
 

 

ADVIESNOTA VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
 
 
1. Inleiding 
Op 6 september j.l. heeft de gemeenteraad van Deurne de notitie “het geheel is meer dan de som der delen “ 
vastgesteld (verseon 285134) en daarmee het startschot gegeven voor de ontwikkeling van de Kerngroep 
Gezamenlijke Beoordeling gekoppeld aan de ketenzorg dementie en de coördinatie van de informele zorg. 
Inmiddels hebben ambtelijk enkele gesprekken plaatsgevonden over de vraag hoe de implementatie van 
bovengenoemde structuur diende plaats te vinden. Het voorstel aan u is om te starten met een proeftuin. In 
de proeftuin stellen partijen zich gezamenlijk ten doel het realiseren van een integraal werkend (gekanteld) 
Wmo loket voor te bereiden waardoor sociale participatie van kwetsbare burgers in brede zin wordt 
bevorderd. Hierdoor ontstaat een effectieve en efficiënte afhandeling van complexe zorgvragen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg voor de inwoners van Deurne.  
 
 
2. Doelstelling en beoogd effect 
De organisatie van de Ketenzorg dementie, de coördinatie van de informele zorg en de gezamenlijke 
beoordeling van complexe zorgvragen (kerngroep c.s.)is een gecompliceerde aangelegenheid. Er dient een 
goed beeld te worden verkregen van de afstemming tussen de participerende organisaties, de afstemming 
met momenteel in Deurne functionerende back-offices en andere netwerken, de afstemming met afdelingen 
binnen de gemeente Deurne en last but not least dient de concrete werkwijze van het nieuwe netwerk vorm 
te krijgen. Deze items kunnen effectief worden georganiseerd door er in een proeftuin situatie a.h.w. mee te 
experimenteren en het resultaat van dit experiment om te zetten in een plan van aanpak waarin de 
definitieve structuur vorm krijgt. Het voordeel daarvan is dat alle participanten hun inbreng hebben gehad 
en er draagvlak is gecreëerd voor de uiteindelijke vormgeving van de Deurnese loketstructuur.     
 
 
3. Eerdere besluitvorming 
Raadsbesluit van 6 september 2011 (Verseon 285134) 
 
 
4. Motivering en argumentatie 
De proeftuin bevordert de essentiële kenmerken van netwerk en ketenvorming (*), die in het kort als volgt 
zijn samen te vatten: 

- Ontwikkelen van ketendenken bij alle partners: De visie op- en werkwijze binnen de keten zal 
moeten worden gedeeld door de participerende organisatie 

- Ontwikkelen van ketenafspraken: Het in kaart brengen van het primaire proces in een 
procesbeschrijving die de gehele keten omvat 

- Trajectbeheer:  Speelruimte voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
hulpverlenings- c.q. dienstverleningstrajecten. 

Het proces waarin deze items vorm krijgen door de gezamenlijke inbreng van de participanten is essentieel 
voor het succes van de keten. Draagvlak is hierbij het toverwoord. 
 
In de proeftijd zal in samenwerking met de participanten de werkwijze vorm moeten krijgen met 
inachtneming van hetgeen daarover in het raadsbesluit is aangegeven en daarnaast zal met een aantal 
concrete casi de afstemming tussen de samenwerkende partijen worden getest. Paradoxaal genoeg is 
inherent aan een situatie als deze is dat een limitatieve bepaling van te behalen resultaten juist averechts zal 
werken op de uitvoering van het experiment. Daarom zijn thema’s aangegeven waarover gedurende de 
proeftuin (die loopt van november 2011 tot februari 2012)  minimaal duidelijkheid zal moeten komen c.q. 
ervaring zal moeten worden opgedaan. Het gaat dan om het volgende:    

a. De werkwijze en het resultaat van concreet in te brengen casuïstiek in relatie tot de 
feitelijke werkprocessen in de kerngroep c.s. Daarbij dient aandacht te worden geschonken 
aan vraagverheldering, intake, hulpverlening onder casemanagement en monitoring van 
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hulpverleningstrajecten. Daarnaast zal eveneens de cliëntenstroom vanuit het huidige Wmo 
loket in beeld worden gebracht. Tot slot zal uitspraak moeten worden gedaan over de 0-
meting, die een kwantitatief  beeld zal moeten opleveren van de huidige praktijk van het 
Wmo loket. 

b. Met de informatie die aldus is verkregen zullen een aantal testcasi worden ingebracht, om 
te kunnen bepalen of de protocollen werken en vast te kunnen stellen  of en in hoeverre er 
sprake is van afstemmingsproblemen met de ketenzorg dementie en de informele zorg.   

c. De afstemming van de werkwijze/methodiek met het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Deurne, dat fungeert als formele voordeur van het Wmo loket nieuwe 
stijl.(waarbij nadrukkelijk wordt betrokken de vraag of alle indicering door de kerngroep 
c.s. kan worden uitgevoerd, incl. de indicering voor individuele Wmo voorzieningen). 

d. De afstemming van de werkwijze/ methodiek  met de activiteiten (verwijzing) van de 
bestaande voorzieningen c.q. back offices van instellingen die momenteel actief zijn in 
Deurne.  

 
( *Aa,. van der & Konijn, T. Ketens, (2004). Ketenregisseurs en ketenontwikkeling. Het ontwikkelen van 
transparante en flexibele samenwerkingsverbanden in netwerken, Utrecht, Lemma) 
 
 

 

 

 
5. Achtergronden 
Niet van toepassing  

 
6. Zienswijze raad- en raadscommissies 
De gemeenteraad heeft op 6 september 2011 ingestemd met de uitgangspunten genoemd in de notitie ‘Het 
geheel is meer dan de som der delen’, waarin bovengenoemde structuur wordt voorgesteld.  
 
 
7. Financiën en risico’s 
Het gehele project is begroot op een bedrag van € 411.000,-- (voor een periode van 2 jaar). De 
gemeenteraad heeft daarmee ingestemd en op dit moment loopt de discussie met CZ zorgverzekeraars om te 
komen tot een bijdrage voor het project. Het resultaat hiervan zal op afzienbare termijn bekend zijn. De 
concrete kosten verbonden aan de proeftuin worden gedekt door het in de begroting opgenomen 
ontwikkelingsbudget ( zie hiervoor het raadsvoorstel). Extra middelen zijn niet nodig.  
 
 
8. Toetsing aan beleid en regelgeving 
De organisatie van de keten zoals voorzien past in het geformuleerde beleid inzake prestatieveld 3 van de 
Wmo. (zoals vastgelegd in de beleidsnota WMO 2011-2014). Daarnaast is het project getoetst aan de 
uitgangspunten van “de Kanteling” een project van met ministerie van VWS en de VNG. De keten die in 
Deurne tot stand zal komen voldoet in alle opzichten aan laatstgenoemde uitgangspunten. 
 
 
9. Communicatie en draagvlak 
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In de proeftuin zal de communicatie worden beperkt tot de participanten en interne afdelingen van de 
gemeente Deurne. Daarnaast zal de PRD en de Werkgroep Wmo loket periodiek worden geïnformeerd over 
de voortgang van de proeftuin.  
 
 
10. Uitvoering en realisatie  

Met betrekking tot de uitvoering van de proeftuin het volgende: 
In Deurne functioneren al geruime tijd enkele netwerken waarin uiteenlopende instellingen en 
organisaties participeren. De belangrijkste zijn: 
a. Het zorgteam ouderen Deurne 
b. De Werkgroep korte lijnen 
c. Het zorgmijdersoverleg. 
 
In bovengenoemde overlegsituaties zijn voor een belangrijk deel die instellingen vertegenwoordigd die 
uiteindelijk ook in de kerngroep c.s. een rol zullen moeten spelen. De netwerken zijn actief en 
vergaderen regelmatig. Wanneer de structuur rond gezamenlijke beoordeling c.s. binnen het kader van 
het gekantelde Wmo loket zou definitief zou gaan functioneren, werpt zich logischerwijs de vraag op of 
en in hoeverre bovengenoemde netwerken (nog) meerwaarde hebben. Duidelijk is in ieder geval dat er 
sprake is van een gelijksoortige agenda in vergelijking met de kerngroep c.s. (i.o.). 
Beide argumenten in aanmerking genomen ligt het dan ook voor de hand bovengenoemde netwerken te 
incorpereren in de kerngroep c.s. De proeftuin zou dan ook kunnen starten met medewerkers van 
bovengenoemde instellingen die in deze netwerken participeren. De doelstelling is hun huidige 
activiteiten (die, zoals gezegd,  nagenoeg uitwisselbaar zijn met die welke de kerngroep c.s. zal gaan 
uitvoeren) te continueren binnen de Wmo structuur voor complexe zorgvragen. Dit heeft grote 
voordelen: 
1. De sterke kanten van de in de netwerken ontwikkelde werkwijze kan een rol spelen in de structuur 

van de kerngroep c.s. (gedacht kan worden aan b.v. outreachende activiteiten en bemoeizorg, maar 
ook aan bv.wijkgerichte aanpak )  

2. Overlap in overlegsituaties wordt voorkomen en capaciteit wordt effectiever ingezet 
3. De gemeente kan het hele veld van de begeleiding/behandeling van complexe zorgvragen beter 

regisseren en evalueren (kwantitatieve informatie kan efficiënter worden gegenereerd) . 
 
Bovendien kan de proeftuin makkelijker worden georganiseerd omdat de capaciteit van de instellingen 
toch al voor het overleg inzake complexe zorgvragen wordt ingezet.  
Een kort telefonisch informatierondje langs enkele instellingen leert dat men positief tegen deze 
ontwikkeling aankijkt.  
 
In de proeftuin wordt de samenwerking niet geregeld in een aparte juridische entiteit. Om de 
samenwerking te bekrachtigen wordt gewerkt met convenanten tussen de gemeente enerzijds en de 
participerende instellingen anderzijds.  
Momenteel zijn gesprekken gevoerd met MEE Zuidoost Brabant, GGZ Oost Brabant, Zorgboog, SWD, 
Savant, de Stichting Sociale Gezondheid Deurne en uiteraard met (de medewerkers) van het huidige 
Wmo loket van de gemeente. De gesprekken verliepen bijzonder positief en men heeft de bereidheid 
uitgesproken om aan de proeftuin deel te nemen. Na akkoord van het college kan dus worden gestart 
met de uitvoering van het raadsbesluit van 6 september j.l.     

 
 
11. Voortgang en evaluatie 
In februari  2012 zal de proeftuin worden geëvalueerd. Deze evaluatie zal worden meegenomen in een plan 
van aanpak dat medio maart 2012 zal worden afgerond. In laatstgenoemd plan zal worden ingegaan op de 
definitieve structuur van de keten rond de kerngroep c.s. Het college zal worden geïnformeerd over het 
resultaat van de proeftuin en de vertaling daarvan naar het plan van aanpak, dat vervolgens ter vaststelling 
aan het college zal worden voorgelegd.    
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12. Voorstel  
1. Akkoord te gaan met de opzet en uitvoering van de proeftuin inzake de vormgeving van de Ketenzorg 
dementie, de coördinatie van de informele zorg en de Kerngroep gezamenlijke beoordeling van complexe 
zorgvragen, inclusief het sluiten van de betreffende convenanten, zoals in de bijlage toegevoegd..   
 
 
 
Meegezonden bijlage(n):  Voorts voor u ter inzage gelegd: 
- Concept convenant kerngroep gezamenlijke 
beoordeling c.s. 
 

 
-  
-  

 
 
 


