cliënten(organisaties)’ ontwikkeld instrument. Het is belangrijk om niet alleen naar de
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tevredenheid te vragen, maar ook naar daadwerkelijke opbrengsten voor de ontvanger.
Doe dit aan de hand van het verslag van het gesprek (‘Uw ondersteuningsvraag was: ……
Het gewenste resultaat is…….Het daarvoor met elkaar afgesproken arrangement bestaat
uit de volgende onderdelen:…’).
De gespreksvoerder, de hulpvrager en de primaire mantelzorger vullen elk een korte
checklist in met hun mening over de situatie en de eerder gestelde doelen en gaan
vervolgens met elkaar in gesprek over overeenkomsten en verschillen.
Kortom, er ligt een hoop werk te wachten. Dit vraagt een optimaal samenspel van
gemeente, zorgorganisaties en cliënten.
MOVISIE zal zich inspannen dit samenspel met kennis en advies te ondersteunen.

***
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4. Verder lezen?
*

Over competenties van Wmo-loketmedewerkers: Op weg naar een professioneel
Wmo-loket op www.movisie.nl

*
*
*

Over cliëntondersteuning: www.movisie.nl/zelfregie
Over de Kanteling: http://www.vng.nl/eCache/DEF/80/490.html
Stappenplan decentralisatie begeleiding AWBZ: http://www.invoeringwmo.nl/
begeleiding

*

Over de vraaggestuurde werkwijze in Huizen: http://www.huizen.nl/Zorg_Welzijn/
Ondersteuning_en_welzijn/Wmo_Huizen/Vraaggestuurde_werkwijze

*

Over MSS: http://www.ggznederland.nl/langdurende-zorg/project-herstel-enburgerschap/handreiking-mss-dec-2010.pdf
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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau
voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij
de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van
welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele
programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie
en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel
geweld en gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het
realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers
zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

In 2013 gaat de functie extramurale begeleiding en dagbesteding vanuit de
AWBZ naar de Wmo. Daarmee krijgt u als gemeente de verantwoordelijkheid
over een groep burgers met een complexe en vaak levenslange vraag. Deze
brochure is voor beleidsambtenaren die zich optimaal willen voorbereiden
op deze overgang.
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