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-Geacht college. 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. De overgang van de begeleiding van AWBZ 
naar Wmo gaat gepaard met forse kortingen op het budget voor 2015. 
Voor Vivenz betekent dit een substantiële korting op het totale budget van de 
Thuisbegeleiding van ruim € 600.000 voor het gehele werkgebied met als gevolg dat wij 
personele maatregelen hebben moeten nemen in de vorm van gedwongen ontslagen voor 
13 medewerkers van de Thuisbegeleiding. 

In uw gemeente betekent dit dat wij in 2015 op jaarbasis 134 uren minder Thuisbegeleiding 
kunnen leveren en dat er een wachttijd zal ontstaan voor nieuwe cliënten. 
De zwaardere tweedelijns zorg (Parnassia/BAVO, Delta, verslavingszorg en Bureau Jeugdzorg) 
doen zeer geregeld een beroep op de inzet van de Thuisbegeleiding van Vivenz. 
Omdat de bezuinigingen ook de tweede-lijn treffen is de verwachting dat de toestroom naar 
de eerste-lijn en dus naar Vivenz alleen maar zal toenemen. Hoewel ik begrip heb voor het feit 
dat er bezuinigd dient te worden, vind ik het zeer zorgelijk dat de bezuinigingen ten laste 
komen van de eerste-lijns, preventieve en laagdrempelige zorg. 

Praktijkvoorbeeld 
Ter verduidelijking een voorbeeld vanuit de Drechtsteden: Vanuit de GGZ instelling Yulius 
werden patiënten door ambulante hulpverleners van Yulius begeleid (2012). Dit vond plaats 
onder het AWBZ product begeleiding (speciaal of gespecialiseerd). Yulius gaf aan deze 
afdeling niet kostendekkend te krijgen en zij zijn hierover met Vivenz in gesprek gegaan. 
Inmiddels worden deze cliënten begeleid door onze thuisbegeleiders, onder het product 
begeleiding van de AWBZ en worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd voor een veel 
lager tarief. Dit alles naar tevredenheid van de client en de psychiater van Yulius, die vanuit 
de DBC nog steeds behandeling kan bieden aan de cliënt. 
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m a a l s c h a p p e l i j k c d i c n s t v e i l e n 

Thuisbegeleiding is in het kader van preventie de enige en goedkoopste voorziening in de 
eerste lijn. Een korting op begeleiding betekent: 

er gaat gesneden worden in het voorveld van de zorg- en hulpverlening: de preventieve 
zorg, de lichte zorg; 
door te snijden in de preventieve zorg, zullen situaties onnodig escaleren en dit betekent 
onnodige inzet van duurdere zorg. 

Thuisbegeleiding is bij uitstek de laagdrempelige zorg voor de meest kwetsbare burgers die 
door haar preventieve inzet escalatie voorkomt en daarmee het beroep op zwaardere zorg 
voorkomt. Een bezuiniging op Thuisbegeleiding betekent dat Vivenz vanaf 1 januari 2015 'nee' 
moet gaan zeggen tegen cliënten waar geen voorliggende voorziening voor Thuisbegeleiding 
voorhanden is. Een bezuiniging betekent dat juist de meest kwetsbare mensen straks buiten 
de boot gaan vallen. 

Het mag duidelijk zijn dat uw gemeente voor de uitdagende taak staat vorm en inhoud te 
geven aan de transities: Begeleiding, Jeugd en Werken naar vermogen. Vivenz ziet zich als een 
belangrijke partner van gemeenten in het meedenken over en vormgeven van de transities en 
in het ontwikkelen van beleid. Graag stellen wij onze ervaring en expertise op het gebied van 
Huiselijk Geweld, Opvoedings-ondersteuning, Armoedebestrijding en Sociale Participatie ter 
beschikking. 
Onze medewerkers zullen zich ook de komende jaren blijven inzetten voor de kwetsbare 
burgers. 

In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding 
van deze brief vragen hebben, ben ik graag bereid met u in gesprek te gaan. 

Met vriendelijke groet. 
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