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de gemeenteraad 
- 
19 juni 2012 
 
Het College 
115911 
Uitgangspuntennota decentralisatie AWBZ begeleiding  
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Eind 2011 hebt u de startnotitie Decentralisatie Begeleiding BAR vastgesteld. Hierin 
staat wat de inhoud en planning van dit project is. Met deze brief willen wij u 
informeren over de huidige stand van zaken van de decentralisatie begeleiding en de 
uitgangspunten die de drie BAR-colleges onlangs vastgesteld hebben. De 
uitgangspuntennota vindt u als bijlage bij deze brief. Over de gevolgen van de val van 
het kabinet bent u inmiddels geïnformeerd. Samengevat betekent dit voor de 
decentralisatie begeleiding dat wij er vooralsnog vanuit gaan dat deze taak vanaf 2014 
naar de gemeente komt. Wij zullen doorgaan met de voorbereidingen van deze nieuwe 
taak, zij het in een aangepast tempo en uiteraard rekening houdend met eventuele 
nieuwe landelijke ontwikkelingen. 
 
We gaan hieronder in op de volgende zaken: 
1. Wat houdt de decentralisatie ook alweer in? 
2. Wat is begeleiding? 
3. Wie krijgen de begeleiding? 
4. Wat zijn onze uitgangspunten? 
5. Wat zijn de financiële kaders? 
6. Wat is het tijdpad? 
 
1. Wat houdt de decentralisatie ook alweer in? 
Het Rijk heeft de intentie de individuele begeleiding, de begeleiding groep of 
dagbesteding en het kortdurend verblijf met het bijbehorende vervoer vanuit de AWBZ 
te decentraliseren naar de Wmo. Ook de inloopfunctie in de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) komt vanuit de AWBZ naar de Wmo. Deze decentralisaties 
vatten wij samen onder de noemer ‘Decentralisatie Begeleiding Wmo’. Het gaat om 
extramurale begeleiding: begeleiding die niet in een AWBZ-instelling wordt geboden en 
waarvoor geen verblijfsindicatie noodzakelijk is. 
 
Gemeenten houden er voorlopig rekening mee dat zij vanaf 1 januari 2014 
verantwoordelijk zijn voor alle aanvragers van begeleiding (nieuwe en bestaande 
klanten).  
 
Het is een complexe operatie, onder andere omdat de doelgroep die van begeleiding 
gebruik maakt zeer divers is, er veel zorgaanbieders betrokken zijn en het voor de 
gemeenten een nieuw terrein is. 
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2. Wat is begeleiding? 
De individuele begeleiding bestaat onder andere uit: 
 Begeleiding bij wonen (administratief, geldbeheer, huishouden, voeding, 

medicijnbeheer, sociale contacten, agendabeheer); 
 Begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties; 
 Advies en voorlichting. 
 
De begeleiding groep (dagbesteding) bestaat onder andere uit: 
 Niet arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie); 
 Vrijblijvende en niet-vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (zoals 

maken van producten); 
 Toeleiding tot arbeid (maken van producten en diensten). 

 
Een voorbeeld van kortdurend verblijf is een logeerhuis voor kinderen met een 
verstandelijke beperking ter ontlasting van de ouders. Inloopvoorzieningen in de GGZ 
zijn bedoeld voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen. De 
voorzieningen hebben tot doel mensen te activeren naar dagactiviteiten of naar 
(vrijwilligers)werk. Binnen de decentralisatie van de begeleiding is dit een klein 
onderdeel. 
 
3. Wie krijgen de begeleiding? 
De decentralisatie van de begeleiding raakt ongeveer 1.000 inwoners in de BAR-regio. 
Het gaat om inwoners die als gevolg van een (meestal chronische) aandoening of 
handicap matige of zware beperkingen ondervinden bij het meedoen aan de 
samenleving. Voor de BAR-regio is hiervan de groep ‘volwassenen met een 
psychiatrische beperking’ (370 personen) en ‘mensen met een verstandelijke handicap 
(265) het grootst. 
  
Tabel 1 Aantal inwoners met begeleiding (cijfers Zorgkantoor)  
 

 Gemeente cijfers eind 2011 
Barendrecht 389 
Albrandswaard 200 
Ridderkerk 410 
Totaal 999 

  
Ongeveer 50% van de BAR-inwoners neemt begeleiding af in de vorm van zorg in 
natura (ZIN). Zij krijgen de begeleiding van ruim 60 zorgaanbieders. De overige 50% 
heeft een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit zijn vooral (ouders van) jongeren met 
psychiatrische problematiek (veelal autisme). Zij krijgen begeleiding van vaak kleinere 
zorgaanbieders en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Hun aantal is omvangrijk 
en gevarieerd. 
 
4. Wat zijn onze uitgangspunten? 
Het is van belang dat de gemeenten klaar zijn voor de overdracht van de nieuwe 
cliënten, zodat niemand tussen wal en schip valt. De gemeenten willen de AWBZ 
begeleiding anders en in samenhang met andere Wmo-voorzieningen vormgeven. Eén 
op één overnemen is geen optie.  
 
De contouren van de wetwijziging en de financiële randvoorwaarden voor de 
decentralisatie zijn in de bestuursafspraken tussen rijk en VNG benoemd, maar de 
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behandeling van de wetswijzing in de Tweede kamer heeft nog niet plaatsgevonden. 
Ondanks de onzekerheden rond de financiën en de wetgeving worden er 
uitgangspunten geformuleerd. Het is mogelijk dat deze in de loop van 2012/2013 
moeten worden aangepast.  
 
Om verder te kunnen hebben de BAR-colleges een aantal uitgangspunten en verdere 
vervolgstappen vastgesteld, die wij hieronder voor u samenvatten. De uitgangspunten 
gaan over de volgende onderwerpen: 
1. Visie op de kanteling; 
2. Begeleiding in de sociale dienst BAR (het loket); 
3. Indicatiestelling voor begeleiding; 
4. Voorzieningen in de begeleiding; 
5. Het persoonsgebonden budget (pgb); 
6. Begeleiding en inkoop/subsidie (afspraken met uitvoerders); 
7. Vervoer Wmo, leerlingen en begeleiding; 
8. Huishoudelijke hulp. 

 
Uitgangspunt 1. Visie op de Kanteling 
De Kanteling is een project van de VNG en gaat uit van individueel maatwerk, 
gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers. De 
oplossing voor de burger staat voorop in plaats van de bestaande voorziening. Dat 
vraagt een nieuwe manier van denken en doen: een kanteling.  
Belangrijke uitgangspunten die we hierbij willen hanteren zijn: 
 Stimuleren en maximaliseren van het zelfoplossend vermogen van de burger en 
diens netwerk. 
 In het (vernieuwde) Wmo-loket staat de cliëntvraag centraal en niet de 
voorzieningen. 
 De vraag van de cliënt goed in beeld brengen via het keukentafelgesprek en een 
brede indicatie. 
 Partners krijgen een belangrijke rol in het Wmo-loket. 
 
Vervolgstappen: met deze visie als leidraad, gaan we in BAR-verband uitwerken hoe 
we het ‘gesprek aan de keukentafel’ gaan vormgeven, hoe we het Wmo-loket inrichten 
en zullen we ook de nieuwe Wmo-verordening en beleidsregels opstellen. 
 
Uitgangspunt 2. Begeleiding in de sociale dienst BAR (het loket) 
We onderzoeken momenteel de mogelijkheid van één sociale dienst voor de BAR-
gemeenten. Omdat er veel raakvlakken zijn tussen de Wmo en de Wet werken naar 
vermogen (Wwnv) is het wenselijk de Wmo bij de toekomstige sociale dienst BAR 
onder te brengen. Een integrale benadering van deze cliënten is niet alleen efficiënt 
(dezelfde werkprocessen en een geïntegreerd uitkeringssysteem), maar draagt ook bij 
aan een betere dienstverlening voor de burger.  
Onze uitgangspunten zijn: 
 Wmo (inclusief begeleiding) is onderdeel van de sociale dienst BAR. 
 De uitgangspunten van de kanteling en de gezamenlijke visie op de drie 
decentralisaties zijn leidend bij de vorming van één sociale dienst (sturing vanuit de 
Front-Office). 
 
Vervolgstappen die we gaan zetten zijn: 
 Uitwerken welke onderdelen van de Wmo we bij de sociale dienst kunnen 

onderbrengen. 
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 Uitwerken van de implementatie: inrichting organisatie, processen, systemen, 
personeel. 

 
Uitgangspunt 3. Indicatiestelling voor begeleiding  
De gemeente wordt straks verantwoordelijk voor de indicatiestelling van de 
begeleiding. Nu doet het CIZ dit nog. Bij de toekomstige indicatiestelling hanteren we 
twee uitgangspunten: 
 Een brede integrale indicatiestelling door de gemeente, waarbij we verbindingen 

leggen tussen Wwnv, Wmo begeleiding en jeugd. We bekijken samen met de cliënt 
diens situatie en mogelijke oplossingen. Het zwaartepunt van de indicatie ligt dus 
aan de voorkant. Waar nodig wordt de expertise van de zorgpartners ingezet.  

 De indicatiestelling gebeurt door hoog opgeleide medewerkers (Hbo-niveau). De 
nieuwe benadering van de klant vraagt veel van de medewerker die het gesprek 
moet voeren. Zij zullen uitleg moeten geven over de andere aanpak van de 
gemeente en een brede kennis moeten hebben van de (nieuwe) doelgroepen en 
hierbij passende voorzieningen. Zij moeten met alle doelgroepen op gepaste wijze 
kunnen communiceren. Hiervoor is een Hbo-niveau vereist.  

 
Vervolgstap is: uitwerken van deze wijze van indicatiestelling, inventariseren van 
benodigde expertise (personeel) en opstellen van procedures. 

 
Uitgangspunt 4. Voorzieningen in de begeleiding  
De komst van de begeleiding naar de Wmo gaat in ieder geval gepaard met een 
efficiencykorting van het Rijk van 5%. De gemeenten zullen oplossingen moeten 
vinden om deze korting op te vangen. Hiervoor zijn voorlopig een aantal ideeën 
geformuleerd: 
 Ontwikkelen van alternatieve opties bij algemene individuele begeleiding (driekwart 

van de individuele begeleiding). Hierbij denken we aan het beperken van de 
betaalde mantelzorg, schuldhulpverlening en thuisadministratie organiseren via het 
welzijnswerk en kijken of zorgaanbieders en welzijnswerk nauwer kunnen 
samenwerken. 

 Onderzoeken of het bij groepsbegeleiding mogelijk is doelgroepen te combineren. 
We kijken of aangesloten kan worden bij inloopvoorzieningen in de wijk voor 
andere (kwetsbare) inwoners in de wijk. 

 Maatwerkoplossingen voor specifieke/kleine doelgroepen. 
 

Uitgangspunt 5. Het persoonsgebonden budget (pgb) 
Met een pgb kunnen cliënten zelf bepalen welke zorg zij inkopen. Omdat het gebruik 
jaarlijks met 20 tot 25% toenam is het pgb budgettair te duur geworden en heeft het 
Rijk besloten dit alleen nog aan een zeer beperkte groep te verstrekken en vanaf 2014 
te stoppen. Inmiddels staat in het lenteakkoord dat de pgb maatregel wordt verzacht 
en dat een deel van de bezuiniging wordt ingetrokken. De precieze reikwijdte is nog 
onbekend. 
In het wetsvoorstel wijziging Wmo staat dat de gemeenten zelf bepalen of zij pgb’s 
verstrekken of niet. Zij zijn dus niet verplicht om de cliënt de keuze te bieden tussen 
een pgb en zorg in natura en kunnen zelf bepalen of en onder welke voorwaarden 
iemand in aanmerking komt voor een pgb. Het inzetten van een persoonsvolgend 
budget als alternatief wordt onderzocht.  
 
Ons uitgangspunt is: het pgb niet onverkort afschaffen, maar het gebruik ervan 
inperken. Voor de cliënten heeft een pgb als groot voordeel dat zij hiermee 
zeggenschap hebben over hun eigen voorzieningen, zonder betutteling door de 
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overheid. Bij de huidige Wmo-voorzieningen wordt het pgb vaak succesvol ingezet. 
Het is, bij ongewijzigde financiële omstandigheden, niet haalbaar om iedere cliënt de 
keuze te geven voor een pgb of zorg in natura. Het Rijk gaat bij het toekennen van de 
middelen voor begeleiding vanaf namelijk uit van een uitstroom uit de pgb. Dit dwingt 
de gemeente tot inperking van het pgb beleid, bijvoorbeeld door: 
 Beperken of afschaffen van het pgb voor mantelzorg en gebruikelijke zorg. 
 Een lagere vergoeding vaststellen voor een pgb dan voor zorg in natura. 
 Alleen een pgb verstrekken voor kleine doelgroepen met veel en complexe zorg 

en/of wanneer er geen zorg in natura aanwezig is. 
 

Vervolgstap: uitwerken van een nadere visie op het pgb en een persoonsvolgend 
budget (pvb). 

 
Uitgangspunt 6. Begeleiding en inkoop/subsidie (afspraken met uitvoerders)  
Momenteel sluit het Zorgkantoor nog de contracten af met alle ca. 60 zorgaanbieders 
in onze regio. Als de decentralisatie heeft plaatsgevonden hebben de gemeenten deze 
verantwoordelijkheid echter zelf. Wij dienen een keuze te maken met welke 
zorgaanbieders wij ‘in zee willen gaan’. Het uitgangspunt is dat we niet met alle 
zorgaanbieders een contract sluiten. Veel aanbieders hebben maar enkele cliënten. Bij 
het ontwikkelen van een collectief welzijnsaanbod wordt uitgegaan van subsidie of 
subsidiebesluit. 
 
Voor de keuze van de zorgaanbieders hanteren we in ieder geval de volgende 
uitgangspunten:  
 Het zijn strategische partners. Zij zijn actief in de wijk, bereid om samen te werken 

met welzijnsorganisaties en nodig voor een gevarieerd aanbod voor de cliënt. 
 Voor groepsbegeleiding streven we naar contracten voor langere duur, gezien de 

kwetsbaarheid van de doelgroep en investeringen door zorgaanbieders. 
 Het aantal BAR-cliënten dat de zorgaanbieder heeft speelt een rol, maar ook kleine 

aanbieders sluiten wij niet uit gezien bovenstaande uitgangspunten. 
 Minimaal 3 zorgaanbieders per doelgroep, zodat cliënten keuzevrijheid hebben. 
 
Vervolgstap: we willen in 2012 starten met de marktverkenning met een beperkt aantal 
aanbieders. Met deze aanbieders zullen we samen bezien welk exacte aanbod 
wenselijk is voor de BAR, en een programma van eisen opstellen. Op basis hiervan 
maken we dan een definitieve keuze voor contracten met zorgpartners via 
aanbesteding, subsidieovereenkomst of subsidie.  
 
Uitgangspunt 7. Vervoer Wmo, leerlingen en begeleiding  
Vanaf 1 augustus 2013 zal het contract met de nieuwe vervoerder voor het Wmo- en 
leerlingenvervoer ingaan. De BAR-gemeenten wilden ook het vervoer naar de 
groepsbegeleiding meenemen in deze aanbesteding. Dit is nu niet meer mogelijk. Als 
de begeleiding alsnog wordt gedecentraliseerd, zal dit apart worden aanbesteed.  
 
Uitgangspunt 8. Huishoudelijke hulp van individueel naar collectief 
Het contract met de 8 aanbieders van huishoudelijke hulp (HH) loopt tot 1 januari 
2013. Het contract wordt nog 1 keer met 1 jaar verlengd. Omdat de zorgaanbieders 
hebben aangegeven deze diensten op langere termijn niet meer tegen het huidige 
tarief te kunnen aanbieden, gaan we onderzoeken hoe we deze dienstverlening 
betaalbaar in stand kunnen houden.  
Er zijn verschillende opties, waaronder: 



 
 
 
 
 
 
 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 6 

 HH1 (basistaken zoals schoonmaak en strijken) volledig onder een collectieve 
voorziening brengen, waarvan iedereen tegen betaling gebruik kan maken (zoals 
een strijkservice). Mensen met een beperking én laag inkomen hiervoor een 
bijdrage geven. 

 HH1 uit het dienstverleningspakket schrappen en alleen verstrekken aan mensen 
met een beperking én inkomensprobleem.  

 
Vervolgstappen zijn:  
 onderzoeken of we HH1 vanaf 2014 anders kunnen aanbieden. 
 Onderzoeken of we de thuisbegeleiding anders kunnen organiseren, mogelijk in 

combinatie met de individuele begeleiding. 
 

5. Wat zijn onze financiële kaders?  
Voor deze nieuwe taak krijgen de gemeenten een transitiebudget, een macrobudget 
en een uitvoeringsbudget. Het transitiebudget bestaat uit tijdelijke middelen voor 2012 
en 2013 bedoeld om de overgang van taken van AWBZ naar Wmo goed te laten 
verlopen. Dit is in totaal € 540.000 voor de BAR-regio. Als de decentralisatie een feite 
is, krijgen wij voor het inkopen van begeleidingsaanbod een macrobudget. De hoogte 
van dit budget is nu nog niet bekend, maar hopelijk zal de junicirculaire gemeentefonds 
hierover meer duidelijkheid geven. Een zeer globale schatting komt uit op 15 tot 18 
miljoen per jaar voor de BAR-regio. Wij krijgen voor de bekostiging van onze 
uitvoeringsorganisatie een uitvoeringsbudget. Ook de hoogte van dit budget is nog niet 
bekend. Gezien het uitstel van de decentralisatie verwachten wij dat het 
transitiebudget voor 2013 niet zal worden uitgekeerd.  
 
6. Participatie  
De nota is opgesteld op basis van bijeenkomsten en gesprekken met zorgaanbieders, 
cliëntvertegenwoordigers en cliënten. Daarnaast is er overleg gevoerd met de 
gezamenlijke Wmo-adviesraden. Binnen het project zijn beleidsambtenaren en 
consulenten uit de drie BAR-gemeenten in alle werkgroepen vertegenwoordigd. De 
colleges en gemeenteraden van de BAR-gemeenten zijn in bijeenkomsten rond de drie 
decentralisaties op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. De drie Wmo-
adviesraden hebben gezamenlijk een advies uitgebracht en deels ook per gemeente. 
Deze adviezen en de reactie van onze colleges is als bijlage bijgevoegd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
de secretaris,                                                      de burgemeester, 

     
Hans Cats     mr. Harald M. Bergmann 
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Inleiding 
 
Eind 2011 hebben de BAR colleges de startnotitie Decentralisatie Begeleiding BAR vastgesteld. Het 
project wordt in BAR verband aangepakt. Deze notitie is de weerslag van fase 1 van het project. Op 
basis van de hier geformuleerde uitgangspunten wordt fase 2 van het project ingezet. 

 
De val van het kabinet Rutte heeft consequenties voor een aantal wetsvoorstellen, dat voorligt bij de 
Tweede Kamer. Dit heeft ook gevolgen voor de decentralisatie Begeleiding AWBZ Wmo. Uit het 
lenteakkoord bleek al dat de decentralisatie van de begeleiding niet per 1 januari 2013 zal 
plaatsvinden.  
 
Op 30 mei 2012 heeft de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de “Wijziging 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op 
het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid” 
voor te dragen als controversieel wetsvoorstel. De Tweede kamer heeft op 5 juni besloten dat het 
wetsvoorstel controversieel is. Na de verkiezingen komt er een nieuw regeerakkoord waar de 
Decentralisatie van de Begeleiding wel of niet inzit. 
 
Een aantal onderdelen uit de nota zoals de kanteling, de Huishoudelijke Hulp en het Vervoer vereisen 
in ieder geval actie. De visie op de indicatiestelling geldt niet alleen voor de begeleiding, maar voor 
alle individuele Wmo voorzieningen. Ook voor de begeleiding is het raadzaam wel te starten met de 
marktverkenning, omdat niet uitgesloten is dat de decentralisatie per 1 januari 2014 alsnog doorgaat.  
 
Ondanks de onzekerheden rond de financiën en de wetgeving zijn er uitgangspunten geformuleerd.  
De nu geformuleerde visie laat voldoende ruimte om tijdens het traject de vervolgstappen en de 
uitvoering bij te stellen. Om verder te kunnen moeten de BAR-colleges deze uitgangspunten 
vaststellen. Daarom leggen wij u deze notitie voor. Wij vragen u daarom om in te stemmen met de 
uitgangspunten en de nadere uitwerking van de hieruit volgende acties. De projectgroep en de 
werkgroepen gaan daarom door. Het tijdspad en de focus op specifieke onderdelen zal worden 
aangepast. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 
 
In deze nota gaan wij u vragen om de uitgangspunten vast te stellen van de volgende onderwerpen: 

1. Visie op de kanteling; 
2. Begeleiding in de sociale dienst BAR (het loket); 
3. Indicatiestelling voor begeleiding (de toegang); 
4. Voorzieningen in de begeleiding; 
5. Het Persoonsgebonden budget (pgb); 
6. Begeleiding en inkoop/subsidie (afspraken met uitvoerders); 
7. Vervoer Wmo, leerlingen en begeleiding; 
8. Huishoudelijke hulp van individueel naar collectief.  

 
In de bijlagen staat het resultaat van de visievorming kanteling, de inventarisatie van de begeleiding 
en de evaluatie van de Huishoudelijke Hulp. De evaluatie van het vervoer is al in de colleges 
vastgesteld. Conform de startnotitie is het vervolgtraject van het project in beeld gebracht. Ten slotte 
is de laatste stand van de cijfers opgenomen.  
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1. Visie op de Kanteling 
De Kanteling is een project welke geïnitieerd is door de VNG. De Kanteling gaat uit van individueel 
maatwerk, gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers. De oplossing 
voor de burger staat voorop in plaats van de bestaande voorziening. Dat vraagt een nieuwe manier 
van denken en doen: een kanteling.  
 
Uitgangspunten: 
- We stimuleren en maximaliseren het zelfoplossend vermogen van de burger en diens netwerk 
- In het (vernieuwde) Wmo-loket stellen we cliëntvraag centraal en niet de voorzieningen  
- We investeren in vraagverheldering via het keukentafelgesprek en een brede indicatie 
- De vormgeving (wie doet het) van het keukentafelgesprek kan per gemeente verschillen, maar de 

wijze van gespreksvoering zal op dezelfde wijze worden uitgewerkt.  
- Partners krijgen een belangrijke rol in het Wmo-loket en zullen mee kantelen.  
- We ontwikkelen (nieuwe vormen) van hulp en ondersteuning samen met de partners. De 

zorgarrangementen die we aan zullen bieden, richten zich op bevordering van de eigen kracht, 
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en algemene voorzieningen. 

- De kanteling sluit aan bij de uitgangspunten van Welzijn nieuwe stijl. 
 
Vervolgstappen: 
Uit de SWOT analyse blijken weliswaar enkele verschillen tussen de BAR-gemeenten (zoals andere 
loketten en verordeningen), maar er zijn overwegend gelijke wensen. Er is voldoende draagvlak om 
de volgende onderdelen in BAR verbanduit te werken: 
 
- Andere inrichting van het klantcontact en bereikbaarheid: hoe gaan we het gesprek vorm geven? 
- De inrichting Front- en Back-Office: wat is omvang benodigde formatie, wat wordt de (uniforme) 

werkwijze van consulenten, hoe gaan we deskundigheidsbevordering voor consulenten 
organiseren? Hoe gaan we de activiteiten van Vraagwijzer en Wijzerplaats op elkaar afstemmen? 

- Bepalen welke arrangementen we voor wie aanbieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
compensatieplicht.  

- Op basis hiervan samen met de partners ontwikkelen van nieuwe arrangementen.  
- In plaats van voorzieningen gaan we werken met te bereiken resultaten. Dit geldt zowel voor al 

bestaande voorzieningen als de nieuwe voorzieningen. Wat we onder die resultaten verstaan 
wordt gezamenlijk uitgewerkt.  

- Opstellen nieuwe BAR verordening en beleidsregels. 
 
Gevraagde beslissing: 

1. Akkoord gaan met bovenstaande uitgangspunten van de kanteling.  
2. Akkoord gaan met nadere uitwerking van: het gesprek, inrichting Front- en BackOffice, 

uitwerken van nieuwe arrangementen en nieuwe Wmo-verordening en beleidsregels. 
 
2. Wmo (inclusief Begeleiding) in de sociale dienst BAR (het loket) 
De projectgroep Wet werken naar vermogen (Wwnv) onderzoekt momenteel de mogelijkheid van één 
sociale dienst voor de BAR-gemeenten. Wij zien hier heel veel voordelen in. Omdat er veel 
raakvlakken zijn tussen de Wmo (incl. begeleiding) en de Wwnv is het wenselijk de Wmo bij de 
toekomstige sociale dienst BAR onder te brengen. Beide wetten hebben als doel om participatie te 
bevorderen en hebben deels betrekking op dezelfde groepen kwetsbare burgers. 
 
Een integrale benadering van deze cliënten is niet alleen efficiënt (dezelfde werkprocessen en 
geïntegreerd uitkeringssysteem), maar draagt ook bij aan een betere dienstverlening voor de burger. 
De cliëntenorganisaties zijn om deze reden ook voorstander van deze integratie. Bovendien sluit 
integratie van de Wmo in de sociale dienst BAR naadloos aan op het uitgangspunt van een brede 
indicatie. Gezien de aantallen cliënten, die een beroep op de gemeenten gaan doen, zal de bestaande 
formatie niet toereikend zijn. Binnen de sociale dienst BAR kan wel gekeken worden hoe de toestroom 
efficiënt opgevangen kan worden.  
 
Uitgangspunten: 
- Wmo (inclusief begeleiding) is onderdeel van de sociale dienst BAR. 
- De uitgangspunten van de kanteling en de gezamenlijke visie op de drie decentralisaties zijn  

leidend bij de vorming van één sociale dienst. 
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Vervolgstappen: 
- Uitwerken welke bestaande en nieuwe onderdelen van de Wmo uitgevoerd worden in de 

toekomstige sociale dienst. 
- Uitwerken van de implementatie: inrichting organisatie, processen en systemen. 
- Personele consequenties in beeld brengen. 
- Uitwerking van deze vervolgstappen vindt plaats binnen de werkgroepen van de Wwnv. 
 
Gevraagde beslissing: 

1.  Akkoord gaan met het uitgangspunt dat de Wmo (incl. begeleiding) onderdeel wordt van 
de sociale dienst BAR vanuit een gezamenlijke visie op de drie decentralisaties. 

2.  Akkoord gaan met de vervolgstappen: uitwerken welke onderdelen Wmo overgaan naar 
de sociale dienst en inrichting van organisatie, processen, systemen en personeel 
daarvoor. 

 
3. Indicatiestelling voor begeleiding (de toegang) 
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor de begeleiding. (nu nog CIZ). Het 
uitgangspunt is een integrale indicatiestelling, waarbij de verbinding wordt gezocht tussen Wwnv, 
Wmo begeleiding en jeugd (zie ook uitgangspunten kanteling). In het “eerste gesprek” wordt de 
situatie van de cliënt op alle levensdomeinen, in beeld gebracht. Mogelijke oplossingen worden in 
samenhang bekeken en er wordt ‘out of the box’ gedacht. Het zwaartepunt van indicatietraject ligt dus 
helemaal aan de voorkant. Afhankelijk van de vraag van de cliënt kan een arrangement uit diverse 
voorzieningen bestaan. In het Front-Office wordt bepaald welke arrangementen nodig zijn voor welke 
levensdomeinen. Het Back-Office zorgt ervoor dat de arrangementen daadwerkelijk worden 
aangeboden. Hier vindt ook de kwaliteits- en doelmatigheidscontrole plaats. Een casemanager 
regisseert het aanvraagproces. De werkwijze van het Front-Office en de Back-Office sluiten op elkaar 
aan. Bij beide is ontschotting nodig.  
 
De nieuwe benadering van de klant in het eerste gesprek vraagt veel van de medewerker die het 
gesprek moet voeren. Burgers moeten wennen aan de andere aanpak van de gemeente, waarbij de 
nadruk steeds meer ligt op de vraag wat zij zelf kunnen oplossen. De regels moeten duidelijk zijn, 
terwijl er ook maatwerk mogelijk moet zijn. Hier moet duidelijk uitleg over worden gegeven en het 
netwerk dient in kaart te worden gebracht. Voorzieningen worden nu vaker collectief aangeboden of 
als zorg in natura. Bovendien vraagt de diversiteit aan (nieuwe) doelgroepen om een brede kennis van 
aandoeningen en voorzieningen. Kennis van de sociale kaart is een must. Tot slot moeten de 
gesprekstechnieken afgestemd zijn op de beperkingen van de nieuwe doelgroepen. Hiervoor is een 
HBO denkniveau of vergelijkbare ervaring vereist. Dit heeft consequenties voor het 
personeelsbestand. De personele gevolgen worden opgevangen binnen het beschikbare 
uitvoeringsbudget voor de decentralisatie. In de komende jaren zal gefaseerd worden gewerkt aan de 
benodigde scholing en cultuuromslag.  
 
Uitgangspunten: 
- Een brede, integrale indicatiestelling door hoog opgeleide medewerkers (hbo-niveau. 
- Gemeente indiceert vooralsnog zelf en voert de regie over het indicatieproces. 
- Waar nodig wordt extra expertise van buiten het loket ingezet. Dit kan een zorgaanbieder of extern 

adviesbureau zijn. 
- De indicatiestelling wordt waar mogelijk regelarm uitgevoerd.  
 
Vervolgstap: 

- Uitwerken wijze van indicatiestelling, inventariseren van benodigde expertise (personeel) en 
opstellen beleidsregels en procedures. 

 
Gevraagde beslissing: 

1. Akkoord gaan met het uitgangspunt dat brede, integrale indicatiestelling vooralsnog 
door de gemeente zelf gebeurt, door personeel op HBO niveau. 

2. Akkoord gaan met de uitwerking van deze indicatiestelling (wijze, formatie, 
procedures). 
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4. Voorzieningen in de begeleiding  
De overheveling van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo gaat gepaard met een 
efficiencykorting van het Rijk met 5%. De gemeenten zullen dus oplossingen moeten vinden om deze 
korting op te vangen. Hiervoor zijn voorlopig de volgende ideeën: 
- Ontwikkelen van alternatieve opties bij algemene individuele begeleiding (= 83% van de individuele 

begeleiding), zoals: beperken van de betaalde mantelzorg, strenger kijken naar gebruikelijke zorg, 
schuldhulpverlening en thuisadministratie organiseren via het welzijnswerk en 
ervaringsdeskundigen trainen als vrijwilligers. 

 
- NB Voor de overige individuele begeleiding (bv. zintuiglijk beperkt, Niet aangeboren 

hersenafwijking en jong licht verstandelijk gehandicapt, wordt voorlopig uitgegaan van het 
voortzetten van de bestaande voorzieningen). 

 
- Onderzoeken of het bij groepsbegeleiding mogelijk is doelgroepen te combineren en aan te laten 

sluiten bij inloopvoorzieningen in de wijk, zoals: inzetten van de infrastructuur dagopvang voor 
andere (kwetsbare) inwoners in de wijk, laagdrempelige inloopvoorzieningen voor ouderen inzetten 
voor psychogeriatrische dagopvang of een combinatie van re-integratievoorzieningen met 
dagbesteding. 

 
- Daarnaast is er een kleine vraag naar specifieke opvang voor langdurig zorgafhankelijke burgers, 

Verstandelijk gehandicapte kinderen met zware handicap en palliatieve zorg. Hierbij is ketenzorg 
belangrijk. Hiervoor wordt bezien of het mogelijk is aan te sluiten bij contracten van het 
zorgkantoor of het inzetten van maatwerkoplossingen.  

 
- Waar mogelijk worden nieuwe lokale arrangementen met een outreachende aanpak ontwikkeld. 

Lokale arrangementen drukken de vervoerskosten.  
 
- Herijken van administratieve procedures kan ook leiden tot efficiencywinst. 
 
Uitgangspunten: 
- De eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk wordt, in lijn met de kantelingsgedachte, als eerste 

benut. Dit kan betekenen dat eerst een collectief welzijnsaanbod wordt aangeboden en pas daarna 
een groepsvoorziening of individuele voorziening wordt ingezet.  

- Maatwerkoplossingen voor specifieke/kleine doelgroepen. 
- Voor het compenseren van de efficiencykorting ons vooral te richten op het ontwikkelen van 

alternatieven bij algemene individuele begeleiding én combinaties van doelgroepen bij 
groepsbegeleiding. 

- Hierbij worden zowel zorg- als welzijnsaanbieders betrokken. 
- Herijken van administratieve procedures kan ook leiden tot efficiencywinst. 
 
Gevraagde beslissing: 

1. Akkoord gaan met het uitgangspunt dat de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk, in 
lijn met de kantelinggedachte, als eerste wordt benut. Dit kan betekenen dat eerst een 
collectief welzijnsaanbod wordt aangeboden en pas daarna een groepsvoorziening of 
individuele voorziening wordt ingezet. 

2. Akkoord gaan met het uitgangspunt dat het ontwikkelen van alternatieven vooral 
gericht zal zijn op algemene individuele begeleiding én combinaties van doelgroepen 
bij groepsbegeleiding. 

3. Akkoord gaan met het verder uitwerken van de opties voor vernieuwing en het 
ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor specifieke/kleine doelgroepen. 

4. Akkoord te gaan met het herijken van administratieve procedures gericht op 
efficiencywinst. 

 
5. Het Persoonsgebonden budget (pgb) 
Met een pgb kunnen cliënten zelf bepalen welke zorg zij inkopen. Omdat het gebruik van het pgb 
jaarlijks met ongeveer 20-25% toenam, heeft het Rijk besloten het pgb, om financiële redenen, alleen 
nog aan een beperkte groep te verstrekken. Een deel van de cliënten komen vanaf 2012 niet meer in 
aanmerking voor een nieuw pgb en vanaf 2014 worden ook bestaande pgb’s voor begeleiding deels 
gestopt. In de Wmo wordt voor het pgb een “kan” bepaling opgenomen: gemeenten zijn in dat geval 
niet verplicht om de cliënt de keuze te bieden tussen een pgb en zorg in natura. De gemeente kan 
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zelf, in de verordening, bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden iemand in aanmerking 
komt voor een pgb. 
 
Het pgb heeft grote waarde voor een cliëntgericht lokaal Wmo-beleid, omdat cliënten met een pgb de 
zeggenschap hebben over hun eigen voorzieningen, zonder betutteling door de overheid. Bij de 
huidige Wmo-voorzieningen wordt het pgb vaak succesvol ingezet. Het is echter financieel niet 
haalbaar om iedere cliënt de keuze te geven voor een pgb of zorg in natura. Het Rijk zal bij het 
toekennen van de middelen voor begeleiding uitgaan van een uitstroom, van een nader te bepalen 
percentage, uit de pgb. Dit dwingt de gemeente tot aanpassing van het pgb-beleid. Er zijn voor 
bestaande en nieuwe Wmo-voorzieningen nieuwe regels nodig.  
 
Uitgangspunt:  
1. Zorg in natura gaat voor verstrekking van een pgb. 
2. Het pgb niet onverkort afschaffen, maar het gebruik inperken. Dit inperken kan bijvoorbeeld door: 

- Streng zijn aan de poort: pgb voor mantelzorg en gebruikelijke zorg beperken/afschaffen.  
- Vooraf voorwaarden stellen aan de verstrekking en verantwoording van een pgb (voorkomt 

fraude). Hierdoor kan de verantwoording achteraf worden beperkt. 
- De hoogte van een pgb lager vaststellen dan voor zorg in natura. 
- Alleen een pgb verstrekken waar dat doelmatig is, zoals voor kleine doelgroepen, daar waar 

veel en complexe zorg nodig is en wanneer er geen zorg in natura aanwezig is. 
 
Een alternatief voor een pgb is een persoonsvolgend budget in te voeren. Het persoonsvolgend 
budget is geld dat ten behoeve van zorg met de zorgvrager ‘meeverhuist’ naar een andere instelling, 
als de cliënt een andere zorgbehoefte heeft. De cliënt kiest de zorgaanbieder en de zorgaanbieder 
wordt bekostigd op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg. De klant hoeft, in tegenstelling tot het 
persoonsgebonden budget, het budget niet zelf te beheren en hij wordt ook geen werkgever. De 
gemeente sluit contracten af met meerdere zorgaanbieders. Bij de huidige uitvoering in de AWBZ leidt 
dit tot het afsluiten van vele contracten voor soms maar enkele cliënten. Dit is voor de gemeenten 
praktisch niet haalbaar en ook niet doelmatig.  
 
Gevraagde beslissing: 

1. akkoord gaan met het uitgangspunt om het pgb bij bestaande en nieuwe Wmo 
voorzieningen te handhaven, maar het gebruik hiervan door het stellen van de 
genoemde nadere regels te beperken. 

2. Akkoord te gaan met het uitwerken van een nadere visie op het pgb, waarin we 
uitwerken voor welke cliënten en welke voorzieningen het pgb zinvol is en welk 
prijsniveau hierbij past. In deze visie zullen we de dilemma’s schetsen, mogelijke 
oplossing hiervoor een ook de mogelijkheden van een persoonsvolgend budget (pvb) 
bezien. 

 
6. Begeleiding en inkoop/subsidie (afspraken met uitvoerders)  
Binnen de huidige AWBZ worden individuele contracten met zorgaanbieders afgesloten t.b.v. 
Begeleiding. Vanaf 2014 wordt de gemeente mogelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
begeleiding. De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om afspraken te maken met 
zorgaanbieders, namelijk:  

1. subsidie; 
2. subsidieovereenkomst; 
3. (bestuurlijke) aanbesteding. 

 
Ad. 1: Bij subsidie stelt de gemeente vast welke activiteiten zij wil subsidiëren en onder welke 
voorwaarden aanbieders in aanmerking kunnen komen voor subsidie. De gemeente kan de uitvoering 
van de gesubsidieerde activiteiten niet afdwingen. Het subsidieproces is geschikt als er sprake is van 
algemene voorzieningen waar het zwaartepunt ligt op inzet van het welzijnswerk.  
Ad. 2: Bij een subsidieovereenkomst stelt de gemeente eveneens vast welke activiteiten zij wil 
subsidiëren. Echter wordt de gesubsidieerde verplicht om gesubsidieerde activiteiten uit te voeren. De 
uitvoering is dus afdwingbaar. 
Ad. 3: Door een aanbesteding sluit de gemeente één of meer wederkerige overeenkomsten met één 
of meer aanbieders van begeleiding. De gemeente betaalt een aanbieder dan voor het leveren van 
begeleiding aan burgers. Het aanbestedingsproces is geschikt voor voorzieningen, waar een 
leveringsplicht van belang is. Het gaat om voorzieningen die via het loket op individuele basis worden 
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toegekend en waar je een indicatie wilt stellen. Als er sprake is van de compensatieplicht in de Wmo, 
is een leveringsplicht van belang.  
 
De afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten ervaring opgedaan met alternatieve wijzen van 
contracteren. Eén optie is de bestuurlijke aanbesteding. Dit geeft de mogelijkheid om contracten af te 
sluiten met verschillende zorgaanbieders tegen verschillende tarieven. Aanbieders kunnen vooraf 
geselecteerd worden. Het voortraject van een bestuurlijke aanbesteding is erg intensief. Hierin 
bepalen de gemeente (in samenwerking met Wmo-adviesraden) en de aanbieders namelijk 
gezamenlijk de inhoud van de overeenkomst. Het voordeel van deze vorm van aanbesteden is dat 
vraag en aanbod geheel op elkaar kan worden afgestemd. 
 
Zo nodig starten we met een pilot. Hierbij gaat de gemeente gedurende een beperkte periode (12 tot 
18 maanden) met enkele aanbieders een contract afsluiten, waarbij diensten worden ingekocht. Met 
deze aanbieders wordt een verkenning uitgevoerd die leidt tot een programma van eisen. Op basis 
hiervan wordt dan een definitieve keuze voor de aanbesteding, subsidieovereenkomst of subsidie 
gemaakt. Contracten voor langere duur zijn aan te bevelen, gezien de kwetsbaarheid van de 
doelgroep en investeringen die zorgpartners moeten doen. 
 
Algemene uitgangspunten:  
- Contracten worden gesloten met zorgaanbieders die voor de BAR-gemeenten strategische 

partners zijn. Dit kan blijken uit inzet in de lokale zorgstructuur, actieve inzet in de wijken, 
bereidheid tot samenwerking met welzijnspartners en nodig zijn om gevarieerd aanbod te bieden 
aan de cliënt. 

- Het aantal cliënten dat een aanbod van de zorgaanbieder in deze regio heeft speelt een rol. Echter 
ook kleine aanbieders kunnen in één van de gemeenten een strategische partner zijn.  

- Omdat het pgb vanuit het rijk financieel wordt beperkt, willen we cliënten keuzevrijheid via zorg in 
natura bieden (persoonsvolgend budget). We gaan daarom uit van minimaal 3 zorgaanbieders per 
doelgroep.  

- Cliënten komen gefaseerd naar de gemeente. Dit heeft gevolgen voor het afsluiten van contracten. 
We sorteren voor op de aanbieders waarmee we in definitieve contracten afsluiten. 

 Specifieke Uitgangspunten: 
Wat Hoe toelichting 
Groepsbegeleiding 
en Kortdurend 
Verblijf 

(Pilot) gericht op 
subsidieovereenkomst/bestuurlijk 
aanbesteden 

Aanbieders die een 
groepsvoorziening hebben en/of 
kortdurend verblijf kunnen 
aanbieden, hebben de voorkeur. 

Individuele 
begeleiding 
algemeen 

(Pilot) gericht op inzet subsidie  Combinatie zorg en welzijn gericht 
op: 
Dementie 
Psychiatrie 
thuisadministratie en 
schuldhulpverlening.  
 

Individuele 
begeleiding specifiek 
c.q. overig 

(Pilot) gericht op inzet bestuurlijk 
aanbesteden/subsidieovereenkomst

Waar inzet van 
welzijnsvoorzieningen niet 
toereikend is of niet gewenst.  

Ketenzorg belangrijk Afspraken zorgkantoor Waar ketenzorg belangrijk is kijken 
we naar samenwerking met het 
zorgkantoor. Concreet vb. 
palliatieve zorg 
 

Inloop GGZ Subsidie Laagdrempelige inloop zonder 
indicatie voor (terugval) preventie 
en signalering voor de doelgroep 
psychiatrie en andere kwetsbare 
inwoners 

 
Gevraagde beslissing: 

1. akkoord gaan met bovengenoemde uitgangspunten.  
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7. Vervoer Wmo, leerlingen en begeleiding  
De evaluatie van het vervoer is al eerder vastgesteld. Hiermee brengen we twee zaken onder uw 
aandacht:  
 
1. hoe regelen we het vervoer cliënten naar groepsbegeleiding? 
Eind 2011 hebben de colleges van de BAR-gemeenten besloten het vervoer gecombineerd aan te 
besteden. Het bestek wordt in juni 2012 ter vaststelling aan de colleges aangeboden. 
 
Vanaf 1 augustus 2013 zal het contract met de nieuwe vervoerder voor het Wmo- en 
leerlingenvervoer ingaan. De BAR-gemeenten wilden ook het vervoer naar de groepsbegeleiding 
meenemen in deze aanbesteding. Dit is nu niet meer mogelijk. Als de begeleiding alsnog wordt 
gedecentraliseerd, zal dit apart worden aanbesteed.  
 
2. contractbeheer  
Matig contractbeheer is een landelijk fenomeen: gemeenten steken veel tijd in het formuleren van een 
goed bestek en het selecteren van de beste aanbieders. De uitvoering van de afspraken bewaken zij 
echter onvoldoende, wat leidt tot kwaliteitsverlies en irritaties bij cliënten. Dit is ook onze ervaring: zo 
is voor het Wmo-vervoer een contract afgesloten met Connexxion, waarin de prestaties en kwaliteit 
van dienstverlening nauwkeurig zijn vastgelegd. In de praktijk bleek echter dat de kwaliteit van het 
vervoer aanvankelijk ondermaats was. Pas nadat serieus werk is gemaakt van contractbeheer, door 
maandelijkse gesprekken met de vervoerder over de resultaten en knelpunten, is de kwaliteit van het 
vervoer nu op orde.  
 
Hierin zit een les voor de toekomst: toezicht op naleving van contracten door voortgangsrapportages, 
tevredenheidonderzoeken etc. is essentieel. Ook gezien de omvang van het totale Wmo-budget voor 
de BAR-regio (in totaal 20 - 25 miljoen per jaar vanaf 2013) is goed contractbeheer een must. Dit geldt 
uiteraard ook voor de contracten voor de Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg. Daarom is het 
noodzakelijk dat één of meerdere medewerker(s) worden aangesteld, die op BAR-niveau het 
contractbeheer verzorgen voor de Wmo, de Wwnv en Jeugdzorg. De exacte omvang van de formatie 
dienen we nog nader te onderzoeken.  
 
Gevraagde beslissing: 

1. Akkoord gaan met het uitgangspunt dat goed contractbeheer een must is om kwaliteit 
te garanderen bij de Wmo, de WWVN en Jeugdzorg. 

2. Akkoord te gaan met het uitwerken van de personele gevolgen voor goed 
contractbeheer in BAR-verband.  

 
8. Huishoudelijke hulp van individueel naar collectief 
Drie zaken spelen hier: 
 
1. verlenging van het huidige contract 
Het contract met de 8 aanbieders van huishoudelijke hulp (HH) loopt tot 1 januari 2013. Daarna kan 
het nog 1 keer met 1 jaar verlengd worden. De contracten zijn inmiddels verlengd tot 1 januari 2014 
op basis van de huidige prijzen. 
 
2. hoe omgaan met HH? 
De zorgaanbieders hebben aangegeven, dat zij de HH niet meer tegen de huidige tarieven kunnen 
organiseren. Zij verwachten een prijsstijging van 25% tot 30% per uur, door CAO verplichtingen en 
eisen die de gemeenten stellen (bijv. voor opleiding). Een prijsstijging van 25 á 30% voor HH is buiten 
proportioneel. Gelet op de huidige financiële situatie van de gemeenten is een indexering van de 
huidige uurtarieven in principe niet mogelijk. We zullen naar andere manieren moeten zoeken om 
deze dienstverlening in stand te houden omdat de gemeente een compensatieplicht heeft. 
 
De Eerste kamer is akkoord gegaan met de vaststelling van een basistarief voor huishoudelijke hulp. 
De gemeenteraad dient het basistarief vast te stellen, welke gebaseerd is op de CAO verplichtingen. 
Dit betekent dat aanbieders niet meer kunnen concurreren op de prijs, maar op kwaliteit. Ook is de 
Eerste Kamer akkoord gegaan om de verplichting te schrappen dat huishoudelijke hulp via een 
aanbesteding geregeld moet worden. Dit betekent dat de gemeente zonder aanbesteding aanbieders 
kan selecteren. 
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De vraag rijst of we bij het afsluiten van nieuwe contracten dezelfde methodiek van HH1 en HH 2 
moeten hanteren of dat er andere mogelijkheden zijn.  
Volgens ons zijn er verschillende opties die nader onderzoek verdienen:  
- HH1 volledig onder een collectieve voorziening brengen, waarvan iedereen tegen betaling gebruik 

kan maken (zoals boodschappen –en strijkservice). Dit geldt ook voor mensen met een beperking. 
Zij betalen de dienst zelf. Als de mensen met een beperking een laag inkomen hebben, staat het 
inkomensprobleem centraal.  

- HH1 uit het dienstverleningspakket schrappen. 
- Daarnaast onderzoeken we de wijze van aanbesteden.  
 
3 Thuisbegeleiding 
Het contract met de aanbieders van thuisbegeleiding loopt per 1 januari 2013 af. Ook dit contract is 
nog een jaar verlengd. Voor thuisbegeleiding geldt dat onderzocht dient te worden of er een 
aansluiting mogelijk is met begeleiding. 
 
Uitgangspunten:  
- Onderzoeken of we HH1 op een andere manier kunnen aanbieden. 
- Onderzoeken of en op welke wijze thuisbegeleiding aansluit bij begeleiding. 
 
Gevraagde beslissing: 

1. Akkoord gaan met het uitwerken van genoemde opties om HH1 voortaan anders aan te 
bieden. 

2. Onderzoeken of en op welke wijze thuisbegeleiding aansluit bij begeleiding. 
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SAMENVATTING 
 
Hieronder staat een samenvatting van de te nemen beslissingen en de vervolgstappen. 
 
Wij stellen u voor om akkoord te gaan met: 

 
1. Genoemde uitgangspunten van de kanteling. 
2. Het uitgangspunt dat de Wmo (incl. begeleiding) onderdeel wordt van de sociale dienst BAR. 
3. Het uitgangspunt dat vooralsnog brede, integrale indicatiestelling door de gemeente zelf 

gebeurt, door hoog opgeleide medewerkers op HBO niveau. 
4. Het uitgangspunt dat de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk, in lijn met de 

kantelingsgedachte, als eerste wordt benut. Dit kan betekenen dat eerst een collectief 
welzijnsaanbod wordt aangeboden en pas daarna een groepsvoorziening of individuele 
voorziening wordt ingezet. 

5. Het uitgangspunt dat ontwikkeling van alternatieven vooral gericht zal zijn op algemene 
individuele begeleiding én combinaties van doelgroepen bij groepsbegeleiding. 

6. Het herijken van administratieve procedures gericht op efficiencywinst. 
7. Het uitgangspunt om het pgb bij bestaande en nieuwe voorzieningen te handhaven, maar het 

gebruik hiervan door het stellen van nadere regels wel te beperken. 
8. Het uitgangspunt om bij contracten bestuurlijk aan te besteden en subsidies in te zetten waar 

samenwerking met welzijnswerk mogelijk is. Zo nodig andere contractvormen inzetten als dat 
doelmatig is. 

9. Het uitgangspunt dat goed contractbeheer een must is om kwaliteit te garanderen bij de Wmo, 
de WWVN en Jeugdzorg. 

10. Het uitgangspunt om te onderzoeken of we HH1 op een andere manier kunnen aanbieden. 
11. Het uitgangspunt om te onderzoeken of en op welke wijze thuisbegeleiding aansluit bij 

begeleiding. 
 
Wij stellen u voor akkoord te gaan met de vervolgstappen om de volgende zaken uit te werken: 
 

1. Het gesprek, inrichting Front- en Back-office, nieuwe arrangementen en Wmo-verordening en 
beleidsregels. 

2. Welke onderdelen Wmo overgaan naar de sociale dienst en inrichting van organisatie, 
processen, systemen en personeel daarvoor. 

3. De indicatiestelling (wijze, formatie, procedures). 
4. Opties voor vernieuwing in de begeleiding uitwerken en het ontwikkelen van 

maatwerkoplossingen voor specifieke/kleine doelgroepen. 
5. Een nadere visie op het pgb, waarin we uitwerken voor welke cliënten en welke voorzieningen 

het pgb zinvol is en welk prijsniveau hierbij past. In deze visie zullen we de dilemma’s 
schetsen, mogelijke oplossingen hiervoor een ook de mogelijkheden van een 
persoonsvolgend budget (pvb) bezien. 

6. De genoemde opties voor aanbesteding en subsidies. 
7. De personele gevolgen voor goed contractbeheer in BAR-verband. 
8. Onderzoeken van genoemde opties om HH1 voortaan anders aan te bieden. 
9. Onderzoeken of en op welke wijze thuisbegeleiding aansluit bij begeleiding. 
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Bijlage 1 Visie kanteling 
 
Startpunt voor het denken in resultaten is de compensatieplicht. In artikel 4 van de Wmo is bepaald 
dat gemeenten hun kwetsbare burgers moeten compenseren op 4 domeinen. Dit zijn: 

1. Het voeren van een huishouden; 
2. Zich in en om de woning verplaatsen; 
3. Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; en 
4. Medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 

 
De Wmo wordt gewijzigd. Er wordt een domein toegevoegd aan de compensatieplicht. Onder 
voorbehoud gaat het hier om het volgende: “Dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren, het 
persoonlijke leven kunnen structureren en daarover regie voeren”. 
 
Wmo in relatie tot de doelstelling van De Kanteling 
 
De Wmo verplicht gemeenten samenhangend beleid te voeren om de participatie van haar burgers 
mogelijk te maken en te bevorderen. Er is een omslag in het denken nodig over de rol van de 
gemeente, van de burger en van de betrokken maatschappelijke organisaties. Om participatie en 
zelfredzaamheid te stimuleren is het niet genoeg om voorzieningen te verstrekken en 
activiteiten/organisaties te subsidiëren. De Wmo vraagt om maatwerk en flexibiliteit bij de 
ondersteuning van burgers en om een verschuiving van individueel naar algemeen aanbod. 
 
Uiteindelijke doelstelling van de kanteling is dat burgers beter en/of langer kunnen blijven meedoen in 
de samenleving. Een doelstelling die reeds aansluit op het Wmo beleid van de BAR gemeenten. 
 
Denken in resultaten: Wat willen we bereiken als BAR? 
 
Als BAR gemeenten stappen wij af van het denken in voorzieningen, zoals onder de Wvg en de 
AWBZ gebruikelijk was. Voorop staat nu het resultaat, dat ter compensatie van de problemen die 
iemand ondervindt bereikt moet worden. Doel hierbij is dat de burger zichzelf kan redden en kan 
participeren. De BAR gemeenten gaan uit: 
 
 Van de eigen kracht van burgers. 
De relatie tussen burger en gemeente wordt hiermee wederkerig. Het is niet langer de burger die een 
voorziening claimt en de gemeente die een aanvraag beoordeelt, maar de burger die samen met de 
gemeente in kaart brengt wat zijn/haar mogelijkheden en belemmeringen zijn en met welke 
oplossingen (ook wel arrangement genoemd) hij/zij zonodig kan worden ondersteund. Indicatiestelling 
vindt plaats voor zover dat nodig is en zo dicht mogelijk bij de burger. 
 
 Van herschikking van de verantwoordelijkheid (voor het compenseren van belemmeringen in de 

participatie). 
De primaire verantwoordelijkheid voor participatie ligt niet bij de overheid maar bij de burger zelf en 
zijn/haar sociale omgeving. Ook bredere maatschappelijke verbanden hebben een 
verantwoordelijkheid in de zorg voor mensen met een beperking. Pas als burger en maatschappij (civil 
society) het samen niet redden komt de overheid in beeld. In eerste instantie kunnen burgers dan 
gebruik maken van tal van algemene voorzieningen. Pas als ook deze geen uitkomst bieden, komen 
individuele voorzieningen in beeld (waarbij lichte extramurale oplossingen de voorkeur hebben boven 
zware intramurale oplossingen). Draagkracht en draaglast bepalen in individuele situaties de balans 
tussen de ondersteuningsbronnen. 
 
 Van de gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeenten en partners voor het doorontwikkelen 

van arrangementen en het uitvoeren van de zorg voor en dienstverlening aan de burger. 
De gemeente subsidieert in principe geen voorzieningen maar schept de voorwaarden voor 
oplossingen. Deze nieuwe arrangementen vragen om nieuwe toetreders en onorthodoxe initiatieven. 
Zowel informele netwerken van burgers als commerciële diensten als sociaal ondernemerschap 
worden ingezet. 
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 Van professionals die de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de arrangementen. 
Partnerorganisaties worden gezien als professionals. De professionals hebben vakmanschap op hun 
terrein en worden op het inzetten daarvan aangesproken. Zij voeren het arrangement uit op basis van 
een samenhangende aanpak, waardoor de burger in staat wordt gesteld te participeren. 
 
Denken in resultaten: Waar zetten we op in als BAR? 
 
Bovengenoemde uitgangspunten afgezet tegen de doelstelling van de kanteling om burgers beter 
en/of langer mee te laten doen in de samenleving, zetten wij als BAR gemeenten in op: 
 Het maximaliseren van zelfregie; 
 Een focusverschuiving van het verstrekken van (individuele)voorzieningen naar vraagverheldering 

en het ontwikkelen van (nieuwe vormen) van hulp en ondersteuning; 
 Het samen met partnerorganisaties gericht te werken aan arrangementen die zich richten op: het 

bevorderen van de eigen kracht (zoals empowerment en re-activering), het ondersteunen van 
mantelzorgers en vrijwilligers, en algemene voorzieningen; 

 Het samen met relevante partnerorganisaties vormgeven van de Wmo-loket functie waarbij 
partners een actieve rol krijgen binnen de front-office c.q. ‘het (keukentafel)gesprek; 

 (Het uitwerken van) de acht resultaten als reikwijdte van de compensatie. 
 
SWOT analyse 
 
De werkgroep heeft de huidige stand van zaken binnen de drie gemeenten bekeken op de volgende 
drie aspecten: Wmo-loket, (door)ontwikkeling Wmo arrangementen en Verordening & beleidsregels. 
Hieruit blijkt dat er verschillen zijn tussen de gemeenten maar ook veel overeenkomsten. Dit geldt 
zowel voor het beleid als de uitvoering. 
Vervolgens is een aantal acties/voorwaarden geformuleerd waarlangs de BAR ontwikkeling (en 
gewenste harmonisatie) vorm kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: 
 Het Gesprek vraagt om een andere inrichting van het klantcontact en bereikbaarheid. 
 Nagedacht moet worden over de inrichting frontoffice-backoffice en de benodigde expertise. In 

Albrandswaard speelt ook de afstemming Vraagwijzer en De Wijzerplaats. 
 Deskundigheidsbevordering voor consultenten. 
 Uniforme werkwijze van consulenten, gericht op de cliënt, zowel digitaal als op schrift. 
 Grootte benodigde formatie. 
 In beeld brengen welke kerntaken er zijn in de drie gemeenten en welke arrangementen met 

partners ontbreken of herschikt moeten worden. 
 Opnemen van participatiedoelstellingen in subsidievoorwaarden cq aanbestedingsbestekken. 
 Borgen van kantelingsprincipes in de drie decentralisaties, werkgroepen, activiteiten. 
 Formuleren van een nieuwe BAR verordening 
 
Doorontwikkeling Kanteling 
 
Spoor 1:BAR doelstelling waarbij, in een vernieuwd Wmo loket, het keukentafelgesprek centraal 
staat en de partners een actieve rol in het loket krijgen. 
 Het maximaliseren van het vermogen van burgers zelf regie te voeren 
 vraagverheldering en een brede indicatie 
 het ontwikkelen van (nieuwe vormen) van hulp en ondersteuning met de partners samen 
Wat gaan wij 
daarvoor doen?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ‘Het gesprek’ vraagt om een andere inrichting van het klantcontact. Het 
1e contact met de burger is gericht op het in beeld brengen van 
participatieproblemen op diverse levensdomeinen of Wmo 
resultaatgebieden (sluit aan op BAR Dienstverleningsconcept 
‘Gemeente heeft antwoord’). Opbrengst: ‘Het gesprek’ wordt een vorm 
van gespreksvoering dat integraal wordt ingebed en het eerste contact 
is direct kantelingsgericht. 

 ‘Het gesprek’ vraagt om een focusverschuiving in de organisatie van de 
dienstverlening. De verschuiving houdt in dat er vooral gewerkt wordt op 
basis van afspraak ( +/- 70%) en vrije inloop (+/- 30%). Om 
eenduidigheid in gemeentelijke dienstverlening te borgen wordt voor de 
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Randvoorwaarden 

verdeling afspraak/vrije inloop aangesloten bij het onderdeel 
KlantContactCentrum (onderdeel van BAR Dienstverleningsconcept 
‘Gemeente heeft antwoord’). Opbrengst: je kan de tijd nemen voor een 
klant en de bezetting beter plannen. 

 De focusverschuiving betekent een andere binnenkomst van het 1e 
contact. Dit zal vooral telefonisch en digitaal zijn. Digitale binnenkomst 
betekent altijd dat er wordt teruggebeld. De uitvrager moet een goede 
deskundige inschatting kunnen maken van de participatieproblemen op 
de diverse resultaatgebieden. Opbrengst: deskundigheid op inhoud 
wordt naar de voorkant gehaald 

 In 1e contact (of dat nou telefonisch is of via de vrije inloop) wordt 
bepaald of het gaat om een enkelvoudig of meervoudig te behalen 
resultaat. Opbrengst: enkelvoudige vragen zonder indicatie noodzaak 
kunnen direct worden afgehandeld. Klant wordt direct geholpen.  

 Indien er sprake is van enkelvoudige vragen met indicatie noodzaak 
(bijv vervoerspas) en/of meervoudige vragen wordt er direct een 
afspraak met de klant gemaakt voor een huisbezoek. Opbrengst: De 
klant wordt in casusbespreking toebedeeld naar 
deskundigheid/expertise zodat de klant de consulent houdt die bij de te 
behalen resultaten past. Op huisbezoek kan ook de tijd genomen 
worden om op basis van een analyse van de participatieladder te 
bepalen welk arrangement het best bij de klant past om de te 
compenseren resultaten te behalen. 

 Deskundigheid in resultaatgerichte diagnose & rapportage 

 Uniforme werkwijze (richting klanten, digitaal en op schrift). Te borgen 
binnen de werkgroepen dienstverlening en werkprocessen. 

 Benodigde expertise bepalen (ook bepalen welke externe partners je 
betrekt en op welke wijze je ze inzet). Je hebt kenners uit het veld nodig 
die een goede kennis van de sociale kaart (algemene en voorliggende 
voorzieningen) hebben. Te borgen binnen de werkgroepen 
dienstverlening en werkprocessen 

 Aansluiten wat in BAR verband al goed gaat en effectief is (neem van 
elkaar werkprocessen en werkwijze over als deze goed & effectief zijn) 

 Formatie bepalen. Te borgen binnen de werkgroepen dienstverlening 
en werkprocessen 

 Strategische beleidsafdelingen moeten er rekening mee houden dat er 
voldoende en toereikende preventieve, voorliggende en algemene 
voorzieningen zijn. Het beroep op duurdere individuele voorzieningen 
kan zo teruggedrongen dan wel voorkomen worden. 
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Spoor 3: BAR in relatie tot het vaststellen van de verordening en beleidsregels gebaseerd op de te 
behalen resultaten. 
 Het uitwerken van de op compensatie en resultaten gerichte werkwijze in de Verordening. 
Wat gaan wij 
daarvoor doen? 

 De resultaten die betrekking hebben op de reikwijdte van de compensatie 
worden als vertrekpunt meegegeven aan de werkgroepen. 

 De werkgroepen waarop een specifiek resultaat betrekking heeft, werkt 
deze uit. Input over wat het resultaat inhoudt, wat wel en niet tot de 
compensatie wordt gerekend wordt verstrekt aan de diverse 
projectgroepen. De gekantelde Wmo modelverordening, het modelbesluit 
en de modelbeleidsregels van de VNG vormen hiervoor de basis. 

 De te behalen resultaten die niet kunnen worden uitgewerkt door de 
werkgroepen moeten in beeld gebracht zijn. Besluitvorming over nadere 
uitwerking van deze resultaten moet nog plaatsvinden. Dit wordt met de 
projectleider gecommuniceerd. 

 Oplevering van de uitgewerkte resultaten door de werkgroepen vormt de 
input voor de nieuwe BAR Wmo verordening. Bij de uitwerking van de 
resultaten worden de Wmo-adviesraden nauw betrokken. 

 Het in de bestuurlijke routing kunnen brengen van de verordening, het 
besluit en de beleidsregels is afhankelijk van de landelijke besluitvorming 
rond de AWBZ en Wmo wetgeving. Een definitieve opleverdatum is dus 
nog niet te noemen. 

Spoor 2: BAR Doelstelling in relatie tot de (door)ontwikkeling van Wmo-arrangementen 
Het samen met de partnerorganisaties gericht werken aan arrangementen die zich richten op: 
 het bevorderen van de eigen kracht (zoals empowerment en re-activering); 
 het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 
 Algemene voorzieningen; 
Wat gaan wij 
daarvoor doen? 

 Er wordt met de maatschappelijke partners (bij de lopende decentralisatie) 
in beeld gebracht welke arrangementen binnen de gemeente ontbreken of 
herschikt moeten worden om participatie te bevorderen / dan wel mogelijk te 
maken. Dit loopt decentralisatie breed. 

 Er wordt een hoofdlijnendiscussie gevoerd op strategisch (beleids)niveau 
waarbij keuzes worden gemaakt op voorzieningen- en doelgroepenniveau. 
Doel: op basis van de Wmo-compensatieplicht onderzoeken welke 
algemene en specifieke arrangementen ingezet kunnen worden om ervoor 
te zorgen dat (kwetsbare) burgers mee blijven doen aan de samenleving. 

 Bij aanbestedingen en verlening van subsidies aan maatschappelijke 
partners wordt de afweging gemaakt of de activiteiten/diensten een 
resultaatgerichte bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie, 
de eigen kracht en/of het behouden van de zelfredzaamheid van burgers. 
Om de resultaatgerichtheid te borgen wordt de subsidie verleend op basis 
van de principes van beleidsgestuurde contractfinanciering. NB Vooraf dient 
bepaald te worden of het gaat om 0e lijn-(informele netwerken en algemene 
voorzieningen), 1e lijn-(kortdurende ondersteuning in de wijk/eigen 
omgeving en re-integratie naar werk ) of 2e lijn ondersteuning 
(specialistische hulp, zorgverlening en beschut werk). Waar mogelijk wordt 
bekeken of samenwerking in BAR verband tot de mogelijkheden behoort. 
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Bijlage 2 Begeleiding 
 
Begeleiding is gericht op het bevorderen participatie en van zelfredzaamheid (verbetering), behoud 
van zelfredzaamheid (stabiel houden) of compensatie (een alternatief bieden) voor zelfredzaamheid. 
Het gaat om mensen met een beperking en richt zich op voorkomen van opname in een instelling of 
verwaarlozing. De begeleiding is bedoeld voor inwoners die het niet meer zelf kunnen redden, ook niet 
met hulp uit de omgeving. Begeleiding wordt gegeven als mantelzorg niet meer toereikend is en een 
vrijwilligersarrangement niet voldoende is. Kernbegrippen zijn: oefenen, structureren en regievoeren. 
Het toezicht over nemen kan voorkomen in de vorm van een tijdelijke opname ter ondersteuning van 
de mantelzorger. Dit is Kortdurend Verblijf. Daarnaast is de inloop GGZ belangrijk voor signalering en 
(terugval)preventie.  
 
De indeling in doelgroepen in de AWBZ is: 
1. Mensen met psychogeriatrische problematiek (PG) 
2. Volwassenen met psychiatrische aandoening of beperking (Psy) 
3. Mensen met een verstandelijke Handicap (VG) 
4. Mensen met een zintuiglijke handicap (ZG) 
5. Mensen met een lichamelijke Handicap (LG) 
6. Mensen met een somatische aandoening of beperking (SOM), 
Het betreft mensen met een matige of zware beperking op het terrein van sociale redzaamheid, 
bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/of probleemgedrag. 
 
Voorlopig wordt deze indeling gehandhaafd. De aantallen die door het zorgkantoor, het CAK en het 
CIZ/bureau Jeugdzorg worden aangeleverd zijn op deze indeling gebaseerd. Een andere indeling van 
de doelgroepen is mogelijk en zal worden onderzocht. Hierbij kan gedacht worden aan: 
1. Ouderen 
2. Psychiatrische beperking 
3. Verstandelijk Gehandicapt 
4. Lichamelijk gehandicapt 
5. Jeugd onder de 23 jaar (gaat over naar jeugdzorg) 
6. Bijzondere groepen 
 
Begeleiding wordt aangeboden als ‘begeleiding individueel’ en ‘begeleiding groep’. Individuele 
begeleiding wordt meestal langdurig, voor enkele uren per week aangeboden. Het is bedoeld om de 
situatie van mensen stabiel te houden en terugval te voorkomen. Soms is er sprake van kortdurende, 
intensieve begeleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval in de beginfase van een begeleidingstraject en bij 
crisissituaties. 
 
Groepsbegeleiding c.q. dagbesteding dient twee doelen. In de eerste plaats biedt dagbesteding 
mensen structuur en sociale contacten en bezigheden. Voor mensen onder de 65 wordt daarnaast 
gekeken werkgerelateerde activiteiten mogelijk zijn. Het tweede doel van dagbesteding is ontlasting 
van mantelzorgers. Door mensen met een beperking delen van de dag buitenshuis op te vangen, is 
het voor mantelzorgers vol te houden om de rest van de tijd de zorglast te dragen. Als dit niet 
voldoende is, kan via kortdurend verblijf enkele etmalen logeren worden geboden om de mantelzorger 
te ontlasten. Aan kinderen wordt groepsbegeleiding geboden, als er een ontheffing van de leerplicht 
is. Het bieden van vervoer naar de groepsbegeleiding is verplicht. 
 
Groepsbegeleiding is goedkoper dan het bieden van individuele voorzieningen. Bij groepsbegeleiding 
waar sprake is van arbeidsre-integratie, kan een koppeling met de Wet werken naar vermogen 
worden gelegd. Ongeveer 30% van de kosten van groepsopvang betreft het vervoer. Een 
groepsopvang in de buurt bespaart kosten. 
 
Er is bijzondere aandacht nodig voor begeleiding bij palliatieve zorg. Het is belangrijk dat er met spoed 
ketenzorg beschikbaar is. Het gaat om een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding. 
Verzorging en Verpleging zijn AWBZ voorzieningen. Er zijn enkele inwoners met een zintuiglijke 
beperking. Geschikte voorzieningen worden regionaal of landelijk aangeboden. Dit vereist maatwerk. 
 
De extramurale begeleiding voor Jeugdigen onder de 18 jaar met psychiatrische problemen wordt in 
2013 overgedragen. Hierbij wordt op de decentralisatie jeugdzorg vooruitgelopen. Bureau jeugdzorg 
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geeft nu een indicatie voor begeleiding voor jongeren onder de 18 jaar met psychiatrische problemen. 
In deze regio wordt de hulp vooral met een pgb ingekocht. Het gaat om jongeren met: 
- ernstige gedragsproblemen die meestal worden veroorzaakt door een psychiatrische stoornis. 
 Zij krijgen geen grip op dagelijkse taken en hebben geen regie op hun leven. Zij hebben hierbij 

hulp nodig en soms permanent toezicht. 
-  naast psychiatrische problemen, is er sprake van een Multi-problem situatie binnen het gezin.De 

ouders hebben zelf veel problemen en zijn overbelast. Naast individuele en groepbegeleiding, 
wordt kortdurend verblijf geboden. 

 
IQ maatregel 
De IQ-maatregel houdt in dat de grondslag Verstandelijk Gehandicapt (VG) voor zorg voor mensen 
met een IQ tussen de 70 en 85 met ingang van 1 januari 2012 volledig uit de AWBZ zal worden 
geschrapt. Het gaat hierbij ook om de indicatie begeleiding. Ongewenste maatschappelijke effecten 
die te voorzien zijn, zijn: 
 Toename van huisuitzettingen door onaangepast gedrag of schuldenproblematiek; 
 Toename Multi-problem situaties bij gezinnen;  
 Toename van psychiatrische problematiek en verdere psychiatrisering; 
 
Om dit te voorkomen zullen gemeenten noodgedwongen arrangementen bieden, zonder financiële 
dekking. De IQ maatregel is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2013 in afwachting van nader onderzoek 
Het is momenteel onduidelijk of, hoe en wanneer deze maatregel doorgaat. 
 
Wetswijziging Wmo 
De Wmo wordt gewijzigd. Begeleiding wordt onderdeel van prestatieveld 5 en 6: het bevorderen van 
deelname aan het maatschappelijk verkeer en het verlenen van voorzieningen. Het voorstel bevat een 
uitbreiding van de compensatieplicht in de Wmo (artikel 4 Wmo). Aan de te bereiken resultaten wordt 
een resultaat toegevoegd dat ertoe strekt de burger in staat te stellen dagelijkse levensverrichtingen 
uit te voeren, het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren.  
 
Voor de Begeleiding kunnen, onder voorbehoud, de volgende resultaten benoemd worden: 
1. Betrokkene heeft een daginvulling. Het kan hierbij gaan om, ontwikkelingsgerichte,arbeidsmatige of 

recreatieve activiteiten. 
2. Betrokkene kan veilig en geborgen zelfstandig wonen; 
3. Betrokkene kan de dagelijkse noodzakelijke activiteiten uitvoeren, inclusief de financiële 

administratie. 
4. De mantelzorg is vol te houden (ondersteuning mantelzorg en Kortdurend Verblijf); 
5. Het vervoer naar de groepsvoorziening is geregeld, ook als dat bovenlokaal is; 
6. Betrokkene kan thuis sterven. 
 
De compensatieplicht wordt ook uitgebreid voor het vervoer naar en van de instelling waar cliënten de 
begeleiding ontvangen. Het vervoer kan ook bovenregionaal zijn indien de locatie waar begeleiding 
wordt gegeven buiten de gemeentegrenzen ligt. De verplichting voor de gemeente om een cliënt met 
een aanspraak op een individuele voorziening de keuze te bieden tussen een pgb en een voorziening 
in natura wordt geschrapt. Als het aanbod van zorg in natura niet toereikend compenseert, moet wel 
een pgb mogelijk zijn. 
 
Het kortdurend verblijf uit de AWBZ in de vorm van mantelzorgondersteuning valt ook onder de 
compensatieplicht. Het is bedoeld om de mantelzorger, die permanent toezicht op iemand houdt, te 
ontlasten wanneer sprake is van een tijdelijke overbelasting. Dit hoeft niet in de vorm van een 
logeervoorziening als andere mogelijkheden ook voldoende compensatie bieden. De burger met een 
beperking krijgt de voorziening.  
 
De gemeente wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering door zorgaanbieders van de 
regels die gelden voor kwaliteiteisen, toezicht en handhaving, klachtenafhandeling, 
medezeggenschap, melding van calamiteiten en melding van geweld bij de verlening van 
maatschappelijke ondersteuning. De gemeenten kunnen ook handhavend optreden. De gemeente 
moet hiervoor regels in de verordening opnemen.  
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Mogelijkheden tot vernieuwing 
Met de zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en de gezamenlijke Wmo-adviesraden zijn 
bijeenkomsten georganiseerd. Het zorgkantoor heeft een bijeenkomst georganiseerd voor de 
gemeenten in haar regio. Daarnaast zijn diverse informatiebijeenkomsten bezocht over specifieke 
thema’s zoals de wetswijziging Wmo en aanbesteding. Op basis van deze input kunnen de volgende 
kansen en bedreigingen worden geformuleerd. 
 
Indicatie 
 Indicatie via huisbezoek en daarbij alle levensdomeinen in kaart brengen. Dit geeft een goed beeld 

van de precieze vraag en mogelijkheden van de cliënt. 
 Doe de indicatie als gemeenten zelf, dit gaat sneller. Haal wel expertise CIZ in huis. 
 Betrek bij indicatiestelling ook professionals (die nu al met cliënt werken), ervaringsdeskundigen, 

verzorgers / mantelzorgers etc. Zij kennen de cliënt en kunnen goed adviseren. 
 Werken met mandatering indicatiestelling zorgaanbieders en begrenzen uitgaven via 

bestedingsstop. 
 Geef de cliënt één vast contactpersoon c.q. casemanager. 
 Voeg ervaringsdeskundigen aan het loket toe. 
 Sluit “betaalde” mantelzorg uit, kijk strenger naar gebruikelijke zorg; 
 Veel individuele Begeleiding is gericht op regelen goede indicatiestelling. Dit in je loket gaan 

regelen en bijvoorbeeld regisseur indicatiestelling invoeren. Een optie is ook afspraken met het CIZ 
maken.  

 
Zorg, Werk en Welzijn 
 Begeleiding bij thuisadministratie via welzijnswerk; 
 Schuldhulpverlening voor psychiatrisch en licht verstandelijk gehandicapten via 

schuldhulpverlening. Hierbij wel rekening houden met beperkingen; 
 Het inzetten van de infrastructuur dagopvang voor andere (kwetsbare) inwoners in de wijk. 
 Laagdrempelige inloopvoorzieningen voor ouderen inzetten voor PG dagopvang. 
 Train ervaringsdeskundigen als ‘specialistische vrijwilligers’. 
 Wet werken naar vermogen laten aansluiten bij dagbesteding/activering begeleiding 
 Door kanteling en komst van begeleiding naar gemeenten is bundeling van div. voorzieningen 

mogelijk (Wmo, begeleiding, werk en inkomen, inkomensondersteuning etc.). Het aanbod kan dan 
beter aangepast en samenhangend zijn. Goed luisteren naar vraag cliënt is wel een vereiste. 

 Thuisbegeleiding aanbieden in complexe en eenvoudige thuisbegeleiding (eenvoudig eventueel 
aanbesteden met HH). 

 PGB behouden, maar Vouchersysteem invoeren. Dit geeft toch keuzevrijheid. 
 Kortdurend verblijf behouden, maar evt. wel als Zorg in natura i.p.v. als pgb. 
 
Organisatorisch 
 Sluit aan op de zorgstructuur, zorgmijdende en Multi-problem komt vaak voor bij de doelgroep 

PSY/VG. 
 Organisaties die samenwerken, kunnen een achterwacht delen.  
 Monitoring en verantwoording efficiënt inrichten en binnen de BAR op elkaar afstemmen.  
 Gemeenten kunnen beter maatwerk bieden en cliënt centraal stellen, dan landelijk niveau. 
 
Gemeenten let wel op: 
 
Voorzieningen 
 Voldoende respijtzorg en kortdurend verblijf ten bate van mantelzorgers. 
 Voldoende laagdrempelige (verenigings/welzijns)-activiteiten in de gemeente behouden en 

toegankelijk maken voor kwetsbare doelgroepen. 
 Pgb moet mogelijk blijven, omdat maatwerk in een aantal gevallen nodig is en zorg in natura (ZIN) 

dan geen oplossing biedt.  
 Positie van vrijwilligers/mantelzorgers. De gemeenten willen deel van de zorg richting vrijwilligers / 

mantelzorgers verplaatsen, maar: deze doen al heel veel. Kans op overbelasting als zij nog meer 
taken gaan krijgen. Bovendien is deel van de gevraagde hulp specialistisch en niet door het 
informele circuit op te vangen. Niet iedereen heeft een netwerk dat vrijwillig ondersteuning kan 
bieden. 
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Contracten 
 Doelgroep is kwetsbaar en heeft baat bij regelmaat en tijd nodig voor opbouwen vertrouwen. Het is 

niet wenselijk dat er veel veranderingen in zorgaanbod optreden (laat deze mensen in hun 
vertouwde omgeving, niet teveel verplaatsen, laat ze langere tijd op één plek). Dit vraagt 
meerjarige langer durende overeenkomsten met aanbieders.  

 Bij groepsbegeleiding en Kortdurend Verblijf is er sprake van vastgoed. Zorgaanbieders vragen 
daarom om langer durende contracten om het risico dat zij dragen voor investeringen in gebouwen 
te dragen.  

 
Rol gemeenten 
 Begeleiding bij gebruik medicatie, herkennen van psychiatrische ziektebeelden, omgaan met 

extreem of verslavend gedrag vereist, afstemmen begeleiding op behandeling vereist 
specialistische kennis. Gemeenten hebben die kennis niet in huis.  

 Cliënten zijn niet ingesteld op in de rij moeten staan voor een loket. Zorgmijders komen niet in het 
loket. Huisbezoeken zijn wenselijk. 

 Voorkom stapeling van eigen bijdragen. 
 Bezuinig niet boven op de bezuinigingen van het rijk. 
 Veel onrust bij doelgroep over gevolgen. Geef tijdig en in begrijpelijke taal voorlichting. 
  
Pgb en pvb 
De cliënt kan via een persoonsgebonden budget (pgb) zelf zorg inkopen en langs die weg een 
zorgarrangement samenstellen. Het bestaat uit een geldbedrag, waarvan de besteding aan bepaalde 
regels gebonden is. Met ingang van 1 januari 2012 is het pgb voor cliënten met een extramurale 
AWBZ indicatie afgeschaft. In de plaats daarvan is een vergoedingsregeling persoonlijke zorg 
ingesteld voor cliënten met een specifieke complexe zorgvraag die (nog) niet door de “reguliere” zorg 
in natura geboden kan worden. In de Wmo wordt voor het pgb een “kan” bepaling opgenomen. De 
keuzevrijheid uit de huidige Wmo wordt daarmee beperkt, als de gemeente daar voor kiest. In het 
wetsvoorstel staat dat, een cliënt die aanspraak heeft op een individuele voorziening, zo nodig 
aanspraak kan maken op een met de individuele voorziening in natura vergelijkbaar en toereikend 
persoonsgebonden budget (waaronder ook alfahulp is begrepen), indien een voorziening in natura 
redelijkerwijs niet toereikend kan worden geacht. 
 
Naast het pgb bestaat de mogelijkheid om een persoonsvolgend budget in te voeren. Het 
persoonsvolgend budget is geld dat ten behoeve van zorg voor een zorgvrager weliswaar aan een 
instelling wordt uitgekeerd, maar dat met de zorgvrager ‘meeverhuist’ als deze – vanwege 
veranderingen in zijn zorgbehoefte – naar een andere instelling gaat. De cliënt kiest de zorgaanbieder 
en de zorgaanbieder wordt bekostigd op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg. De klant hoeft, in 
tegenstelling tot het persoonsgebonden budget, het budget niet zelf te beheren en hij wordt ook geen 
werkgever. Binnen de AWBZ worden nu voor zorg in natura contracten afgesloten op basis van het 
pvb zonder enige beperking. Dit leidt tot het afsluiten van vele contracten voor soms maar enkele 
cliënten. In de BAR regio gaat het om ongeveer 60 zorgaanbieders. Dit is praktisch niet haalbaar en 
ook niet doelmatig. De gemeenten kunnen er voor kiezen om met diverse partijen afspraken te maken 
op basis van vooraf vastgestelde resultaten, prestaties, kwaliteitseisen en prijs, vergelijkbaar met de 
huidige situatie in de AWBZ. Het bieden van keuzevrijheid betekent in ieder geval dat er met 
meerdere instellingen contracten worden afgesloten, die een onderscheidend aanbod hebben.  
 
Op dit moment is nog onzeker welk budget de gemeenten krijgen voor de uitvoering van de 
begeleiding. De inzet van het ministerie is te bezuinigen op de begeleiding door de financiering van 
het pgb aan banden te leggen en ongewenste groei van het pgb budget tegen te gaan. De financiering 
voor de gemeenten zal waarschijnlijk gebaseerd zijn op een netto uitstroom van 33% uit het pgb. 
Cliënten zien dan af van zorg. De vraag is of dat in de praktijk ook zo is.  
 
Vanaf 2013 bepalen de gemeenten op welke voorwaarden een pgb voor welke voorziening wordt 
verstrekt. Dit wordt in de verordening vastgelegd. Om onbedoeld gebruik van de pgb te beperken 
kunnen er voorwaarden aan de verstrekking van een pgb worden opgelegd. Het kan gaan om 
voorwaarden aan degene die het pgb krijgt of gaat uitvoeren en aan de wijze waarop het pgb wordt 
ingezet. 
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Inkoop en subsidie 
Bij de overgang van de functie begeleiding naar de Wmo zal blijken dat niet voor iedereen individuele 
aanspraken zullen blijven bestaan. Gemeenten zullen meer in zetten op collectieve voorzieningen. 
Gemeenten willen beperkter zorg inkopen maar infrastructuur en algemeen toegankelijke 
ondersteuning realiseren. Gemeenten kunnen doelmatiger gaan werken dan nu mogelijk is in de 
AWBZ en kunnen de bureaucratie verminderen. Hierbij wordt ingezet op een verbeterd aanvraag- en 
administratief proces. Bij het opstellen van kwaliteitseisen kan de gemeente sturen op de gewenste 
resultaten. Het inkoopbeleid van de BAR gemeenten beperkt de onder genoemde mogelijkheden niet.  
 
Inkopen van welk goed of dienst dan ook, verloopt op hoofdlijnen altijd volgens het schema 
specificeren, selecteren en contracteren. Voor specificeren moet je weten wat je burgers nodig 
hebben en welk resultaat je wilt bereiken. Op basis hiervan kan geoffreerd worden. Voor selecteren 
moet je weten wat die burger en de gemeente belangrijk vinden bij de keuze. De overeenkomst 
bezegelt de afspraak en hoe je er vanaf kunt. Hetzelfde proces geldt in grote lijnen ook bij het 
subsidieproces. Het belangrijkste verschil is dat bij niet nakoming van een overeenkomst levering van 
de dienst kan worden afgedwongen. Bij niet nakomen van de subsidiecriteria kan de subsidie lager 
worden vastgesteld en teruggevorderd, maar het alsnog leveren van de prestatie kan niet worden 
afgedwongen. Hoe meer resultaatverplichtingen zijn vereist of zijn vastgelegd om dit te voorkomen, 
hoe eerder er sprake is van een aanbestedingsplichtige overeenkomst. Een tussenvorm is het 
subsidiebesluit. Hierbij is het afdwingen van de prestatie mogelijk. Er kunnen geen boeteclausules in 
het contract worden opgenomen. Terugvordering is mogelijk op basis van de subsidievaststelling.  
 
Het subsidieproces is geschikt als er sprake is van algemene voorzieningen waar het zwaartepunt ligt 
bij het welzijnswerk en de inzet van vrijwilligers en ondersteuning mantelzorgers. In de gemeentelijke 
subsidieverordening moet een subsidieplafond worden opgenomen.  
 
Het aanbestedingsproces is geschikt voor voorzieningen, waar een leveringsplicht van belang is. Het 
gaat om voorzieningen die via het loket op individuele basis worden toegekend. Een indicatie is wel 
nodig. Als er sprake is van de compensatieplicht in de Wmo, is een leveringsplicht van belang.  
 
Begeleiding hoeft niet Europees te worden aanbesteed. Voor begeleiding (en andere Wmo-
voorzieningen) is Bestuurlijk Aanbesteden een geschikt instrument. Bestuurlijk aanbesteden is een 
integrale visie op inkopen waarbij: 
 Gemeenten het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten effectief faciliteren. 
 Gemeenten onderhandelen (binnen een netwerk) over belangen en doelstellingen om het succes 

van in te zetten arrangementen te verhogen en/of systeemschokeffecten te verkleinen. 
 Gemeenten binnen consistente kaders flexibel op de inhoud zijn om zorgaanbieders op 

verantwoorde wijze zorg te laten organiseren (medewerkers) en te leveren (cliënten). 
 Gemeenten uitgaan van vertrouwen in de uitvoerders, maar wel de prestaties kunnen en zullen 

afdwingen. 
 Zorgaanbieders efficiënt leveren wat de burger nodig heeft, zodat de gemeenten de 

compensatieplicht kunnen nakomen 
 Zorgaanbieders meedenken met de gemeente om de transformatie binnen de financiële kaders 

vorm te geven. 
 
Bij bestuurlijk aanbesteden worden de nadelen van te veel bureaucratie en te weinig communicatie 
tussen gemeente en aanbieders opgeheven. Belangrijk is dat het contractmanagement goed wordt 
vorm gegeven na de aanbesteding. Een helder contract en een periodieke communicatie over de 
uitvoering en handhaving van de afspraken uit het contract leveren veel op. Aandachtpunten hierbij 
zijn de prijs, de verwachte resultaten, kwaliteitseisen en financiële prikkels op doelmatigheid en 
doeltreffendheid. 
 
Financien  
De financiële gevolgen van de decentralisatie begeleiding zijn nog niet volledig duidelijk. De planning 
is om in de meicirculaire 2012 van het gemeentefonds gemeenten te informeren hoeveel geld ze met 
ingang van 2013 ontvangen voor deze nieuwe taak. Er is sprake van een taakstelling van 5%. Deze is 
van toepassing op het budget voor de begeleiding en niet op budget dat samenhangt met de 
inloopfunctie GGZ. Het budget is niet geoormerkt.  
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Het macrobedrag dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de begeleiding is nog niet bekend. Er 
is nog onduidelijkheid over de geleverde prestaties in 2011, de afbakening van de extramurale 
begeleiding en de gevolgen van de IQ maatregel en de afbouw van het pgb. In de bestuursafspraken 
2011-2015 wordt een bandbreedte genoemd van tussen de 2,1 en 3,3 miljard. Tevens is er een 
rekenregel afgesproken voor de berekening van het definitieve bedrag, evenals de afspraak dat een 
onafhankelijke instantie vóór de meicirculaire 2012 zal toetsen of de relevante beschikbare budgetten 
conform de rekenregel aan de gemeenten worden overgedragen. Het geld wordt via een nieuwe 
decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking gesteld en verdeeld via 
objectieve verdeelmaatstaven. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving van 
het uiteindelijke objectieve verdeelmodel.  
 
Met een zeer natte vinger betekent dit ongeveer dat de BAR gemeenten onderstaande bedragen 
krijgen voor de uitvoering van de extramurale begeleiding. 
Albrandswaard  3,3 tot  4  miljoen per jaar  
Barendrecht  6,3 tot  7,3 miljoen per jaar  
Ridderkerk   6 tot  7 miljoen per jaar   
 
Invoeringskosten 
In de septembercirculaire 2011 is al wel de hoogte van de invoeringskosten per gemeente bekend 
geworden. Alle drie gemeenten hebben het budget gelabeld voor de invoeringskosten AWBZ 
begeleiding. Het budget wordt ingezet voor het inhuren van expertise bij het ontwikkelen van beleid en 
het ondersteunen van aanbestedingen. Daarnaast wordt het geld ook ingezet voor scholingskosten 
van het personeel, het aanpassen van de ICT en uitkeringssystemen en het organiseren van 
bijeenkomsten.  
 
Barendrecht     €130.000 (2012) en € 89.000 (2013) 
Albrandswaard €  81.063 (2012) en € 59.452 (2013) 
Ridderkerk       €124.000 (2012) en € 83.300 (2013) 
 
 
Uitvoeringskosten 
Voor de (structurele) uitvoeringskosten van de nieuwe taken voor gemeenten voor jeugd en 
begeleiding samen stelt het kabinet structureel € 55 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt gefaseerd 
ingevoerd, omdat de decentralisatie van de jeugd een ander fasering kent. Bovendien start binnenkort 
een onafhankelijk onderzoek naar de daadwerkelijk vrijvallende integrale uitvoeringskosten bij het Rijk 
en landelijke uitvoeringsorganen als gevolg van de decentralisatie. Deze vrijvallende middelen worden 
evenals voornoemde € 55 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds.  
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Bijlage 3 Combineren Wmo Vervoer, leerlingenvervoer en vervoer begeleiding  
 
Vervoer 
In de startnotitie Decentralisatie Begeleiding BAR is als gewenst resultaat aangegeven dat er een 
arrangement is voor het vervoer naar begeleiding én dat het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer 
zijn geëvalueerd en aanbesteed. Inmiddels is deze evaluatie afgerond. Op basis hiervan hebben de 
BAR-colleges eind 2011 besloten om in de toekomstige aanbesteding het Wmo- en leerlingenvervoer 
samen te voegen met het vervoer voor groepsbegeleiding. Dit biedt namelijk kwalitatieve voordelen: 
door de schaalvergroting heeft de vervoerder een grotere capaciteit (meer bussen en taxi’s) en zo 
meer armslag bij pieken in het vervoer en bij verstoringen. Daarnaast schatten wij dat de combinatie 
van deze drie vormen van vervoer tot een kostenbesparing van 10% kan leiden, omdat door 
schaalvergroting de voertuigen meer en efficiënter ingezet kunnen worden.  
In BAR-verband stellen wij momenteel het bestek op, uiteraard in nauw overleg met 
vertegenwoordigers van de drie Wmo-raden en ouders van kinderen die gebruik maken van het 
leerlingenvervoer. Het bestek wordt augustus 2012 gepubliceerd, waarna we in december 2012 de 
keuze voor de toekomstige vervoerder (bekend) maken. Het contract met de nieuwe vervoerder zal 1 
augustus 2013 ingaan. Er is bewust gekozen voor een ruime implementatieperiode (8 maanden), om 
eerder ervaren problemen in het vervoer zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Vooral over het vervoer naar groepsbegeleiding zijn nog onduidelijkheden (zoals over omvang en 
richting van de vervoersstromen). De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het 
vervoer van nieuwe en geherindiceerde clienten van en naar het groepsvervoer. Momenteel zijn de 
zorgaanbieders van de dagbesteding zelf nog verantwoordelijk voor het groepsvervoer. Gezien de 
kwetsbaarheid van de groep is het wenselijk zo weinig mogelijk van vervoerder te veranderen. 
Daarom onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om het vervoer van nieuwe en geherindiceerde 
clienten in 2013 bij de huidige vervoerders te laten en pas in 2014 (wanneer alle clienten onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen) dit vervoer onder te brengen bij de nieuwe vervoerder. 
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Bijlage 4 Evaluatie Huishoudelijke hulp  
 
Hulp bij het huishouden 
Hulp bij het huishouden is per 1 januari 2007 uit de AWBZ gehaald en in de Wmo opgenomen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en daarmee ook voor de 
indicatiestelling. Doel van hulp bij het huishouden is het geheel of gedeeltelijk overnemen van 
activiteiten op het gebied van verzorging van het houden. 
 
De hulp bij het huishouden wordt in twee categorieën verdeeld namelijk, HH1 en HH2. HH1 omvat 
huishoudelijke activiteiten en het actief signaleren of deze vorm van hulp bij het huishouden nog 
voldoet. HH2 omvat naast huishoudelijke activiteiten ook hulp bij het organiseren van de huishouding 
(zoals planning van huishoudelijke taken). Bij HH2 hoort ook de opvang van thuiswonende kinderen. 
De kosten bedragen resp. € 20 en € 23 per uur ( met het afschaffen van de alfa hulp zijn de kosten 
circa 25% gestegen). De uitvoering wordt verricht door 8 zorgaanbieders, welke geselecteerd zijn door 
middel van een Europese aanbestedingsprocedure op basis van het zgn. Zeeuws model (prijs en 
minimale kwaliteitseisen zijn van te voren bepaald). Er is een contract aangegaan voor een periode 
van 2 jaar met de mogelijkheid van verlening van 2 keer 1 jaar.  
 
De contracten lopen per januari 2013 af ( met de mogelijkheid om nog één maal te verlengen). De 
indicatiestelling wordt door consulenten van de gemeenten verricht. Voordat er een indicatie wordt 
gesteld wordt bekeken of er huisgenoten zijn die het huishoudelijke werk kunnen 
overnemen(gebruikelijke zorg) en of er voorliggende voorzieningen zijn. Daarnaast wordt bekeken 
welke activiteiten door eventuele mantelzorger(s) wordt verricht. In de uiteindelijke indicatie wordt 
gedetailleerd aangegeven welke vorm van HH ingezet moet worden, welke activiteiten en het aantal 
uur. De zorgaanbieder maakt een match tussen cliënt en dienstverlener en voert hulp bij het 
huishouden uit. Met betrekking tot de wijze van indicatiestelling is er verschil tussen de gemeenten. 
Barendrecht verricht een brede indicatie, terwijl Albrandswaard en Ridderkerk in het geval van HH 
claimgericht indiceren. 
 
Cliënten kunnen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). In dat geval krijgen ze op 
basis van de indicatie een geldbedrag waarmee de zorg zelf geregeld kan worden. Met betrekking tot 
de hoogte van het PGB is er verschil tussen de gemeenten. De hoogte van het PGB is in Barendrecht 
gebaseerd op 75% van de zorg in natura. Ridderkerk en Albrandswaard verstrekken 100%. Er wordt 
voor HH een eigen bijdrage geheven, welke gelimiteerd is aan de kostprijs van de zorg. 
 
Thuisbegeleiding 
De grondslag psychosociaal is uit de AWBZ verdwenen. Voor de groep die niet meer in aanmerking 
komt voor zorg vanuit de AWBZ hebben de gemeenten een (nieuw) product thuisbegeleiding 
ingekocht. Thuisbegeleiding is begeleiding voor mensen met structuurproblemen in hun eigen 
woonsituatie. Dit kunnen (een combinatie zijn van verschillende) problemen zoals: 
opvoedingsproblemen, relatie problemen (bv echtscheiding of huiselijk geweld), 
verslavingsproblemen.  
 
Thuisbegeleiding is tijdelijk en heeft als doel dat de cliënt op termijn weer zelfstandig functioneert. De 
bedoeling is de problemen de baas worden voordat de situatie uit de hand loopt of dat men meer grip 
krijgt op de leefsituatie. Daarom kan thuisbegeleiding ook preventief worden ingezet. De hulpverlening 
kan bestaan uit bv. begeleiding bij het aanbrengen van structuur in het huishouden in combinatie met 
structuur op opvoedkundig en financieel gebied. De nadruk ligt op het samen aanpakken van de 
meest acute problemen met als doel het terugbrengen van stabiliteit. Hierdoor kunnen bv. kinderen 
veilig en normaal opgroeien, zonder dat ze daarvoor uithuis geplaatst hoeven te worden. Een traject 
bestaat uit maximaal 55 uur en kost € 45 per uur. Na dit traject moet de cliënt in staat zijn om zonder 
thuisbegeleiding te functioneren of moet men doorgeleid worden naar andere vorm van hulpverlening. 
Als het niet mogelijk blijkt om op korte termijn zelfstandig te functioneren wordt vaak een indicatie 
Begeleiding door de AWBZ afgegeven.  
 
Op het moment wordt door de stringentere regels van de AWBZ bijna geen indicatie Begeleiding meer 
voor deze groep afgegeven. Hierdoor is het aantal herindicaties aan het oplopen. In de praktijk blijkt 
dat deze vorm van dienstverlening voor 90% van de gevallen wordt ingezet voor gezinnen met 
kinderen. Thuisbegeleiding wordt toegekend op basis van een indicatie. In tegenstelling tot de overige 
individuele voorzieningen wordt de indicatie niet gesteld door een Wmo consulent, maar door het CJG 
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als het gaat om gezinnen met kinderen, In overige gevallen wordt de indicatie verricht door het AMW. 
Er zijn 6 zorgaanbieders, welke op basis van een Europese aanbesteding hebben geoffreerd om deze 
dienstverlening uit te voeren. In de praktijk wordt de hulpverlening vooral door Aafje uitgevoerd 
vanwege de inbreng in het CJG ( de overige aanbieders investeren nauwelijks in het netwerk). De 
contracten thuisbegeleiding lopen gelijk met de contracten HH. Cliënten kunnen ook kiezen voor een 
PGB. De hoogte van het PGB bedraagt 100% van de kosten van de zorg in natura. Ook voor 
thuisbegeleiding dient een eigen bijdrage betaald te worden. 
 
Ontwikkelingen 
Op 1 januari 2013 lopen de contracten met de zorgaanbieders voor HH en thuisbegeleiding af. Er is 
een mogelijkheid om deze met nog een jaar te verlengen. De vraag is of dit wenselijk is, omdat er 
mogelijk (synergie) voordelen te behalen zijn door een koppeling met Begeleiding, gebaseerd op de 
uitgangspunten van de kanteling. Daarnaast is bij de overgang naar de Wmo de methodiek van de 
AWBZ HH1 (goedkope zorg) en HH2 (duurdere zorg) gehanteerd. De gemeenten hebben door 
gunstigere prijzen te bedingen en een kentering van HH2 naar HH1 de hulp bij het huishouden 
goedkoper kunnen regelen dan de AWBZ. Dit betekent niet dat het niet beter/ anders kan. Tevens 
hebben de zorgaanbieders aangegeven dat zij de hulp bij het huishouden niet meer kunnen 
organiseren tegen de huidige tarieven. Zij verwachten een prijsstijging van 25 tot 30% per uur. Dit 
heeft te maken met eisen die door de gemeenten worden gesteld (bv. deskundigheidsbevordering, 
opleidingseisen) en CAO verplichtingen. Het ziekteverzuim is met 30% gestegen sinds de 
indiensttreding van de alfahulpen. Een prijsstijging van 25 á 30% voor HH is buiten proportioneel. We 
zullen naar andere/nieuwe manieren moeten zoeken om deze dienstverlening (op welke manier dan 
ook) in stand te houden omdat de gemeente een compensatieplicht heeft. De vraag rijst of bij het 
afsluiten van nieuwe contracten dezelfde methodiek van HH1 en HH 2 gehanteerd moet worden of dat 
er (nog meer) mogelijkheden zijn om (onderdelen) onder collectieve voorzieningen te brengen.  
Van belang is dat de Eerste Kamer recentelijk akkoord is gegaan met een basistarief voor 
huishoudelijk hulp, welke door de gemeenteraad vastgesteld dient te worden. Hierdoor kunnen 
zorgaanbieders niet meer concurreren op prijs, maar alleen op kwaliteit. Ook is de Eerste kamer 
akkoord gegaan met het afschaffen van de verplichte aanbesteding. Dit betekent dat de gemeente de 
aanbieders zonder aanbesteding kan selecteren. 
 
Een voorbeeld van hoe HH anders kan worden geregeld, is de gemeente Middelburg. HH1 is volledig 
onder een collectieve voorziening gebracht. Elke Middelburger kan tegen betaling hiervan gebruik 
maken. Voor mensen met een beperking geldt een lichte indicatie, afhankelijk van het inkomen kan 
een bijdrage worden verkregen. Een andere mogelijkheid is om te bekijken of HH1 uit het 
dienstverleningspakket geschrapt kan worden en deze alleen te verstrekken als er een beperking is 
gecombineerd met een inkomensprobleem, waarbij het inkomensprobleem centraal staat. Ook de 
wijze van indicatiestelling en toekenning dient onder de loep genomen te worden. Nu de gemeenten 
met Begeleiding verantwoordelijk worden voor de zelfredzaamheid van alle kwetsbare inwoners wordt 
het nog meer van belang om aan de voorkant de totale (gezins) situatie in beeld te hebben. Dit kan 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de indicatiestelling thans wordt verricht. De vraag is in 
hoeverre een gedetailleerde indicatie past. Bekeken dient te worden of en welke mogelijkheden er zijn 
voor outsourcing (uitbesteden)? In Rotterdam lopen er een aantal wijkgerichte pilots. Ook zal de wijze 
van samenwerking met andere hulpverleners bekeken moeten worden.  
 
De afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten ervaring opgedaan met alternatieve wijzen van 
contractering. De gemeente Boskoop (het Boskoop-model) heeft een zogenaamd bestuurlijke 
aanbesteding verricht, waarbij de Europese aanbestedingsregels maar beperkt gelden. Dit model 
geeft de mogelijkheid om een contract voor 7 jaar af te sluiten met verschillende zorgaanbieders tegen 
verschillende tarieven. Het bijzondere van dit model is dat de nadruk ligt op een ‘zorgleefplan’. De 
gemeente Amsterdam heeft recent dit model ook gehanteerd.  
 
Ook de contracten voor thuisbegeleiding lopen af. Eerder is gezegd dat thuisbegeleiding een 
intensieve, tijdelijke en praktische hulpverlening is die aan huis wordt geboden. Uit een onderzoek van 
ActiZ blijkt dat de inzet van thuisbegeleiding € 45.000 per gezin bespaart aan jeugdzorgkosten. 
Onderzocht dient te worden op welke wijze er aansluiting is op Begeleiding (wanneer wordt 
thuisbegeleiding ingezet en wanneer Begeleiding?) Ook bij thuisbegeleiding is herijking van de wijze 
van indicatiestelling, contracteren en de wijze van samenwerking met andere 
organisaties/hulpverleners vereist.  
 



 Pagina 25  

Het was de bedoeling om de verstrekking van hulpmiddelen te beperken tot twee loketten namelijk: 
Wmo en Zvw. Alle hulpmiddelen die primair gericht zijn op één specifieke beperking komen onder de 
Zvw te vallen. En alle hulpmiddelen die te maken hebben met ‘zelfredzaamheid in en om de woning’ 
worden onder de Wmo gebracht. Dit betekent dat trippelstoelen, alarmapparatuur, rollators onder de 
Wmo komen te vallen. Op 15 november 2011 heeft de tweede kamer een motie aangenomen waarin 
verzocht is om de hulpmiddelen niet over te hevelen naar de Wmo omdat gemeenten operationeel 
niet toegerust zouden zijn om deze stroom aan nieuwe hulpmiddelen in goede banen te leiden. Nog 
niet duidelijk is of deze motie uitgevoerd zal worden.  



 Pagina 26  

Bijlage 5 Plan van aanpak Tweede fase 
 
In september 2011 is de projectgroep decentralisatie begeleiding AWBZ van start gegaan. Het project is onderverdeeld in 4 samenhangende werkgroepen. 
Ook de werkgroepen zijn al in 2011 van start gegaan.  
 
Indeling werkgroepen 
 
Projectleider BAR: Imke Jager-Twiest 
 
Projectgroep 
Imke, Marije (vanaf 1 augustus Ita), René en Natalie 
 
Begeleiding en IQ maatregel:  
Trekker: Imke Jager-Twiest R 
Natalie Simon (beleidsmedewerker/projectleider) B 
Carin Hegen (consulent) B 
Jeanet van Vliet (beleidsmedewerker) R 
Marije van de Wouw (beleidsmedewerker ingehuurd) A 
(vervanging Miranda van Duijn) 
Extern: Jos van Heijningen WMO kantoor ondersteunt begeleiding breed 
 
Werkgroep Vervoer:  
Trekker: Marije van de Wouw (beleidsmedewerker)(extern) A 
(vanaf 1 augustus 2012 Ita Medema) 
Robert Ditvoorst (beleidsmedewerker uitvoeringsbeleid)/ Vervanger Cor Minnaard B 
Marjoleine Wezemer (beleidsmedewerker uitvoeringsbeleid) R 
Extern: Ronald Ruchti Adviesbureau Wmo vervoer ondersteunt bij bestek en aanbesteding. 
 
Werkgroep Kanteling:  
Trekker: René van Griensven (beleidsmedewerker) A 
Monique Blijenburg (coördinator uitvoering) B 
Arjan Breedveld (coördinator uitvoering) R  
Miranda van Duijn (beleidsmedewerker uitvoeringsbeleid) A/R 
 
Evaluatie HH/ thuisbegeleiding:  
Trekker: Natalie Simon (beleidsmedewerker) B 
Yvonne van Heelsbergen (consulent) B 
Miranda van Duijn/Arjan Breedveld R 
Extern: JSO adviesbureau doet onderzoek  
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Inkoop (inzet voor diverse werkgroepen) 
Radjnie Jagessar  
Ilse Greive 
Jaap van leeuwen 
 
Deelname aan werkgroep Wet werken naar vermogen 
Natalie Simon B 
Miranda van Duijn R/A 
Kwaliteitsmedewerker Ridderkerk R (mogelijk A, nog extern in te huren) 
 
Deelname aan het ontwikkelen van de Sociale Dienst BAR 
De projectgroepleden formuleren een visie op de inzet van de Wmo in de Sociale Dienst BAR. Natalie Simon en Miranda van Duijn vertegenwoordigen de 
projectgroep in de werkgroepen van de decentralisatie Wwnv. Voor de werkprocessen wordt voorgesteld om de te benoemen kwaliteitsmedewerker in te 
zetten in de werkgroep van decentralisatie Wwnv. De laatste kan ook Arjan Breedveld vervangen in de werkgroep Huishoudelijke Hulp.  
 
Inzet personeel 2012    
Projectleider 16 uur per week x 40 weken  640 uur 
Trekker werkgroep +  
deelname projectgroep  

8 uur per week x 40 weken 
320 uur x 4 = 1280 uur 

Leden werkgroep 4 uur per week x 40 weken 160 uur x 12=1920 uur  
Inkoop alle werkgroepen 4 uur per week x 40 weken 160 uur  
Ondersteuning  2 uur per week 80 uur 
Externe expertise vervoer 144 uur totaal  
Externe expertise Wmo kantoor 350 uur totaal  
Externe expertise JSO 200 uur totaal  

 
Aspecten 
 
Begeleiding  
A) op welke wijze dient vormgegeven te worden aan de nieuwe taak begeleiding? 
 1) Om welke doelgroepen gaat het precies en wat is de ondersteuningsvraag? 
 2)  Met welke instanties kan/moet er worden samengewerkt mede om informatie te verkrijgen)? 
 3)  Op welke wijze kan begeleiding (inclusief inloop GGZ) vorm worden gegeven van individueel naar collectief? 
 4)  Op welke wijze kan begeleiding worden ingekocht (aanbesteding, subsidie) 
 5)  Wetswijziging Wmo: aanpassing Verordening, Besluit, verstrekkingenboek (in samenhang met werkgroep kanteling) 
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 6) Welke financiële middelen zijn gemoeid met deze maatregel? 
  
B) Op welke wijze wordt gebruik gemaakt van de keuze mogelijkheid om een persoonsgebonden budget te verstrekken? 
 1)  Op welke wijze wordt PGB nieuwe stijl vormgegeven.  
 2) Onderzoek naar de mogelijkheid van het inzetten van een persoonsvolgend budget 
 
C) IQ maatregel 
 1) Om welke doelgroep gaat het precies en wat is de ondersteuningsvraag? 
 2) Moeten er voorzieningen voor deze doelgroepen worden geregeld? Zo ja, op welke wijze. 
Vervoer  
A) Op welke wijze dient vorm gegeven te worden aan het vervoer naar de begeleiding? 
 1) Onderzoek naar combinatie begeleiding-vervoer met Wmo-vervoer en leerlingenvervoer; 
 2) Op welke wijze kan het vervoer worden ingekocht? 
 3) De aanbesteding uitvoeren.  
 4) Welke financiële middelen zijn gemoeid met deze maatregel? 
 
Hulp bij het huishouden en thuisbegeleiding 
A) Evaluatie hulp bij het huishouden en thuisbegeleiding 
 1) Op welke wijze kan HH1/HH2/Thuisbegeleiding worden verstrekt, welke onderdelen kunnen collectief worden verstrekt? 
 2) Hoe om te gaan met HH1 (zorgvraagstuk of inkomenvraagstuk)? 
 3) Juridische vraagstukken: compensatieplicht (op welke wijze), aanpassing Verordening, Besluit, verstrekkingenboek (in samenhang met werkgroep  
  kanteling) 
 4) Nieuwe aanbesteding? 
 5) Wat zijn de financiële gevolgen? 
 
Kanteling Wmo 
A) Op welke wijze kan de kanteling Wmo vorm krijgen? 
 1) Welke onderdelen van de kanteling moeten nog vorm krijgen? 
 2) Ontwikkelen van de visie?  
 3) Op welke wijze dienen de werkprocessen te worden ingericht? 
  (ook in relatie tot de Wmo in de sociale dienst BAR) 
 4) Hoe wordt nieuw beleid uit andere projecten verwerkt? Kan daar op vooruit worden gelopen? 
 5) Juridische vraagstukken: aanpassing Verordening, Besluit, Verstrekkingenboek.  
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Bijlage 6 Tijdspad (dit wordt nog herzien)

Activiteit  mrt april mei jun jul/ 
aug 

sep okt nov dec 
‘12 

jan 
‘13 

feb  

 Uitwerking data analyse, Inventarisatie aanbod, keuze 
aanbesteding en subsidievorm 
 

            

Uitgangspuntennota begeleiding 
Inclusief visie kanteling 

   
 

College 
Rib 
raad 

        

 Aanbesteding/subsidiëring begeleiding 
 

    
 

 Stand 
van 
zaken in 
college 

Rib 
raad 

  Start 
 1-1-2013 

  

 Aanbesteding vervoer    Bestek 
college 

Rib raad       Start 
 1-8-
2013 

Aanbesteding/contractverlenging Huishoudelijke Hulp     Contract 
college 

Rib raad    Start  
1-1-2013 

  

Proces van Toegang tot en Indicaties voor Wmo inclusief 
begeleiding bij werkgroep klantmanagement  Wwnv 

            

Nieuwe Wmo Verordening in Transitie Begeleiding en 
kanteling 

         College Raad  
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Bijlage 7 cijfers 
 
Begeleiding cijfers Zorgkantoor daadwerkelijk geleverde zorg 
 
Grondslag B A R Totaal 
Mensen met een lichamelijke Handicap (LG) 44 18 30 92 
Volwassenen met psychiatrische aandoening of beperking (Psy) 141 77 150 368 
Mensen met psychogeriatrische problematiek (PG) 33 19 45 97 
Mensen met een somatische aandoening of beperking (SOM) 50 32 72 154 
Mensen met een verstandelijke Handicap (VG) 112 50 103 265 
Mensen met een zintuiglijke handicap (ZG) 9 4 10 23 
Totaal 389 200 410 999 
     
Individueel of groep      
Individueel extramurale begeleiding 267 144 273 684 
Groep extramurale begeleiding 171 81 144 396 
Totaal 438 225 417 1080 
     
Zorg in natura en PGB      
Zorg in natura  185 102 233 520 
PGB 253 123 184 560 
Totaal 438 225 417 1080 
     
Kortdurend verblijf      
Kortdurend verblijf zorg in natura 11 7 4 22 
Kortdurend verblijf PGB 59 26 36 121 
Totaal 72 33 42 143 
     
Inloop GGZ contract op basis aantal uren openstelling per week en niet aantal bezoekers         
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Aantallen indicaties bureau Jeugdzorg peildatum 1-1-2012 
Extramurale begeleiding jongeren onder de 18 jaar met psychiatrische stoornis 
   
    

 

Unieke  
Jeugdigen 

Aantal Kort 
Verblijf 

Aantal 
Begeleiding 
Groep 

Aantal 
Begeleiding 
Individueel 

Barendrecht  82 22 52 73
Albrandswaard 31 8 25 24
Ridderkerk 37 10 25 31
Totaal BAR 150 40 102 128
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Totaal clienten naar grondslag BAR gemeenten

8%

34%

12%

16%

28%

2%

Lichamelijk Gehandicapt

Psychiatrische aandoening

Psychogeriatrische problemen

Somatische aandoening of beperking

Verstandelijke handicap

Zintuigelijke handicap
 



 Pagina 33  

Kosten individuele begeleiding BAR naar rato

10,67%

71,71%

0,12%

0,89% 1,45%

0,13%

15,03%

H150- Begeleiding extra

H152- Begeleiding niet aangeboren
hersenletsel

H157-Begeleiding jlvg

H153- Gespecialiseerde Begeleiding 

H300- Begeleiding basis

H301- Begeleiding ZG visueel

H303- BG ZG auditief



 Pagina 34  

 
Kosten Groepsbegeleiding BAR naar rato 

23,27%

24,11%
13,67%

5,96%

3,43%

11,65%

11,97%

0,28%
0,05%

0,40% 1,64%
3,60%

F125- Dagactiviteit LZA

H531- Dagactiviteit Basis

H533- Module Psychogeriatrisch

H800- Somatisch

H801- Somatisch Revalidatie

H811- Dagactiviteit VG licht

H812- Dagactivitiet VG midden

H813- Dagactiviteit VG zwaar

H832- Dagactiviteit LG Midden

H891- Dagactiviteit JLVG

H851- Dagactiviteit ZG auditief licht

H816- Dagactiviteit VG kind zwaar
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