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Met de decentralisatie AWBZ staan zorginstellingen, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, 
cliëntenorganisaties en de gemeente voor een flinke opgave. De AWBZ functies kunnen mede door 
de bezuinigingen niet één-op-één worden overgenomen.

Het indicatieproces, de voorzieningen en de wijze van bekostiging zullen veranderen.  Het 
is vanwege deze majeure verandering dat de wethouder heeft gekozen voor een interactief 
beleidsvormingstraject waarbij dienstverlenende instellingen en belangenorganisaties burgers 
worden betrokken en geconsulteerd. 

Naar aanleiding van de 1ste werkbijeenkomst in mei 2012 zijn er groepen van deskundigen, 
expertgroepen, gevormd om adviezen op te stellen hoe aan de nieuwe taken het hoofd te bieden. 
Niet alleen deskundigen hebben aan deze adviezen gewerkt. Via een digitaal discussieplatform 
hebben ook andere stakeholders hun input kunnen leveren aan deze adviezen.

De genoemde expertgroepen zijn samengesteld uit deskundigen op het gebied van (beleids)
inhoud, uitvoeringspraktijk en advisering en hebben hun adviezen opgesteld over de volgende 
thema’s:
• Preventie en toegang
• Inrichting van voorzieningen en de rol van vrijwilligers en  mantelzorgers
• Resultaatgerichtheid en verantwoording

In de periode november 2012 tot en met mei 2013 hebben de expertgroepen aan hun adviezen 
gewerkt. Het resultaat van de drie adviezen is gebundeld in dit rapport. In een aparte uitgave zijn 
de bijlagen opgenomen.  

Inleiding
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Expertgroep 1 
Preventie & toegang

Kees Stob (voorzitter) Public Result

Nadia Bolleboom CJG/ureau Jeugdzorg Haaglande

Herman Eitjes Zorgbelang-ZuidHolland

Diana Stielstra Florence

Saskia Oostrom Den Haag Op Maat

Lia van Doorn Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Els Dreijer/Barbara Cornelissen Maatschappelijk Steun Systeem

Agnes Stegeman Humanitas Woonzorg Plus

Minke Meelker Stichting Voor namens Xtra

Hans de Vos Stichting Mee

Esther Dol Coördinator CJG LEYT – Gemeente Den Haag

Nynke van Zorge (secretaris) Dienst OCW/SMO – Gemeente Den Haag 

Leden van de Expertgroepen
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Expertgroep 2 
Voorzieningen en rol vrijwilligers en mantelzorgers 

Raymond Hamar (voorzitter) Dienst OCW – Gemeente Den Haag

Guusje  Geurts Dienst OCW/MZV – Gemeente Den Haag

Deirdre Beneken genaamd Kolmer Lector Mantelzorg

Charlie Ortega PEP Den Haag

Conny van den Berg Zebra Welzijn

Eric van der Vet HPM

Mariette Valkenhof Middin

Wendy van Raam Stichting Groei

Jaqueline van der Bos Stichting Kompassie (GGZ)

Leslie Voerman HWWZorg

Ria Hofstede WZH

Erika van der Heijden Zorgbelang Zuidholland

Marieke Neijssel TSN Thuiszorg

Nouchka van Winkoop Trainee Dienst OCW – Gemeente Den Haag

Marnis Rothert Dienst SZW – Gemeente Den Haag

Karen Duys (secretaris) Dienst OCW/SMO – Gemeente Den Haag
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Expertgroep 3 Resultaat gerichtheid en verantwoording

René van Vugt (voorzitter) MomentuM

John Meijboom HWWZorg

Arco Weening Cardia

John Clavel Dienst SZW/DHom – Gemeente Den Haag

Vic Flanders Dienst OCW/CFI – Gemeente Den Haag

Wilma Roerade Reaktgroep

Naima Benhajar            Dienst OCW/WJB – Gemeente Den Haag           

Dik Hooimeijer Stichting MOOI

Bob Matulessy (secretaris) Dienst OCW/SMO – Gemeente Den Haag



Advies Expertgroep 1: Preventie en Toegang

Eigen kracht, zeggenschap 
en regelruimte
Advies over toekomstgerichte Preventie en Toegang tot ondersteuning in Den Haag
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Haagse innovatie verder brengen….

In Den Haag zijn in de afgelopen jaren vele innovaties op het gebied van preventie en toegang 
ontwikkeld en ook in de praktijk getoetst en geïmplementeerd. Er worden verschillende 
werkwijzen gehanteerd voor verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld: het CJG, de 
werktafelmethodiek gebaseerd op het huidige  maatschappelijk steunsysteem, de aanpak 
multiprobleemgezinnen en de pilots Centra voor Ouderen. Deze methodieken zijn ieder opgezet 
met het doel ontschotte, efficiënte en goede (informele) zorg en ondersteuning te organiseren 
voor de doelgroep. De praktijk is echter wel dat deze innovaties veelal op kleine schaal, 
versnipperd in sectoren en over de stad plaatsvinden en veelal nog in een experimentele fase 
zitten. De decentralisatie van de AWBZ vormt een kathalysator om deze innovaties met alle 
partners in de stad (partijen, civil society en burgers) verder te brengen. 

De Expertgroep Preventie en Toegang bestaat uit deskundigen die zich in de dagelijkse praktijk 
met deze innovaties bezig houden. De expertgroep heeft eerst in beeld gebracht welke relevante 
ontwikkelingen er in Den Haag spelen als het gaat om preventie en toegang. Vervolgens zijn 
deze verrijkt met ervaring uit het land. Door te beginnen bij de cliënt is de expertgroep tot 
uitgangspunten gekomen voor een toekomstgerichte preventie-aanpak en toegang en deze 
uitgangspunten zijn vervolgens vertaald in een aantal ontwerpkaders. Het advies van de 
expertgroep richt zich op een vernieuwing en verbetering van de toegang en preventie in de 
nieuwe Wmo, gericht op de Haagse situatie.  

Advies en ontwerpkader

In 2015 gaan de functies begeleiding en persoonlijke verzorging van de AWBZ naar de Wmo. Dit brengt 
nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor de gemeente. Om zo goed mogelijk met deze nieuwe 
verantwoordelijkheden om te gaan heeft de gemeente Den Haag een aantal expertgroepen gevraagd te 
adviseren over hoe dit het beste ingericht kan worden, vanuit de principes dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen, zo lang mogelijk de regie kunnen houden over hun eigen leven en 
mee kunnen blijven doen in de samenleving, waardoor zij minder snel een beroep doen op zwaardere 
vormen van zorg. Expertgroep 1 richt zich op Preventie & Toegang. Voorliggende rapportage (deel I) 
is het eindproduct van deze Expertgroep. In deel II1 vindt u de toelichting op dit advies, alsmede de 
samenstelling, opdracht en werkwijze van de expertgroep. De input van diverse cliëntenorganisaties is 
zo veel mogelijk meegenomen bij het opstellen van dit advies. 

Deel I: 

1Deel II is opgenomen in de Bijlagen
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De doelgroep

De doelgroep waar het om gaat bij Preventie en Toegang is divers. Er zijn in totaal 22.985 
AWBZ-geindiceerde cliënten in Den Haag (1 juli 2012). Daarvan hadden ca. 6.600 Hagenaars (ook) 
een indicatie voor extramurale begeleiding. De meeste van hen (45%) behoren tot de cliëntgroep 
psychiatrisch 18+. Een relatief grote groep is verder de cliëntgroep verstandelijke beperking 18+. 
Ca. 7.200 cliënten in Den Haag hebben een indicatie voor persoonlijke verzorging. De grootste 
groep daarbinnen heeft een somatische indicatie (ruim 70%), waarvan een ruime meederheid 65+ 
is. Voor ongeveer 40% van de Hagenaars met een indicatie voor begeleiding geldt dat zij ook een 
indicatie voor persoonlijke verzorging hebben.

De cliënt als uitgangspunt
 
De expertgroep Preventie en Toegang is van mening dat de cliënt meer dan nu het geval is, 
centraal zal moeten staan. Het huidige systeem van preventie en toegang functioneert, ondanks 
inspanningen om dit tegen te gaan, vaak toch aanbodgericht en versnipperd. De cliënt krijgt nog 
te vaak met meerdere hulpverleners te maken die nog te vaak langs elkaar heen werken. De 
volgende vijf casussen geven een beeld van de diversiteit van mogelijke situaties waarin cliënten 
verkeren. Verderop wordt aangegeven op welke manier het advies van de expertgroep doorwerkt 
in de (toegang tot) hulpverlening aan deze cliënten.
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1. De heer Pieters: 
De heer Pieters is 42 jaar en woont alleen. Hij is moeilijk 
aanspreekbaar, reageert vaak verward en handelt impulsief. Zijn 
omgeving kan hier niet mee omgaan en heeft geen contact meer 
met hem. Mensen uit de buurt ziet hij nog wel, maar zij hebben 
geen goed contact met hem. Omdat de heer Pieters de laatste 
tijd vaak op straat rondloopt en licht agressief wordt, beginnen 
mensen in de buurt zich onveilig te voelen.

2. Mevrouw A van 76:
Mevrouw A is 76 en heeft al jaren personenalarmering voor de 
gemoedsrust van haar dochter. Mevrouw A is goed ter been, 
echter doordat haar voet blijft haken achter een vloerkleed valt 
ze in de avond. Het lukt haar niet om zelf overeind te komen 
en ze maakt alarm. De alarmopvolging komt en zorgt ervoor 
dat mevrouw krijgt wat ze nodig heeft. Ze wordt onderzocht 
op breuken, kneuzingen en voor de zekerheid komt er een arts 
kijken. Ze wordt overeind geholpen en er wordt gezorgd dat ze 
de nacht in kan. Een dag later gaat een huisverpleegkundige 
op bezoek om te zien hoe het mevrouw gaat. Mevrouw die 
normaliter goed ter been is, beweegt zich onzeker door het huis. 
Dit is niet vanwege fysieke beperking, maar door angst om te 
vallen. Mevrouw heeft in de nacht liggen nadenken en besloten 
dat ze ook niet meer naar het winkelcentrum kan lopen, want 
stel je voor dat er iets gebeurt. Dit is het begin van een cirkel: 
door haar angst beweegt mevrouw minder, haar spieren worden 
strammer en haar conditie wordt slechter, waardoor het lopen 
inderdaad slechter kan worden, de angst voor vallen weer 
vergroot, en ze nog minder beweegt, enz. Het is daarom zaak 
meteen in te grijpen.

3. Een Portugees gezin: 
Het gezin is afkomstig uit Portugal en bestaat uit vier personen: 
moeder, vader, een 18-jarige dochter en een 4-jarig gehandicapt 
zoontje. Er is veel ruzie in het gezin, er zijn financiële problemen 
en er zijn betalingsachterstanden. De 18-jarige dochter wil graag 
naar school, maar heeft nu een baantje in een paprikakwekerij 
om geld te verdienen. Vader is hele dagen op pad, moeder zit 
thuis en spreekt bijna geen Nederlands. Het 4-jarige zoontje 
gaat alleen in de ochtend naar school omdat de moeder denkt 
dat ze overblijfkosten moet betalen wanneer haar zoontje ook 
in de middag naar school gaat. Ook is het vervoer van en naar 
school een probleem.

4. Anton van 51:
Anton is een man van 51 jaar die als kind hersenschade opliep 
als gevolg van een auto-ongeluk. Hij woont  zelfstandig en wordt 
begeleid door een team dat is gespecialiseerd in het begeleiden 
van mensen met ernstig probleemgedrag. Vaak SGLVG’ers. In de 
situatie van Anton bestaan de volgende problemen:
•  Anton is agressief, vaak op – voor zijn omgeving – 

onvoorspelbare momenten. Ook kan hij zich ‘onaangepast’ of 
roekeloos gedragen. 

•  Anton krijgt 1-op-1 begeleiding en daarin is voortdurend 
sprake van een strijd tussen de begeleider en Anton. Dat 
gaat over veel onderwerpen, over wat er gedaan wordt, 
huishoudelijke taken, over opstaan, over ergens naar toe 
gaan, etc.

•  Het contact tussen de familie is moeizaam, zowel voor 
Anton als voor de begeleiders. Ruzies, middernachtelijke 
telefoontjes, familie spreekt alle begeleiders aan (i.p.v. alleen 
de contactpersoon), etc.

•  Voor de begeleiding heeft deze situatie tot gevolg dat zij 
uitgeput raken en afhaken.

5. Meneer X uit Scheveningen: 
Meneer X is op leeftijd en woont alleen. Ter ondersteuning heeft 
hij verschillende hulpverleners over de vloer zodat hij met de 
nodige hulp toch zelfstandig kan blijven wonen. Zo krijgt hij 
wekelijks iemand die het huishouden verzorgt, maar ook heeft 
hij verpleegkundige hulp:
1.    een Wmo indicatie voor zorgleverancier huishoudelijke zorg 

partij A
2.   een Awbz Pv indicatie voor zorgleverancier helpende partij B
3.    een Awbz indicatie voor zorgleverancier verpleegkundige 

partij C
4.   een geestelijke zorg indicatie voor Spv’er van partij D
Omdat iedere hulpverlener vanuit een andere organisatie werkt, 
is communicatie en afstemming moeilijk te organiseren. Meneer 
is door zijn kwetsbaarheid niet in staat de regie te voeren. Hij 
wil graag een traplift omdat  hij een beroerte heeft gehad en 
het lopen niet zo soepel gaat. De verpleegkundige van partij B 
weet dat meneer ook fysiotherapie heeft en juist moet blijven 
bewegen en stelt dat een traplift daarom geen goede oplossing 
is. Ook de huishoudelijke hulp merkt dat het traplopen bij 
meneer X maar moeizaam gaat. Zij wil meneer X graag helpen 
en dient een aanvraag in voor een traplift.
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Bovenstaande gevallen laten zien hoe complex zorg en ondersteuningsvragen van kwetsbare 
burgers kunnen zijn en hoeveel instanties betrokken zijn. Een paradigmashift is nodig:
• Naar vraaggerichte zorg; de mens staat centraal; 
• Zorg en ondersteuning weer dicht bij de klant met één aanspreekpunt, 1 plan, 1 cliënt; 
• Weg met de versnippering in het aanbod. 

Het vraagt veel van het systeem om deze paradigmashift te bereiken.
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Zeven principes

Resultaat van de expertgroep is een zevental principes voor toekomstgerichte preventie en 
toegang. De expertgroep neemt deze principes als leidraad voor hoe het systeem cliënt- en 
vraaggericht ingericht kan worden. Hieronder zijn de principes kort weergegeven: 

1. Uitgaan van de eigen kracht van de cliënt, diens netwerk en ervaringsdeskundigen; niet sec 
kijken naar de beperking, maar naar de mogelijkheden;

2. Focus op kwetsbaren, mensen die zelf niet loketvaardig zijn;
3. Preventief werken is er snel bij zijn zodat zwaardere zorg en ondersteuning kunnen worden 

voorkomen;
4. Sluitend netwerk in de wijk; ondersteuning en zorg dichtbij de cliënt; 
5. Zeggenschap bij de cliënt en regelruimte bij het wijkteam1; 
6. Preventieve prikkels om slim te werken; voor een optimale kwaliteit voor de beschikbare 

capaciteit en middelen;
7. Onafhankelijke uitvoerder van toegang.

Ontwerpkader

De principes zijn vervolgens uitgewerkt tot een ontwerpkader. Dit ontwerpkader is ontleend aan 
de onderzochte Haagse innovaties en is getoetst door de expertgroep tijdens werkbezoeken. 
De vraag stond daarbij centraal wat het toepassen van de principes zou kunnen betekenen voor 
de praktijk. Op basis van de uitkomsten van de praktijktoetsing is het ontwerpkader verder 
verrijkt. Onderstaand worden de principes toegelicht en uitgewerkt in het ontwerpkader. Voor een 
uitgebreidere toelichting en uitwerking wordt verwezen naar de toelichtende rapportage (deel II), 
eveneens zijn hier de uitkomsten van de praktijktoetsing opgenomen (bijlage 9).

1De cruciale sleutelfiguren voor zorg, 
welzijn en ondersteuning verenigen zich 
in een wijkteam dat de toegang vormt 
voor kwetsbare burgers in dit netwerk. 
Schaalniveau en precieze omvang zullen 
telkens afhankelijk zijn van de aard van de 
problematiek en het DNA van desbetreffend 
gebied.
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1. Uitgaan van de eigen kracht

Indien sprake is van een zorgvraag zal bij de verkenning daarvan in alle gevallen uitgegaan 
moeten worden van de eigen kracht en behoefte van de cliënt en diens netwerk. Uitgangspunt is 
wat de cliënt nog wel kan, zelf of met hulp van het sociale netwerk. Daarbij moet breed gekeken 
worden, naar alle levensdomeinen. De hulp is vervolgens niet primair gericht op het overnemen 
wat niet meer zelfstandig of met hulp van het netwerk kan, maar op het zoveel mogelijk 
repareren en/of stimuleren van de zelfredzaamheid. Dit vraagt een kanteling van het systeem 
en een ander type relatie tussen zorgvraagverkenner en cliënt; er is meer gelijkwaardigheid. 
Ervaringsdeskundigen kunnen een grote rol hebben bij het versterken van het sociale systeem 
om de cliënt heen maar hen ook, afhankelijk van de leerbaarheid, vaardigheden aanleren en 
vertrouwen geven de draad weer (zelf) op te pakken. Een ervaringsdeskundige kan onderdeel 
zijn van het netwerk van de van de cliënt, of een casemanager kan een cliënt met hen in 
contact brengen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om maatjes. Voor ouders van kinderen met een 
(verstandelijke) beperking kunnen ouders die ervaring hebben hiermee als vraagbaak fungeren. 
Voor mensen met een GGZ-achtergrond kan het netwerk van bijvoorbeeld Kompassie worden 
ingezet of het project vriendendienst. Veel GGZ-instellingen organiseren bijvoorbeeld de cursus 
‘Herstellen doe je zelf’. Deze cursus wordt in principe gegeven door mensen die zelf ervaring 
als cliënt in de GGZ hebben. Daarnaast zijn er door het Trimbos Instituut trainingen ontwikkeld 
volgens het HEE concept: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Ook is het van 
belang om ervaringsdeskundigen in te zetten om de professionals te trainen in het goed omgaan 
met de doelgroepen, dat kan het omgaan vanuit gelijkwaardigheid beter doen plaatsvinden.

De mate van kwetsbaarheid of verlies van zelfredzaamheid hangt mede af van de rol die de sociale 
omgeving van de cliënt kan vervullen voor hem/haar in de zin van ondersteuning en zorg. Bij de 
zorgvraagverkenning is het belangrijk daar goed inzicht in te krijgen.

Er zijn al goede ervaringen opgedaan in de stad, bijvoorbeeld met het gebruik van de 
zelfredzaamheidsmatrix of de eigenkrachtconferentie. Automatisering en digitalisering 
kunnen aanvullend vraaggericht toegepast worden voor zorgvraagverkenning, met name voor 
enkelvoudige vragen. 

Uitgaan van de eigen kracht betekent voor het ontwerpkader dat 
• niet sec gekeken wordt naar de beperking, maar naar de mogelijkheden. Een benadering vanuit 

de leefwereld aan de hand van de levensdomeinen is belangrijk: integrale vraag.
• de mate van kwetsbaarheid wordt bepaald door het totale (leef)systeem van de cliënt.
• er wordt dan gekeken naar de (draag)kracht van het netwerk om de cliënt heen en de grenzen 

daarvan.

Mevrouw A van 76
Mevrouw A is goed ter 
been. Om te voorkomen 
dat ze door één val 
onzeker wordt waarmee 
haar situatie sterk kan 
verslechteren, heeft ze 
direct ondersteuning 
nodig.  Een indicatiestelling 
zou uitgaan van haar 
loopmogelijkheden op dat 
moment en misschien wel 
een rollator betekenen. 
Een zorgverlener die naar 
haar verhaal luistert en 
vertrouwen heeft in haar 
eigen kracht (ze is fysiek 
nog goed ter been) helpt 
haar verder en ze blijft 
langer onafhankelijk van 
zorg en hulpmiddelen.
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2. Focus op kwetsbaren

Het grootste deel van de Hagenaars is zelfredzaam, dat wil zeggen voldoende in staat voor 
zichzelf te zorgen, zelfstandig te wonen en te leven en mee te doen in de maatschappij. Zij zijn 
loketvaardig, zijn in staat hun weg te vinden naar informatie en advies en indien nodig naar zorg 
en ondersteuning. Voor hen is het van belang hun stabiele positie in de samenleving te borgen, 
bijvoorbeeld door te zorgen voor goede preventieve informatie/voorlichting en een excellente 
toegang tot advies, ondersteuning en zorg. Maar niet elke inwoner is zo zelfredzaam. 

Een andere, kleinere groep is een risicogroep. Zij zijn redelijk zelfredzaam, maar tegelijkertijd 
minder kansrijk in de samenleving. Het risico is aanwezig dat hun zelfredzaamheid afneemt. Naast 
preventief informeren en een excellente toegang faciliteren is continue alertheid van belang. 
Tot slot is er een kwetsbare groep, die intensieve begeleiding nodig heeft en soms moeilijk te 
bereiken is. Zij zijn bijvoorbeeld verward en alleenstaand, contact- en/of hulpmijdend en niet 
loketvaardig. De focus moet volgens de expertgroep liggen op de meest kwetsbare groep. Het 
gaat hier om naar schatting 10-20% van het totaal. 

Het Portugese gezin 
Een vrijwilliger van het 
Rode Kruis heeft contact 
met het gezin en meldt 
het gezin aan bij het CJG. 
Er vindt een huisbezoek 
plaats. In een paar 
gesprekken wordt duidelijk 
hoe het gezin geholpen 
kan worden. Zo gaat het 
zoontje van 4 nu ook ’s 
middags naar school, nu 
het gezin weet dat er alleen 
overblijfkosten betaald 
hoeven te worden als hij 
ook echt overblijft tussen 
de middag. De moeder 
heeft informatie gekregen 
waar en wanneer ze in de 
buurt Nederlandse les kan 
volgen. Voor de dochter van 
18 is begeleiding door het 
JIT geregeld. Ook binnen 
het gezin is de verandering 
merkbaar: er is minder 
ruzie. 
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Een focus op kwetsbaren betekent niet dat er geen inzet wordt gepleegd voor de rest van de 
Haagse bevolking. Door te investeren in het preventief informeren en een excellente toegang 
zal de rest zich voldoende kunnen redden of snel in beeld zijn en kan de meeste energie worden 
benut om de kwetsbare groep te bereiken en te helpen. In 80-90% van de gevallen kunnen 
vragen die binnenkomen bij een loket snel en effectief worden afgehandeld, vaak ook digitaal of 
telefonisch. Een excellente toegang en een goede en tijdige signalering is voor deze groep echter 
nog steeds van belang. Voor de minder zelfredzame zgn. risicogroep wordt gebruik gemaakt 
van digitale methodieken, de inzet van ervaringsdeskundigen (deze inzet is ook voor kwetsbare 
cliënten zinvol) en slimme loketten (click- call-face). 

De focus op kwetsbaren betekent voor het ontwerpkader dat:
• Hoofdzakelijk wordt ingezet op het bereiken van de kwetsbare die niet loketvaardig zijn. 
• Voor zorgvraagverkenning een onderscheid wordt gemaakt tussen:
 - loketvaardige cliënten met enkelvoudige problematiek; 
 - risicogroepen; 
 - groepen die intensieve begeleiding nodig hebben (kwetsbaren). 
• Voor de loketvaardige cliënten is een excellente toegang vereist: preventieve 

informatievoorziening en toegang die uitstekend geregeld is. Dit kan door een vraaggericht 
digitaal, telefonisch en fysiek loket dat voldoende capaciteit heeft maar ook de kwaliteit levert 
om preventief te kunnen opereren. 

• Er per doelgroep een gedeeld beeld is van professionals over de definitie van kwetsbaarheid 
en het gebruik van instrumentaria daarvoor.

3. Preventief werken is er snel bij zijn

Preventie loont: een zo vroeg mogelijke constatering van een probleem leidt tot minder (zware) 
zorg in een later stadium. Om zo vroeg mogelijk te signaleren wordt er outreachend gewerkt, 
waarmee de kwetsbare cliënten sneller in beeld komen en (verdere) escalatie van problematiek 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van 
de cliënt en werkt daarnaast kostenbesparend. Er wordt gebruik gemaakt van een brede 
zorgvraagverkenning die zich richt op de vraag achter de vraag op alle levensdomeinen: het 
zogenaamde keukentafelgesprek. Hierbij wordt voortdurend uitgegaan van de kracht van de 
cliënt en diens netwerk. Het versterken van deze kracht (leerbaarheid) en het netwerk is van 
belang. Zo wordt het systeem rond de cliënt in beweging gebracht om de gestelde doelen te 
bereiken.
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Ervaringsdeskundigen kunnen een grote rol hebben bij het versterken van het sociale systeem 
om de cliënt heen maar hen ook, afhankelijk van de leerbaarheid, vaardigheden aanleren en 
vertrouwen geven de draad weer (zelf) op te pakken zoals bedoeld bij principe 1.

Vraag is wat de beste methode is om outreachend te werken. Er kan gebruik gemaakt worden van 
objectieve criteria om de kwetsbare groepen in beeld te krijgen. Het gaat dan om een intensieve 
aanpak met huisbezoeken op basis van dossierscans of life events. Bij subjectieve criteria worden 
cliënten benaderd vanuit een niet-pluis gevoel van iemand in het netwerk. Het is een minder 
intensieve aanpak, maar vraagt om een sluitend professioneel en maatschappelijk netwerk in 
de wijk zoals scholen en verenigingen. De expertgroep heeft voorkeur voor het gebruik van 
subjectieve criteria omdat dit het meeste maatschappelijk rendement oplevert. Het gebruik van 
objectieve criteria is een mogelijkheid wanneer dit onder strenge randvoorwaarden (zoals gebruik 
hoog-urige zorg en bepaalde life events) gebeurt.

Preventief werken is er snel bij zijn en betekent voor het ontwerpkader:
Een werkwijze die proactief kwetsbaarheid vindt om zwaardere zorg en ondersteuning in een later 
stadium te voorkomen. Dit betekent dat:
• Er gebruik wordt gemaakt van methodieken om kwetsbare doelgroepen te vinden:
 - Het vinden van kwetsbare cliënten op basis van subjectieve risicofactoren, de zogenaamde 

casefindings bijvoorbeeld via het netwerk: de huisarts of de thuiszorg. 
 - Het vinden van kwetsbare cliënten op basis van objectieve risicofactoren (zoals gebruik 

hoog-urige zorg en bepaalde life events) onder strenge randvoorwaarden.
• Er gebruik gemaakt wordt van een brede zorgvraagverkenning die zich richt op de vraag achter 

de vraag op alle levensdomeinen: het zogenaamde keukentafelgesprek.
• Digitale, webbased instrumenten zoals de “Eigen Kracht wijzer” worden aanvullend 

vraaggericht toegepast voor zorgvraagverkenning. 
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4. Sluitend netwerk in de wijk 

Het moet voor de dienstverlening aan de cliënt niet uitmaken waar diens vraag of ondersteunings-
behoefte binnenkomt. In iedere wijk of ieder stadsdeel bevindt zich een (ondersteunings)netwerk 
dat als het ware de toegang vormt: een goed en daadkrachtig samenwerkingsverband tussen 
vrijwilligers en hulpverleners; zorg- welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en (semi-) 
publieke organisaties als scholen, politie etc. De partijen in het netwerk spreken één taal en weten 
elkaar te vinden. De huisarts is een belangrijke sleutelfiguur: hij of zij kent veel mensen in de 
wijk en veel (kwetsbare) cliënten. Het netwerk zal ook ervaringsdeskundigen moeten bevatten, 
die de cliënten en hulpverleners kunnen helpen door het uitwisselen van ervaringen. De cruciale 
sleutelfiguren voor zorg, welzijn en onderteuning verenigen zich in een wijkteam die de toegang 
vormen voor kwetsbare burgers in dit netwerk. Schaalniveau en precieze omvang zullen telkens 
afhankelijk zijn van aard van de problematiek en DNA van het desbetreffende gebied. Voor de 
toegang kan deels worden aangesloten bij bestaande structuren als het CJG en CvO en er zal voor 
de loketvaardige doelgroepen gebruik moeten worden gemaakt van slimme loketten. Ook worden 
op stadsdeel, stedelijk en landelijk niveau slimme verbindingen gelegd om een hoge coördinatielast 
te voorkomen. De signalen uit het netwerk – zowel van formele als informele bronnen - komen 
op één centrale plaats samen. Elke partij en persoon in dit netwerk heeft vanuit zijn/haar 
werkzaamheden een signaleringsfunctie.  

Van belang is vertrouwen dat de zorgvraagverkenners ook daadwerkelijk uitgaan van de vraag van 
de cliënt. Professionals zullen vanuit dit vertrouwen voldoende handelingsvrijheid en regelruimte 
moeten hebben om de vraag zo adequaat mogelijk op te kunnen lossen. 

Een sluitend netwerk in de wijk betekent voor het ontwerpkader een werkwijze en organisatie die 
ondersteuning en zorg dichtbij de cliënt mogelijk maken. Dit betekent dat:
• Het sluitende netwerk rondom de cliënt staat centraal d.w.z.:
 - de toegang tot zorg en ondersteuning is gelijk ongeacht waar jouw vraag binnen komt;
• Het netwerk op wijkniveau wordt georganiseerd:
 - dichtbij de klant en 
 - zoveel mogelijk regelruimte bij het wijkteam ligt om zaken op maat te regelen; 
• Aansluiten bij bestaande samenwerkingsstructuren in de wijk die bijdragen aan preventie en 

toegang. Elke wijk kent zijn eigen DNA waarvan gebruik wordt gemaakt.
• Een sluitend netwerk geldt voor de voorzieningen op wijkniveau, het netwerk maakt daarnaast 

met slimme verbindingen deel uit van bredere netwerken op stadsdeel, stedelijk, of landelijk 
niveau. 

• Gebruik maken van centrale slimme loketten (click-call-face) die zoveel mogelijk loketvaardige 
klanten op de juiste wijze informeren en doorgeleiden.

Meneer Pieters
Mensen in de buurt komen 
tot het inzicht dat het niet 
zo goed gaat met meneer 
Pieters. Zij nemen contact 
op met het toegangspunt 
Wmo. Er  wordt diverse 
malen contact met hem 
opgenomen voordat ze hem 
echt kunnen bereiken. Er 
wordt thuis met hem een 
gesprek aangegaan en 
achterhaald welke sociale 
contacten meneer Pieters 
heeft. Het vervolggesprek 
vindt plaats met een 
sleutelpersoon in zijn 
netwerk erbij. Zo wordt 
zijn vertrouwen verkregen 
en ontstaat een situatie 
waarin een gesprek over 
zijn situatie mogelijk is. In 
het gesprek komt vooral 
aan bod of en wat hij zelf 
zou willen veranderen in 
zijn situatie. Degene die 
het gesprek voert heeft 
kennis en ervaring, maar 
ook voldoende tijd en 
inlevingsvermogen.
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5. Zeggenschap bij de cliënt en regelruimte bij het wijkteam (frontoffice)

De zorgvraagverkenner is degene die het vraagverkennende gesprek heeft met de cliënt; dit 
kan een wijkverpleegkundige zijn, maar ook een ouderenwerker of maatschappelijk werker, 
etc. Van belang is dat deze een generalistische blik heeft en in staat is de hulpvraag en eigen 
kracht van een cliënt goed in te schatten. De zorgvraagverkenner kan deel uitmaken van een 
wijkteam van hulpverleners voor meer complexe vragen. Omdat zij dicht op de cliënt staan 
en uitgaan van de vraag van de cliënt is voldoende regelruimte en handelingsvrijheid voor de 
zorgvraagverkenner en het wijkteam vereist om maatwerk te kunnen leveren. De uitvoering 
van bepaalde zorg of ondersteuning vindt plaats in de midoffice, waarbij ook doorverwezen 
kan worden naar partijen in het netwerk. Het wijkteam zal, in overleg met de verschillende 
professionals, op de juiste momenten zelf de knopen moeten kunnen doorhakken. Dit wijkteam 
maakt deel uit van de zogenaamde eerste ring (bestaande uit zorg- en welzijnsinstellingen en 
door de gemeente uitgevoerde voorzieningen en loketten) en staat in nauwe verbinding met het 
netwerk in de wijk (tweede en derde ring). Overigens heeft het Rijk € 50 miljoen beschikbaar 
gesteld aan gemeenten om sociale wijkteams op te richten. 

Uitgangspunt is ook dat de regie primair bij de cliënt blijft. Soms is het voor burgers 
echter moeilijk hun eigen omgeving aan te spreken voor hulp. Hulpverleners zullen daarom 
leerbaarheid moeten stimuleren. De cliënt wordt geleerd waar mogelijk van zijn of haar eigen 
netwerk gebruik te maken. Wanneer de cliënt toch niet in staat is zelf regie te voeren, worden 
heldere afspraken gemaakt over wie dit overneemt; er is sprake van één cliënt, één plan, één 
aanspreekpunt.

Mevrouw A van 76
De casus van mevrouw A 
van 76 jaar laat zien dat  
met enige regelruimte en 
een flexibele invulling, een 
onnodige verslechtering van 
de situatie van de cliënt kan 
worden voorkomen, zonder 
dat daar een indicatie e.d. 
tegenover hoeft te staan. 

Anton
Anton blijft intensieve 
begeleiding nodig hebben, 
maar de agressieve 
incidenten zijn aanzienlijk 
verminderd. Dit komt 
doordat zijn begeleiders een 
begeleidingsstijl hanteren 
waarbij Anton meer 
autonomie krijgt. Hierdoor 
hoeft hij minder strijd te 
leveren. Hij blijft gevoelig 
voor drukte en stress, maar 
voelt het beter aankomen en 
kiest er soms zelf voor om 
zich te isoleren. Daarnaast 
is een interventie ingericht 
op het familiesysteem. 
Met het inzetten van een 
systeem-therapeut is meer 
structuur en rust gebracht 
in de onderlinge relaties en 
interacties. Nu logeert hij af 
en toe thuis bij zijn moeder 
en de contacten met zijn 
familie zijn verbeterd. 
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Zeggenschap bij de cliënt en regelruimte bij het wijkteam betekent voor het ontwerpkader:
Een werkwijze die de volgende preventieve principes hanteert:
• uitgaan van de eigen kracht en netwerk van de cliënt
• leerbaarheid van de cliënt
• zo veel en zo lang mogelijk zeggenschap en regie bij de cliënt en diens netwerk
• multidisciplinaire benadering van de problematiek van de cliënt 
• voldoende regelruimte bij het wijkteam voor maatwerk
• Zorgvraagverkenners die:
 - bevorderen participatie
 - benaderen de cliënten breed en integraal
 - gaan uit van de eigen kracht van de cliënt
 - Zien de cliënt als gelijkwaardig
 - hebben een goede kennis van de sociale kaart
 - zijn onafhankelijk
 - zijn bekend bij de cliënt, worden vertrouwd en tonen gelijkwaardigheid richting de cliënt
 - zijn deskundig
 -  (met name) bij enkelvoudige problematiek in staat en bevoegd zijn de benodigde zorg en 

ondersteuning vast te stellen en daar waar nodig direct in te zetten c.q. zelf uit te voeren
• Integrale benadering
• 1 vast aanspreekpunt
• Inzetten van ervaringsdeskundigen
• Deze uitgangspunten moeten leiden tot een ondersteuningsarrangement voor de cliënt op 

maat, samengesteld en uitgevoerd in dialoog tussen klant, het systeem om hem / haar heen en 
de hulpverlener. 
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6. Preventieve prikkels om slim te werken

Een belangrijke verandering wordt bewerkstelligd doordat de cliënt zich bewust is van de eigen 
mogelijkheden en bijdrage en die van het eigen netwerk. De belangrijkste verandering in de 
werkwijze voor de zorgvraagverkenner is het zoveel mogelijk naar eigen oordeel inzetten van 
ondersteuning en zorg. Dit kan variëren van het vergroten van de leerbaarheid van de client 
of het stimuleren van mantelzorg, tot het inzetten van directe vormen van zorgverlening. 
Een goede ondersteuning van de vrijwilligers (o.a. mantelzorgers) in het systeem is hierbij 
een aandachtspunt. Op deze wijze ontstaat een ondersteuningsarrangement op maat voor de 
cliënt, samengesteld en uitgevoerd in dialoog tussen klant, het systeem om hem / haar heen 
en de hulpverlener. Hiervoor is regelruimte in het wijkteam vereist dat op een goede manier is 
ingekaderd. Het gaat dan om de juiste (financiële) prikkels die stimuleren efficiënt en slim te 
werken en de eigen kracht van de cliënt zoveel mogelijk te benutten. Met goede afspraken over 
budgettering, inzet en taken is het mogelijk om niet alleen op kwantiteit of kwaliteit te sturen, 
maar ook op geld. Dit vraagt van alle partijen om boven eigen belangen uit te stijgen. Via de 
inkoop van zorg kan meer samenwerking worden gestimuleerd, door dit op te nemen in de 
inkoopvoorwaarden. Gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars dienen hierover niet- vrijblijvende 
gebiedsgerichte afspraken te maken.

Meneer B uit 
Scheveningen
Meneer B uit Scheveningen 
heeft vier verschillende 
indicaties en hulpverleners 
die elk individueel hun werk 
goed doen. Tegelijkertijd  
leveren ze deels wel eens 
dubbel werk en pikken ze 
ieder individueel signalen 
op over de gesteldheid van 
meneer B. zonder dat hier 
altijd over gecommuniceerd 
wordt. Gevolg is dat er 
geen eenduidige lijn is 
in de hulpverlening en 
signalering. Als de signalen 
van alle hulpverleners in 
het netwerk op één centrale 
plaats samen komen, kan 
efficiënter worden gewerkt 
volgens een plan van 
aanpak en (bovendien) 
problematiek eerder worden 
gesignaleerd. 
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Preventieve prikkels om slim te werken betekent voor het ontwerpkader een werkwijze die de 
volgende preventieve prikkels heeft voor een optimale kwaliteit voor de beschikbare capaciteit en 
middelen:
• Outcome: 
 - klantgerichte prikkels: de cliënt is zich bewust van eigen mogelijkheden, eigen netwerk en 

eigen bijdrage
 - organisatiegerichte prikkels: de cliënt wordt zo goed mogelijk geholpen, kwantiteit boven 

kwaliteit
• Doelmatigheid: wat je doet aan de voorkant moet bewijsbaar aan de achterkant tot 

maatschappelijke opbrengst leiden
 - prioritering van de inzet van diensten 
  •  vrijwillig boven professioneel
  •  collectief boven individueel
  •  generiek boven specifiek
  •  dicht bij de burger
 - maatwerk en kwaliteit
  •  lichte voorzieningen: vrijheid in toekenning
  •  zwaardere voorzieningen: normering
 - budgettering
• Financiers en uitvoerders maken afspraken over preventieve prikkels en de inzet van middelen 

daarvoor. 
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7. Onafhankelijke integrale toegang

Om de samenwerking rondom de kwetsbare cliënt goed te kunnen organiseren in het wijkteam 
is het van belang dat de regie goed belegd is. Eisen die aan de regievoerder worden gesteld zijn 
onafhankelijkheid en voldoende regelruimte voor de zorgvraagverkenners, en de partij dient te 
beschikken over voldoende organiserend vermogen om te kunnen opschalen, door te verwijzen of 
ondersteuning te organiseren. Er zijn in principe drie typen partijen die de regie over de toegang 
kunnen voeren: een private partij (zorg), een gemeente of een cliëntorganisatie. 

Welke partij ook de regie voert over de toegang, het zal volgens de expertgroep georganiseerd 
moeten worden vanuit een integraal team voor welzijn en zorg in de wijk (wijkteam). Het wijkteam 
aan hulpverleners werkt outreachend; er zijn slagvaardige wijkteams waarin ook (doelgroep)
specifieke hulpverleners opereren. 

Een onafhankelijke uitvoerder van toegang betekent voor het ontwerpkader dat de uitvoerder van 
de toegang dient te voldoen aan:
• Een werkwijze die voldoet aan de volgende criteria:
 -  Onafhankelijkheid; de zorgvraagverkenner is onafhankelijk als de focus gericht is op het 

belang van de client en zijn of haar omgeving
 - Voldoende doorzetting door regie
 - Voldoende regelruimte
• Gevoerd wordt door één van de drie onderstaande partijen:
 - private partij (zorg)
 - de gemeente
 - een cliëntorganisatie
• Toegang organiseren via een integraal centrum voor welzijn en zorg in de wijk
 - 1 toegangspoort voor kwetsbare doelgroepen in de wijk
 -  Met hulpverleners voor alle doelgroepen (vb: wijkverpleegkundigen) die outreachende rol 

hebben
 -  Met slagvaardige wijkteams, zo nodig met specifieke, specialisatische kennis over een 

doelgroep 
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De uitvoerder van toegang

Bij de uitvoerder van toegang gaat het om de meest effectieve en efficiënte organisatie van de 
toegang tot de begeleiding. Daarbij heeft de expertgroep een tweetal vraagstukken aan de orde 
gesteld:                                  

• Moet er een integrale toegang per stadsdeel moet worden ingericht (de zgn wijkteams) of 
moet de toegang per doelgroep worden georganiseerd?

• Hoe moet de regiefunctie worden ingericht?

Het voordeel van een “dedicated aanpak per doelgroep” is dat er gespecialiseerde professionals 
aan het werk zijn die de kwetsbare burgers uit de desbetreffende doelgroep toeleiden naar 
zorg en (informele) ondersteuning. Verschillende doelgroepen gebruiken verschillende 
voorzieningen, maar er is voor een groot gedeelte een overlap tussen de organisaties waar 
zij mee te maken hebben. Er zal dus ook overlap zijn tussen de netwerken en organisaties die 
worden geraadpleegd. Daarnaast is uit onderzoek onder frontline-medewerkers gebleken dat 
professionals voor alle doelgroepen voor ca. 80% van hun tijd hetzelfde werk uitvoeren. De 
overige 20% van het werk is specifiek voor een doelgroep (multiproblem, GGZ, jeugd, ouderen, 
VG).  

Het ligt volgens de expertgroep voor de hand om de organisatie van de toegang niet naar 
doelgroep maar naar mate van kwetsbaarheid te organiseren. Zo ontstaan integrale teams voor 
welzijn en zorg: de zogenaamde wijkteams. In principe kunnen deze op stadsdeelniveau worden 
georganiseerd, waarbij uiteraard per stadsdeel op basis van het DNA moet worden gekeken of er 
wellicht meerdere wijkteams actief zouden moeten zijn. 
Deze wijkteams bestaan uit de belangrijkste functionarissen op het gebied van gezondheid, 
maatschappelijke steun en participatie voor de verschillende doelgroepen waarbij de functie 
zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Generalistische zorgvraagverkenners vormen de voorpost 
die alle ‘algemene’ vragen kunnen behandelen vanuit het principe één gezin, één plan. Het 
wijkteam kan een beroep doen op een breder multidisciplinair overleg van specialistische 
professionals (die ook kunnen worden ingevlogen) voor de vragen die meer complex zijn. Dit 
vraagt ook een goede verbinding met het netwerk van professionals en vrijwilligers in de wijk.
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Regie

De vraag is wie de regie op de toegang van deze wijkteams het beste zal kunnen uitvoeren. 
Hiervoor ziet de expertgroep de volgende varianten als mogelijkheden:
• Private regie (door een zorgpartij) 
• Gemeentelijke regie
• Regie door cliëntorganisaties

De expertgroep heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd die bij de keuze voor de 
regievorm gewaarborgd moeten worden: 

• de toegang moet voldoende onafhankelijk zijn; de zorgvraagverkenner is onafhankelijk als de 
focus gericht is op het belang van de cliënt en zijn of haar omgeving. 

• voldoende doorzetting (regelruimte) bij de regievoerder: bij (met name) enkelvoudige 
problematiek moet de zorgvraagverkenner in staat en bevoegd zijn de benodigde zorg/
ondersteuning vast te stellen en daar waar nodig direct in te zetten cq zelf uit te voeren. Bij 
(met name) multiproblematiek betekent doorzetting het in dialoog met andere professionals 
knopen doorhakken voor passende zorg en ondersteuning.

• het organiserend vermogen van de regievoerder dient voldoende te zijn om opvolging te 
kunnen geven aan de zorgvraag.

De uitvoerder van toegang zal meerdere doelgroepen moeten bedienen, met verschillende 
hulpvragen. Generalistische zorgvraagverkenners met regelruimte zijn de beste oplossing 
hiervoor. Regelruimte wordt genormeerd aan de hand van de bij principe 6 genoemde 
uitgangspunten. Daarbij is het van groot belang, dat de regie wordt ondersteund met integrale 
niet-vrijblijvende afspraken over financiering en mandaat. 

Transitie

De vervolgvraag is hoe te komen bij de in deze adviesrapportage beschreven werkwijze. De 
overgang van drie centra voor specifieke doelgroepen (nu) naar integrale teams voor welzijn en 
zorg in de wijk in de toekomst, betekent een transitie. De transitie volgt een groeimodel in de 
samenwerking. We gaan uit van de huidige situatie van de “centra voor de drie doelgroepen”. 
Daarin stellen we voor om via gezamenlijke zorgvraagverkenners door te groeien naar een 
integraal wijkteam.  Per saldo bestaat de transitie uit drie stappen: 



Huidige situatie          Vorming wijkteams             Integrale teams

CJG CvO

MSS

CJG CvO

MSS

Wijk-teams
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 Stap 1: Wijkteams (medio 2014) 
 Stap 1 houdt in het vormen van een wijkteam per stadsdeel, voor alle kwetsbare bewoners.  
  Hierin werken de zorgvraagverkenners die voor alle partijen actief zijn in samen. De 

werkvelden gezondheid (huisartsen), steun ((wijk)verpleegkundigen) en participatie (welzijn) 
komen hierin bij elkaar. Het wijkteam legt een verbinding met de midoffices van het CJG, CvO 
en de werktafelmethodiek. Elk lid van kernteam kan namens het team de overige organisaties 
in de drie centra inschakelen. 

Stap 2: Niet-vrijblijvende afspraken 
  Tussen de midoffices worden door de drie centra niet-vrijblijvende afspraken gemaakt om de 

vraag van de cliënt beter te kunnen bedienen. Ook kan gedacht worden aan afspraken met 
partijen als woningcorporaties, verenigingsleven in de wijk e.d.

Stap 3: Integrale mid- en backoffice (2015)
  Naar aanleiding van de ervaringen in stap 1 en 2 kunnen in deze stap tenslotte afspraken 

worden gemaakt over het volledig integreren van de midoffice en de backoffice 
(cliëntregistratie en administratie) van de drie organisaties zodat een integraal team voor zorg 
en welzijn in de wijk ontstaat. De organisatorische overlap verdwijnt en er worden minder 
zaken dubbel gedaan. Dit heeft positieve consequenties: meer uitvoering, één infrastructuur, 
vermindering van overhead en efficiënter gebruik van gebouwen en middelen. De cliënt, jong 
of oud, heeft één centrum waar hij / zij terecht kan, dichtbij huis in de wijk.

Het transitiemodel is schematisch als volgt weer te geven:

 
CJG

 
CvO

 
MSS
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Lerende omgeving

De expertgroep realiseert zich dat bovenstaande stappen op hoofdlijnen koers en richting 
aangeven. Nader onderzoek bij voorkeur op basis van experimenten/pilots zal nodig zijn om 
hier uitwerking aan te geven. Daarbij is het voorstel een expertgroep in te richten die adviseert 
over deze uitwerking. De in de expertgroep ontstane denkrichtingen zijn immers bij uitstek een 
Haags model: op basis van proeftuinen, pilots en goede voorbeelden en ervaringen in stad zijn 
de algemeen geldende leidende principes bepaald. Het denken over maar met name ook het 
inrichten van de Haagse Wmo in de toekomst zal zich verder ontwikkelen en bevindt zich op een 
evolutiepad. 

Een goede monitoring is daarvoor essentieel. 
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Advies Expertgroep 2:

Voorzieningen en de rol van 
mantelzorgers en vrijwilligers
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Voorzieningen en de rol van 
mantelzorgers en vrijwilligers

Verantwoording

De expertgroep bestaat uit deskundigen op de verschillende terreinen die te maken hebben 
met de decentralisatie van de AWBZ: aanbieders, cliënten, onderzoekers, enz. De leden 
nemen deel op basis van hun expertise en niet als vertegenwoordiger van een organisatie. Dit 
advies is door de expertgroep in gezamenlijkheid geformuleerd op basis van de verschillende 
deskundigheden. De expertgroep heeft in meerdere bijeenkomsten nagedacht over de inrichting 
van de voorzieningen en de rol van mantelzorgers en vrijwilligers daarbij. Daarbij is enerzijds 
ingegaan op de inrichting van het werkproces (wat zou er moeten gebeuren als een inwoner van 
Den Haag met een hulpvraag komt?) en anderzijds ook op de vaardigheden en competenties 
waarover de professionals en vrijwilligers moeten beschikken om die nieuwe werkwijze ook uit 
te voeren. En hoe mantelzorgers betrokken en ondersteund kunnen worden. Dit is gedaan op 
basis van casuïstiek uit de eigen praktijk van de expertgroep, discussies over mogelijkheden 
voor vrijwilligers en mantelzorgers en feiten over de huidige uitvoeringspraktijk in de AWBZ. 
Tijdens de eerste bijeenkomsten is daarbij aandacht besteed aan de gevolgen van de maatregelen 
betreffende de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, zoals voorgesteld in het regeerakkoord. 
Wat gaat er veranderen en hoeveel Hagenaars krijgen te maken met één of meer maatregelen? 
Verder is het E-wmo Forum over verschillende onderwerpen bevraagd.

Opdracht:
De Expertgroep 2 behandelt de thema’s voorzieningen en de rol van vrijwilligers en mantelzorgers. 
De huidige cliëntgroepen extramurale begeleiding in de AWBZ zijn volwassenen met psychiatrische 
problematiek, ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek, mensen met een 
verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, jongeren met 
psychiatrische problematiek en mensen met een zintuiglijke beperking. Om antwoord te geven op de 
nieuwe situatie wil de expertgroep andere ondersteuningsconcepten, -principes en nieuwe scenario’s 
formuleren. Ze wil over bestaande kaders van participatie, welzijn en zorg heenstappen. Op die manier 
wordt er een vernieuwend en passend advies uitgebracht over voorzieningen en de rol van vrijwilligers 
en mantelzorgers bij de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo in Den Haag. 
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Advies

Eén van de belangrijkste adviezen van de expertgroep is dat de ondersteuning moet worden 
geboden op basis van een nieuw zorgparadigma. Het oude paradigma gericht op het direct 
bieden van zorg en ondersteuning, wordt losgelaten. In dit nieuwe model is ondersteuning, 
na de vraagverheldering, gericht op het organiseren van een antwoord. Samen met het 
cliëntsysteem (cliënt/patiënt met zijn direct betrokkenen1 wordt een antwoord bedacht dat 
bestaat uit een combinatie van informele en formele zorg en ondersteuning. De kwaliteit van de 
professional zit in het organiseren van een antwoord2 op de situatie waarin het cliëntsysteem 
verkeert. De rol van de professional binnen dat antwoord kan incidenteel zijn, maar kan ook 
een structureel karakter hebben. Een tweede advies van de expertgroep is dat gekeken wordt 
naar het cliëntsysteem: de relationele benadering3.Bij deze relationele benadering gaat het om 
het systeem van de zorgvrager en het netwerk van direct betrokken, zoals het gezin, buren 
en vrienden. Daarbij wordt bijvoorbeeld bekeken welke problemen familieleden tegenkomen 
om voor elkaar te zorgen. De expertgroep is van mening dat door deze nieuwe aanpak de 
belemmeringen voor mantelzorgers en vrijwilligers worden weggenomen om optimaal hun 
bijdrage te leveren. De expertgroep heeft aangegeven dat de weg om invulling te geven aan het 
nieuwe paradigma en de andere benadering,wel om een transitieperiode vraagt. Hier moet ook 
de tijd voor worden genomen om dit zorgvuldig aan te pakken.

Leeswijzer

Ter ordening van het advies is gekozen om de chronologische volgorde van het werkproces 
te hanteren. Bij elke stap in het werkproces zijn uitgangspunten en waar van toepassing 
randvoorwaarden geformuleerd. Vraagpunten betreffen vooral onderwerpen waar de expertgroep 
nog geen uitspraken over heeft gedaan en die in de komende beleidsvoorbereiding verder 
moeten worden uitgewerkt.

1Definitie Thesaurus Zorg en Welzijn. 
2Gekozen is voor het woord ‘antwoord’ 
omdat er een vraag ligt (en niet voor woorden 
met een vergelijkbare betekenis zoals 
procesondersteuning, ontwikkelingsrichting, 
oplossing of uitkomst) .  
3Beneken genaamd Kolmer, D.M. (2011). 
Mantelzorg: wikken en wegen. Op weg naar 
een Care Justitia. Delft: Eburon. 
Beneken genaamd Kolmer, D.M. (2007). Family 
care and care responsibility. The art of meeting 
eachother. Delft: Eburon. (proefschrift).
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Het werkproces op hoofdlijnen

Het werkproces, dat begint bij een ondersteuningsvraag van een inwoner en (in een terugkerende 
cyclus) eindigt bij het bestendigen van het antwoord, bestaat uit vier onderdelen:
1. Vraagverheldering
2. Organiseren van een antwoord
3. Uitvoeren van het antwoord
4. Bestendigen van het antwoord

De stappen in het werkproces zijn onderstaand verder uitgewerkt.

Stap 1: Vraagverheldering1

Het is van belang om het kernprobleem vroegtijdig te signaleren. De vraag analyse vindt bij 
voorkeur bij mensen thuis plaats. Vanuit de relationele benadering besteedt de professional in het 
gesprek veel aandacht aan het netwerk van direct betrokkenen. Zo wordt er gevraagd naar hun 
ervaringen en is de professional geschoold om bij hen ‘de vraag achter de vraag’ te herkennen.
Omdat kwetsbaarheid vaak een medische oorzaak heeft, is deze kennis ook van belang. Wellicht 
kan het gesprek worden gevoerd door een vrijwilliger met een bepaald kwaliteitsniveau. De 
uitvoering van de vraagverheldering is gedifferentieerd: van kort en snel leidend tot een 
antwoord, tot bespreking in een multidisciplinair team. Dat laatste is de voorwaarde als het gaat 
om cliëntsystemen waarin sprake is van complexe problematiek.

Hoe de toegang of het eerste contact met een inwoner van Den Haag wordt geregeld, is de 
opdracht van expertgroep I. Ongeacht die invulling is het van belang dat zo snel mogelijk de 
vraagverheldering plaatsvindt. Wel geeft de expertgroep aan dat het belangrijk is om te regelen 
dat inwoners bij voorkeur via de ‘natuurlijke vindplaatsen’ de weg vinden naar de personen die 
de vraagverheldering toepassen. Vindplaatsen die genoemd zijn en die een rol vervullen bij het 
signaleren en verhelderen van de vraag, zijn de huisarts, scholen, maatschappelijk werk en de 
Dienst Sociale Zaken. Op deze wijze ontstaat in de wijk een laagdrempelig voorzieningenaanbod 
waar de inwoners met een vraag terecht kunnen. De expertgroep heeft aangegeven dat 
vraagverheldering en het op zoek gaan naar een antwoord bij voorkeur geen gescheiden 
stappen zijn. Bij overzichtelijke situaties en eenvoudige vragen kan de stap vraagverheldering en 
organiseren van een antwoord in één gesprek plaatsvinden.

1Expertgroep I (Preventie en toegang) 
gebruikt de term zorgvraagverkenning. 
Daarmee wordt hetzelfde bedoeld als 
vraagverheldering.
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Uitgangspunten
1.  Vraagverheldering is gericht op het in beeld krijgen van de kracht en beperkingen van een 

cliëntsysteem op alle leefdomeinen.
2.  Het vraagverhelderingsgesprek vindt bij voorkeur plaats met het cliëntsysteem (zorgvrager en 

netwerk van direct betrokkenen)
3.  Het vraagverhelderingsgesprek vindt altijd plaats. Dit om het kernprobleem in beeld te krijgen 

en om de focus op het aanboren van de eigen kracht te borgen. Als het gaat om enkelvoudige 
en eenvoudige vragen kan het bij de aanbieder van zorg of welzijn plaatsvinden.

4.  Multidisciplinaire teams (bijvoorbeeld bestaande uit de huisarts, wijkverpleegkundige en 
andere zorgprofessionals) bespreken cliëntsystemen met complexe problematiek.

Deze aanpak vraagt wel een omslag in de competenties van de huidige professionals, waarbij 
sturing en ondersteuning vanuit de organisatie een noodzakelijke voorwaarde is. Hierbij kan 
worden aangesloten bij bestaande ontwikkelingen in de stad. De gewenste competenties zijn ook 
geschetst door de expertgroep:
• Professionals moeten zich afvragen hoe ze mensen optimaal kunnen helpen. Hiertoe is een 

zekere mate van levenservaring nodig (tijdens bijvoorbeeld de keukentafel-gesprekken) en 
medisch/psychologische kennis.

• Mensen moeten de ruimte krijgen vanuit de regelgeving en ook ruimte in het systeem 
(bijvoorbeeld geen productienormen voor het “eigen succes / resultaat”). In de nieuwe situatie 
zouden professionals meer invoegingsvermogen (kunnen verplaatsen in de situatie en naast de 
cliënt gaan staan) moeten leren/hebben.

• Er moet een transformatie plaatsvinden van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Hiervoor 
is een open houding nodig, en het herkennen van de ander (zonder een waardeoordeel te 
vellen), over de eigen grenzen kunnen kijken en de tijd nemen voor een goede inventarisatie/
intake. 

• Professionals dienen inzicht in en overzicht te hebben over het cliëntsysteem.
• Professionals moeten ‘nee’ durven te zeggen op de vraag naar aanbod.

Voor de toekomstige professionals, is de samenwerking belangrijk met scholen die mensen in deze 
competenties opleiden.

Randvoorwaarden
a.  Degenen die de vraagverheldering doen, beschikken over de juiste competenties en 

(bijvoorbeeld medische) kennis en worden daartoe bijgeschoold.
b.  Systemen, organisaties en financiering stimuleren het werken volgens de geadviseerde 

werkwijze
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Stap 2: Organiseren van een antwoord

Vanuit de relationele benadering wordt samen met het 
cliëntsysteem (zoals een gezin) een antwoord voor de situatie 
geformuleerd. De focus bij het organiseren van een antwoord 
ligt niet bij ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. In de ondersteuning 
worden het netwerk van direct betrokkenen, informele zorg 
en formele zorg door professionals aan elkaar gekoppeld. 
De ondersteuning wordt ‘bottom up’ georganiseerd: vanuit 
bijvoorbeeld het gezin en de informele zorg wordt de koppeling 
gelegd met de formele zorg.

Uitgangspunt bij het organiseren van het antwoord is het 
kernprobleem. Dat kan een beperking of ziekte zijn, maar 
ook problemen in gezinsrelaties of schuldenproblematiek. 
Van daaruit wordt bekeken wat het netwerk is van personen 
die erbij betrokken zijn. Vervolgens wordt bekeken wat de 
verwachtingen van mensen zijn wat betreft de ondersteuning. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het vermogen om als 
cliëntsysteem tegenslagen op te vangen en belemmeringen 
te overwinnen. Met het cliëntsysteem wordt besproken waar 
zij tegen aan lopen bij het vormgeven hiervan. Vertaling in 
gerichte ondersteuning vindt plaats op alle aspecten van dat 
kernprobleem. Het samen met het cliëntsysteem kijken naar 
het samenstellen van het ondersteuningsarrangement, kan 
gebeuren door een beroepskracht met een wijkverpleegkundige- 
of welzijnsachtergrond of een goed geschoolde vrijwilliger. 
Bij voorkeur is dit dus dezelfde persoon die ook het 
vraagverhelderingsgesprek voert.

Casus 1 
Een man van 85 heeft dementie. Zijn echtgenote (79 jaar) 
verzorgt haar man met wassen, aankleden, dagstructuur, 
medicatie en eten/drinken. Ze wonen samen in een appartement 
met een lift en enkele aanpassingen in huis. Het echtpaar heeft 
goed contact met hun zoon (46 jaar) en dochter (45 jaar), die 
in dezelfde stad wonen. De man heeft zelf geen hulpvraag. 
Maar zijn echtgenote heeft vragen over de lichamelijke en 
geestelijke achteruitgang van haar man. Verder wil ze weten 
wat de mogelijkheden zijn voor dagopvang. Kinderen, familie 
en vrienden helpen bij het begeleiden van ziekenhuis- en 
familiebezoeken, passen op ter verlichting van de echtgenote, 
regelen aanpassingen thuis en doen boodschappen. Het ziekte-
inzicht van de man is door de dementie en zijn hoge leeftijd 
beperkt. Wel heeft hij een groot sociaal netwerk dat veel 
ondersteuning biedt, en laat hij makkelijk zorg en veranderingen 
toe.Het echtpaar wordt verder ondersteund door de huisarts en 
heeft een particuliere huishoudelijke hulp in dienst.

Antwoord
In deze situatie zet het hele gezin zich in. Vanuit de relationele 
benadering bestaat de ondersteuning eruit om dit gezin te 
helpen haar zelfredzaamheid te behouden. Dat betekent in 
gesprek gaan met de man én de vrouw én de kinderen. Waar 
hebben de leden van het hele gezin behoefte aan als het gaat 
om de in de invulling van de zorg. Zo blijkt dat de partner van 
iemand een hulpvraag heeft: ondersteuning bij vermoeidheid, 
irritatie en acceptatie van het verlies. De situatie functioneert, 
maar het is belangrijk dat er aan preventie wordt gedaan. Dat 
betekent dat het belangrijk is dat een zorgprofessional een 
vinger aan de pols houdt, om te voorkomen dat de situatie 
escaleert. In het gesprek wordt met het echtpaar samen 
gebrainstormd over mogelijkheden bij de (sport)verenigingen, 
enzovoorts. Omdat er steeds meer mensen met dementie zijn, 
zijn er misschien initiatieven van verenigingen die activiteiten 
à la dagbesteding organiseren.Een andere mogelijkheid is een 
alzheimercafé. Dagbesteding kan altijd nog.
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Om de ondersteuning inhoud te geven, wordt per situatie verder gekeken naar:
1.  Mogelijkheden om informele en formele zorg en ondersteuninggelijktijdig in te zetten.
2.  Gerichte inzet van ondersteuning op het verloop van de zorg en ondersteuningsbehoefte zoals 

het verloop van een aandoening of ziekte.
3.  Mogelijkheden dat incidentele en structurele zorg en ondersteuning elkaar raken.

Zo kan ondersteuning op maat worden geleverd die voldoet aan de specifieke 
ondersteuningswensen.

Er dient speciale aandacht aan de zeer kwetsbaren te worden besteed. Deze mensen zijn vaak 
alleenstaand en hebben geen netwerk van direct betrokkenen meer hebben. Dan is bijvoorbeeld 
lotgenotencontact een geschikte oplossing om emotionele ondersteuning te organiseren.
De expertgroep vindt dat het betrekken van heel het cliëntsysteem, kansen biedt wat betreft 
het organiseren van het antwoord. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers op drie manieren hun 
zorgverantwoordelijkheid beleven1:
• ‘samen zorgen’: deze mantelzorgers hebben zowel voorkeur voor overheidsverant-

woordelijkheid als voor individuele verantwoordelijkheid. Deze groep ondervindt nauwelijks 
stress.

• ‘individu zorgt’: deze mantelzorgers willen geen verantwoordelijkheid delen, zijn uit beeld en 
staan afwijzend tegenover onder andere gemeenten en zorgorganisaties. Deze groep ervaart 
veel stress.

• ‘overheid zorgt’: deze groep vindt dat de overheid primair verantwoordelijk is voor de zorg. De 
professional moet die zorg leveren. Deze groep ervaart ook stress.

Het is van belang dat in de benadering rekening wordt gehouden met de wijze waarop cliënten 
en cliëntsystemen hun zorgverantwoordelijkheid beleven. Elk cluster vraagt een eigen en 
andere aanpak. Het gaat zowel om de manier waarop ruimte wordt gegeven aan mensen die 
zorgverantwoordelijkheid kunnen en willen dragen, als om het goed toerusten van mensen 
waar (te) veel van wordt gevraagd. Belangrijk is om in de ondersteuning ruimte te creëren 
voor emotionele en sociale ondersteuning voor zowel de zorgvrager, als het netwerk. Daarbij is 
het bieden van informele zorg (mantelzorg en vrijwillige inzet) nu niet altijd vanzelfsprekend. 
Omdat de combinatie van arbeid en mantelzorg een issue kan vormen, spelen werkgevers een 
belangrijke rol. De eerste stap is dat werkgevers mantelzorg bespreekbaar maken en herkenbaar. 
Vaak wordt er door de mantelzorgers al niet over gesproken, omdat er niet op begrip gerekend 
wordt. Werkgevers kunnen middel van flexibiliteit in bijvoorbeeld werkuren, hun werknemers 
ondersteunen bij de verzorging van een naaste. 

1Partners in de gezondheidszorg: 
Visies van mantelzorgers op gedeelde 
zorgverantwoordelijkheid tussen overheden, 
cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraars, 
TSG, nummer 7, 2009, blz. 318-328
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De relationele benadering is generiek voor alle hulpvragen. De expertgroep maakt bij voorkeur 
geen onderscheid naar aard van de beperking of naar ziektebeeld, maar naar groepen met 
meer of minder risico op onvoldoende kwaliteit van leven of niet volwaardige deelname aan de 
samenleving. Bijvoorbeeld individuen of gezinnen met multiproblematiek die zijn stukgelopen 
op instanties en daardoor onbereikbaar dreigen te raken. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met de mogelijk beperkte vermogens als het gaat om het omgaan met meerdere vaak 
ingewikkelde problemen. Problemen hierin moeten dus vroegtijdig worden gesignaleerd. Bij 
mensen met geen of een beperkte zelfregie (veroorzaakt door welke beperking dan ook) is er 
ondersteuning nodig die zich niet alleen richt op het dragelijker maken of verbeteren van de 
situatie, maar ook een preventief karakter heeft gericht op het voorkomen van terugval.

De formele zorg in het ondersteuningsarrangement kan bestaan uit individuele ondersteuning 
van het cliëntsysteem en groepsondersteuning. De expertgroep is van mening dat de 
groepsondersteuning zonder indicatie toegankelijk moet zijn. Er is sprake is van vrije inloop, 
zodat mensen zich ook spontaan kunnen melden. Vanuit groepsondersteuning vindt wel een 
intake plaats om te kijken of deelname geschikt is voor de zorgvrager. Voor de professional die 
ondersteunt bij het organiseren van het antwoord, moet duidelijk zijn welke groepsvoorzieningen 
wel of niet worden aangeboden (zie ook stap 3). De formele ondersteuning wordt voor- of achteraf 
getoetst op noodzaak en meerwaarde. De invulling hiervan is nog een aandachtspunt.

Uitgangspunten
1.  De ondersteuning bestaat primair uit het samen met het cliëntsysteem bedenken en 

organiseren van antwoorden op de hulpvraag. 
2.  Het antwoord bestaat uit informele zorg (netwerk van direct betrokkenen en vrijwilligers) 

aangevuld met professionele ondersteuning waar nodig.
3.  Het vraagverhelderingsgesprek en het samenstellen van een ondersteunings arrangement 

wordt door dezelfde professional gedaan.
4.  De ondersteuning van de mantelzorger of het sociale netwerk is een standaard onderdeel van 

het oplossingsarrangement.
5.  De ondersteuning van kwetsbare inwoners is tevens gericht op preventie (voorkomen van 

terugval)
6.  De groepsvoorzieningen zijn vrij toegankelijk zonder indicatie en ook voor inwoners die zich 

spontaan melden.
7.  De formele ondersteuning die in het oplossingsarrangement wordt afgesproken, wordt voor- of 

achteraf getoetst op noodzaak en meerwaarde.
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Casus 2
Een moeder heeft een 12-jarige zoon met autisme. De zoon is 
vastgelopen zowel op school als bij instanties. De moeder weet 
het niet meer, en heeft geen vertrouwen in hulpverleners. Ze 
heeft een enorm traject achter de rug met alle instanties die 
ook maar iets met autisme te maken hebben. Dit is op niets 
uitgelopen en ze heeft het opgegeven. Ze is vrijwel aan het 
eind van haar kunnen en geeft aan dat ze het eigenlijk niet 
meer ziet zitten. Moeder werkte in de hulpverlening, maar heeft 
haar werk op moeten geven. Vader kan zijn zoon niet aan en 
is buiten beeld. Een enkele keer springt de zus van moeder bij. 
De stemming van de jongen kan zeer snel omslaan. Hij is zeer 
angstig en heeft angstaanvallen. Hij heeft een hoog IQ en is 
zeer welbespraakt, maar leeft compleet in een eigen wereld. 
Het kind heeft ontheffing van de leerplicht en is dus hele dagen 
thuis. Hij laat niemand toe.

Antwoord
In deze situatie staan moeder en zoon er alleen voor. Daar 
komt bij dat de overheid het zo ingewikkeld gemaakt, dat 
dit cliëntsysteem overbelast dreigt te raken. Als hier met 
zowel zoon als moeder wordt gesproken, hebben zij allebei 
ondersteuning nodig. Een antwoord ligt in het uitbreiden van 
het sociale netwerk. Zoals lotgenotencontacten voor moeder 
en zoon. De moeder kan via anderen steun krijgen om terug 
te komen in de maatschappij en om opnieuw zelfvertrouwen 
te krijgen. Een professional, zoals een maatschappelijk werker, 
kan hierbij helpen. Eén van de krachten van de moeder hierbij 
is dat zij goed opgeleid is. Voor de zoon kunnen voor een 
aantal uur in de weekvrijwilligers worden ingezet die met hem 
spelletjes kunnen doen. Omdat zij dit thuis doen, kunnen zij zo 
de thuissituatie bekijken. Zo kan goed worden goed ingespeeld 
op de behoefte. Daarnaast kan een buddy voor de jongen ook 
een uitkomst bieden.

1In definitie van Thesaurus Zorg en Welzijn gaat het om de zorg die beroepsmatig wordt verleend. 
De zorgverlening gebeurd dus door mensen die daar een diploma voor hebben en die daarvoor 
betaald worden. Wat zij wel en niet mogen doen, staat vast.

Stap 3: Uitvoeren van het antwoord

Door de expertgroep worden twee typen voorzieningen 
onderscheiden:
1.  Informele ondersteuning: geleverd door direct betrokkenen 

en vrijwilligers in de vorm van individuele en/of 
groepsondersteuning

2.  Formele ondersteuning: individuele voorzieningen en 
groepsvoorzieningen

Ad 1: informele ondersteuning
Informele ondersteuning vormt de basis van het 
ondersteuningsarrangement. Dit kan individuele ondersteuning 
bevatten (door vrijwilligers aangeboden), bijvoorbeeld 
oppassen, boodschappen doen, hulp bij de huishouding, het 
ondersteunen bij zingeving in de vorm van gesprekken enhet 
inzetten van maatjes voor schuldhulpverlening of buddy’s. 
Maar ook groepsondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm 
van zelfhulpvoorzieningen (zoals lotgenotencontact), of het 
organiseren van verenigingsactiviteiten en uitjes. In de stad 
zijn al verschillende initiatieven om kwetsbare burgers te 
ondersteunen. Een goede samenwerking met deze initiatieven 
kan de informele ondersteuning versterken. De expertgroep is 
van mening dat ook individuele begeleiding kan worden geboden 
door goed geschoolde vrijwilligers of ervaringsdeskundigen, 
bijvoorbeeld op dat domein van zingeving. 

Ad 2: formele ondersteuning
Wat betreft de formele ondersteuning1 zijn er twee subtypen: 
individuele ondersteuning en groepsondersteuning. Bij de 
individuele ondersteuning heeft de expertgroep aangegeven dat 
kwaliteit boven kwantiteit gaat. “Liever twee uur een zwaardere 
professional dan heel veel uren die ook door anderen gedaan 
kunnen worden.” Gedacht wordt aan basiszorgteams in de wijk 
die de individuele ondersteuning leveren.



38

De formele ondersteuning kan bij de meeste cliëntgroepen in een groepsverband worden 
aangeboden. De expertgroep vindt dat daarbij wijkgericht werken en een wijkgerichte aansturing 
in principe de voorkeur hebben. Maar er is ook een groep die juist specifieke voorzieningen nodig 
heeft. Zo zijn er cliënten die vragen om een omgeving die beschermd of juist prikkelrijk moet zijn. 
Belangrijk is dat ook voor deze groep voorzieningen in wijken of buurten zo toegankelijk mogelijk 
worden gemaakt. Ook kan er een groepsvoorziening voor een tussengroep moeten komen, die 
weer breed toegankelijk is voor alle andere doelgroepen.

Er zijn uiteraard ook individuele als groepsvoorzieningen die vanwege bijvoorbeeld de beperkte 
omvang van de groep beter op stedelijk niveau georganiseerd kunnen worden. Kwetsbare 
groepen hierbij zijn die inwoners waarbij sprake is van een kwetsbaar informeel netwerk, ernstige 
problemen en problemen op meerdere leefgebieden, zoals bepaalde groepen GGZ-cliënten, 
cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel en verstandelijk gehandicapten. Daarbinnen gaat het 
dus om meer of minder risico op onvoldoende kwaliteit van leven of niet volwaardige deelname 
aan de samenleving. Bij deze groep kan het van belang zijn dat de toeleiding en signalering 
stedelijk wordt georganiseerd, bijvoorbeeld bij zorgmijders die niet via de wijken worden bereikt 
omdat zij zich daar niet sociaal veilig voelen. Of het kan verstandig zijn om stedelijk vanuit de 
tweede- en eerstelijnszorg de ondersteuning thuis te organiseren (bijvoorbeeld casemanagement 
na een revalidatieperiode). Maar uitgangspunt is dat kritisch wordt gekeken naar wat op stedelijk 
niveau moet worden georganiseerd en wat via wijken en buurten kan. En hoe de doorgeleiding 
naar voorzieningen in buurten en wijken mogelijk wordt gemaakt. Omdat het gaat om de 
complexiteit en duur van de vraag, worden er in dit advies geen specifieke groepen benoemd.

Ook in de formele zorg spelen vrijwilligers een belangrijke rol door een combinatie van vrijwilligers 
en professionals (zorg en welzijn). Er zijn al een aantal goede voorbeelden in Den Haag waar de 
coalitiepartijen (huisarts, welzijn, zorg en vrijwilligers) samenwerken.

Tenslotte is er nog een mogelijkheid van particulier professioneel aanbod: zorg en ondersteuning 
die weliswaar door professionals wordt aangeboden, maar niet wordt bekostigd uit 
gemeenschapsgelden.
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Preventie

De expertgroep vindt inzet op preventie van groot belang om inwoners zo lang mogelijk 
zelfstandig te houden. Met als bijkomend voordeel dat het beroep op de voorzieningen verminderd 
of te stabiliseren. Bij de groep die gebruik maakt van de voorzieningen, zal het grotendeels 
gaan om secundaire en tertiaire preventie1. Dat wil zeggen er vroeg bij zijn als het gaat om het 
inzichtelijk krijgen van ondersteuningsvragen en hen helpen daar in een vroeg stadium voorbereid 
te zijn op het verloop van een levensfase of aandoening. Dit is secundaire preventie. Bij tertiaire 
preventie gaat het om het treffen van maatregelen waardoor terugval of verslechtering wordt 
voorkomen of uitgesteld bij die inwoners die al een ondersteuningsvraag hebben. De inzet op 
preventie vraagt niet zozeer een breed scala aan voorlichtingsactiviteiten, maar veel meer een 
actieve inzet op vroegtijdige signalering van (oplopende) problemen door de sociale omgeving 
en “vindplaatsen” zoals school. Een snelle en adequate verbinding naar de in dit advies 
geformuleerde vorm van vraagverheldering is van groot belang. De veronderstelling is dat de inzet 
op preventie op termijn ook de behoefte aan stedelijke specifieke voorzieningen beperkt.

Inzet vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen op heel verschillende manieren in de zorg actief zijn. Sturing hierop moet op 
basis van de kwaliteit van de vrijwillige inzet, in plaats van op aantallen. Zorgorganisaties en/of 
welzijnsorganisaties krijgen dan de directe verantwoordelijkheid voor de inzet van vrijwilligers, 
omdat zij het beste zicht hebben op de zorgsituatie: de match begeleiding – individuele behoefte 
en het kernprobleem van het cliëntsysteem. De vrijwilligers zetten zich daarbij in op basis van hun 
eigen motivatie en krijgen daar ook de ruimte voor. Dat vraagt om organisaties die vrijwilligers 
boeien en binden.

Ook voor preventie zijn vrijwilligers van groot belang. In het kader van primaire preventie kunnen 
zijn voorlichting geven. Bijvoorbeeld vanuit ervaringsdeskundigheid.

De gemeente kan dan kiezen voor die professionele aanbieders die voldoen aan de condities die de 
overheid stelt, bijvoorbeeld met betrekking tot de regierol over vrijwilligers. Ander aandachtspunt 
is de mate waarin organisaties nu al in staat zijn om op de kwaliteit te sturen. In haar beleid 
kan de gemeente er daarbij op sturen dat wordt ingespeeld op de veranderingen die zijn in 
het aanbod aan vrijwilligers en hoe vrijwilligers hun rol willen invullen. Over de manier waarop 
resultaatverantwoordelijkheid wordt ingevuld, formuleert expertgroep III een advies.

1Voor definities primaire, secundaire en 
tertiaire preventie: zie Thesaurus Zorg en 
Welzijn
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Uitgangspunten
1.  Het antwoord bestaat uit informele zorg (sociaal netwerk en vrijwilligers) aangevuld met 

professionele ondersteuning waar nodig.
2.  De formele ondersteuning (individueel en groeps) wordt bij voorkeur op het niveau van de wijk 

georganiseerd.
3. In de formele ondersteuning kunnen vrijwilligers een rol spelen.
4.  De uitvoerders worden budgetgestuurd: dit is het totale budget voor formele ondersteuning 

(individueel en groeps) voor een gebied, waarbij een set van te behalen maatschappelijke 
effecten wordt geformuleerd als resultaat. De aanbieder bedenkt de meest (kosten)effectieve 
voorzieningen, waarbij de gemeente aangeeft welke voorzieningen op hoofdlijnen wel en niet 
worden aangeboden, zie navolgende uitgangspunten. De voorkeur gaat uit naar een model 
waarin uitvoerders (private en/of publieke partijen) samenwerken. 

5.   Specialistische  of specifieke voorzieningen worden op stedelijk niveau georganiseerd. 
  Deze formele voorzieningen (door de gemeente te financieren) worden alleen voor zeer 

kwetsbare groepen georganiseerd. Kwetsbare groepen zijn die inwoners waarbij sprake 
is van een kwetsbaar informeel netwerk, ernstige problemen en problemen op meerdere 
leefgebieden, zoals bepaalde groepen GGZ-cliënten en verstandelijk gehandicapten. 
Daarbinnen gaat het steeds om de complexiteit van de vraag: vraagverheldering is leidend. Dat 
is de reden dat er in dit advies geen specifiek groepen worden benoemd. De voorzieningen zijn 
goed toegankelijk: fysiek en in termen van bejegening.

6.  Recreatieve en creatieve activiteiten voor de minder kwetsbare groepen worden zoveel 
mogelijk door wijkbewoners zelf georganiseerd al dan niet met professionele ondersteuning 
(faciliteren van bewonersinitiatief). 

7.  De huidige arbeidsmatige dagbesteding moet onderdeel zijn van de aanpak rondom de 
Participatiewet.

8.  Een actieve inzet op secundaire en tertiaire preventie is noodzakelijk om het beroep op 
(kostbare) voorzieningen in de hand te houden.

9.  De zorg- en welzijnsaanbieders zijn verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers en de 
kwaliteit ervan. De gemeente faciliteert de zorgaanbieders door het bieden van scholing en 
training aan zorgaanbieders (tweedelijns steunfunctie)
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Stap 4: Bestendigen van het antwoord

In de expertgroep is het belang van preventie, herstel en nazorg 
steeds benoemd. De situatie van kan veranderen. Als gevolg van 
de levensfase (opgroeien en ouder worden), als gevolg van de 
ontwikkeling van een ziektebeeld en als gevolg van specifieke 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld het verlies van een partner of een 
baan). In het oplossingsarrangement moet ook steeds aandacht 
zijn voor een veranderende situatie enerzijds en het tussentijds 
evalueren van de gevonden antwoorden op effectiviteit en 
kwaliteit. Dat betekent dat een vorm van ‘waakvlamzorg’ 
(bijvoorbeeld een terugkomgesprek) bij specifieke cliëntgroepen 
altijd georganiseerd moet worden. Die zorg kan worden 
uitgevoerd door een professional, maar ook door een vrijwilliger. 
Er dient speciale aandacht aan de zeer kwetsbaren worden 
besteed.
De expertgroep heeft zich nog niet uitgesproken over 
monitoring en evaluatie en de wijze waarop over de ingezette 
formele (professionele) zorg verantwoording wordt afgelegd. 
Expertgroep III formuleert hier een advies over.

Uitgangspunten
1.  In het ondersteuningsarrangement is aandacht voor 

veranderende situaties en er is dus ruimte voor het 
cliëntsysteem en de professional om in de antwoorden 
andere of aanvullende ondersteuning in te zetten.

2.  Nazorg is een standaard onderdeel van het 
ondersteuningsarrangement indien er sprake is van de inzet 
van formele zorg.

Casus 3
Deze situatie betreft een alleenstaande vrouw van 80 jaar. De 
huismeester en particuliere huishoudelijke hulp hebben een 
‘niet pluis’-gevoel. Langzamerhand is de hulp mantelzorger 
geworden, maar deze dreigt overbelast te raken. Zij vragen 
een ouderenconsulent of die eens langs wil gaan. De vrouw is 
intelligent, welbespraakt, breed geïnteresseerd, en eigenzinnig. 
Maar ze blijkt ook licht dement en heeft ondersteuning nodig. 
De familierelatie met haar twee zonen is slecht. Eén woont in 
het buitenland, en de ander woont ver weg in Nederland. Ze 
heeft weinig contact met haar kinderen.

Antwoord
De ouderenconsulent neemt meteen contact op met een 
zoon. Zij vraagt hoe het gaat, hoe de ondersteuning is 
georganiseerd en of de kinderen weten hoe ze hun moeder 
kunnen helpen. De familierelatie met de zoon blijkt slecht. De 
consulent probeert die relatie te herstellen, door bij de zoon 
ruim aandacht te besteden aan zijn kant van familieverhaal. 
Omdat hij zich nu erkent voelt in zijn gevoelens, besluit hij om 
de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hij zorgt ervoor dat 
de vrouw dicht in de buurt van hem komt te wonen en dat daar 
de ondersteuning wordt geregeld. De vrouw blijkt ook nog een 
netwerk te hebben van de bridge. De consulent gaat met een 
aantal van de oude vrienden in het gesprek om te bekijken of zij 
ook nog informele hulp kunnen bieden.
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Winstpunten van dit advies

Het advies brengt ten opzichte van de huidige uitvoeringspraktijk en voorzieningen de volgende 
‘winstpunten’ met zich mee:
•  Het systematisch, goed georganiseerd en deskundig aanspreken van de eigen 

verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de cliënt, als ook het activeren van het netwerk 
van direct betrokkenen en de geregisseerde inzet van zowel informele als formele zorg, levert 
een verbetering op van de geleverde ondersteuning: 

 a.  aansluiting op de werkelijke zorg en ondersteuningsvraag 
 b.  gebruik van mogelijkheden van informele ondersteuning mogelijk aangevuld met 

professionele ondersteuning
 c.  voorkomen wordt dat er veel hulpverleners zich met één cliëntsysteem bezig houden, met 

als risico dat door de stapeling het cliëntsysteem afhaakt.
• De toegang tot de ondersteuning is cliëntvriendelijker: vraagverheldering en organisatie van de 

ondersteuning door één professional
• De relationele benadering waarbij naar de mogelijkheden van het systeem van de zorgvrager 

wordt gekeken en niet alleen naar het individu, biedt een goede grondslag voor organisatie 
en methodes van de vraagverheldering en het begeleidingsaanbod. Een aanpak waarbij wordt 
aangesloten bij de natuurlijke omgeving van het netwerk en cliëntsysteem heeft in de regel 
meer kans van slagen.

• De uitgangspunten gaan uit van individueel maatwerk op basis van de individuele vraag, in 
plaats van vastomlijnde producten en diensten. Hierdoor wordt minder gekeken naar wat 
de organisaties op de plank hebben liggen aan aanbod en wordt voorkomen dat er perverse 
prikkels ontstaan.

• Hogere tevredenheid bij cliënten wordt verwacht.
• De toegang tot de ondersteuning is cliëntvriendelijker: vraagverheldering en organisatie van de 

ondersteuning door één professional
• Een prikkel om te investeren in preventie: vroegtijdig signaleren en anticiperen.
• Mantelzorgers en vrijwilligers onder vinden minder belemmeringen om zich optimaal in te 

zetten.
• Het advies biedt ruimte om met betrokkenen te zoeken naar nieuwe antwoorden op zorgvragen 

van kwetsbare burgers en is een inhoudelijke basis voor het door de gemeente te voeren 
concrete beleid zoals met betrekking tot financiering, kwaliteitscriteria, verhouding wijk- 
stedelijk, verhouding informele en formele zorg, enz. 

• Omdat het advies geen blauwdruk is, biedt het ook een basis om invulling te geven aan de 
andere transities zoals Jeugdzorg en de Participatiewet.
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Aandachtspunten bij dit advies

Het advies bevat ten opzichte van de huidige uitvoeringspraktijk en de volgende aandachtspunten:
• De toekomstige invulling van de AWBZ, de Wmo en Zvw is nog niet duidelijk. De verdere 

invulling van dit advies, is daarvan afhankelijk.
• Het nieuwe zorgparadigma maakt het niet mogelijk om het bestaande geheel van 

voorzieningen en vraagverheldering / zorgtoewijzing te vergelijken met de nieuwe situatie. Dit 
geldt ook voor de vergelijking met verschillende initiatieven en pilots op dit terrein die al in de 
gemeente lopen.

• Omdat het gaat om een nieuwe invulling van zorg en ondersteuning is er niet gekeken hoe de 
huidige informele en formele (zorg)voorzieningen hun aanbod realiseren wat betreft kwaliteit, 
resultaatverplichtingen, e.d.. Dat betekent dat dit bestaande aanbod niet is vergeleken met de 
voorgestelde nieuwe situatie.

• In het ondersteuningsarrangement is aandacht voor veranderende situaties en er is dus 
ruimte voor het cliëntsysteem en de professional om in de antwoorden andere of aanvullende 
ondersteuning in te zetten.

• Nazorg is een standaard onderdeel van het ondersteuningsarrangement indien er sprake is van 
de inzet van formele zorg. Het investeren in vraagverhelderingsgesprekken voor alle betrokken 
cliëntsystemen is tijdsintensief, op korte termijn kostenintensief, maar levert op lange termijn 
geld op.

• Het opstellen van groepsvoorzieningen (geen indicatie) vraagt om een duidelijke sturing 
op maatschappelijke effecten (ambitieniveau) vanuit de opdrachtgever en gezamenlijk 
verwachtingsmanagement van gemeente en aanbieders over de voorzieningen die wel en niet 
worden aangeboden.

• De voorgestelde uitgangspunten gaan uit van een fundamentele wijziging in werkprocessen, 
sturing en verwachtingsmanagement richting inwoners. Dit kost tijd en de verwachting is dat 
de opbrengsten daarvan niet direct ingeboekt kunnen worden. 

• Zowel de professionals, als de vrijwilligers moeten voorlichting krijgen over de veranderingen, 
het nieuwe proces en de focus op eigen verantwoordelijkheid. 

• De vorm van aansturing door de gemeente kan gevolgen hebben voor de verdere invulling: 
marktmodel, concurrentiemodel of samenwerking. Ook de reikwijdte van de aansturing heeft 
gevolgen: bijvoorbeeld het betrekken van Hulp bij het Huishouden.
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Vervolg

In dit advies wordt een nieuw paradigma en nieuwe benadering voorgesteld. Daarmee zijn we er 
nog niet. De Expertgroep is van mening dat dit advies wel een vervolg moet krijgen wat betreft 
organisatie en financiering, op het moment dat de gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ 
en alle andere regelgeving duidelijk zijn.
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Advies Expertgroep 3: 

Resultaatgerichtheid en 
verantwoording
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De opdracht waarvoor de expertgroep zich gesteld ziet en het advies dat zij geeft, kunnen 
ingrijpende gevolgen hebben voor de cliënten die thans AWBZ zorg ontvangen en de instellingen 
die deze zorg thans  uitvoeren. Zij heeft haar advies opgesteld op grond van wat verstandig is 
te doen vanuit de kennis en ervaring van de leden van de expertgroep. Daarin schuilt ook haar 
onafhankelijkheid. Dit houdt niet in dat de verschillende belangen geheel buiten de discussies 
binnen de expertgroep zijn gebleven. De expertgroep is geen laboratorium waar externe invloeden 
kunnen worden buitengesloten. Het is een levend organisme dat een afweging moet maken tussen 
wat verstandig is op basis van de aanwezige expertise en wat wenselijk wordt gevonden vanuit 
haar omgeving. In dat spanningsveld meent de expertgroep dat zij een advies heeft opgesteld 
waarin de verschillende meningen en perspectieven van de leden van de expertgroep tot uiting 
komt en bestuurlijke keuzen kunnen worden gemaakt. In de relatief korte tijdspanne waarin 
zij haar advies moet opstellen voor een majeure operatie als de decentralisatie AWBZ, vragen 
enkele onderwerpen nog om nader onderzoek. Deze onderwerpen heeft de expertgroep in haar 
aanbevelingen vermeld.

Het advies is als volgt opgebouwd. Na een korte uiteenzetting van de aanpak van de expertgroep 
schetst de expertgroep in hoofdlijnen de markt van vraag en aanbod. Deze basisinformatie en de 
uitgangspunten van het college van B&W van de gemeente Den Haag vormen de opmaat voor de 
visie van de expertgroep, die sturend moet zijn voor de verdere uitwerking van de opdracht en 
de toepassing in de praktijk. Dit laatste betreft dan de ordening van de markt, de bekostiging, de 
budgettering en het budgetbeheer, de inkoopvormen en de wijze van de verantwoording. De visie 
is daarmee het middel voor een consistente uitwerking van de voornoemde onderwerpen. Het 
rapport eindigt met een aantal aanbevelingen en nader te onderzoeken onderwerpen. 

Resultaatgerichtheid en 
verantwoording

Inleiding 
Op 16 november 2012 is de expertgroep ‘Resultaatgerichtheid en verantwoording’ met haar opdracht 
van start gegaan na de officiële opdrachtverlening door de wethouder JWS, Karsten Klein.
In 6 maanden heeft de expertgroep 15 vergaderingen belegd om tot haar advies en daarmee tot de 
vervulling van haar opdracht te komen. Haar voorlopige bevindingen heeft zij in de werkbijeenkomst 
van 14 maart 2013 gedeeld met deelnemers uit de zorg, welzijn, cliënten- en vrijwilligersorganisaties. 
De uitkomsten van de discussie tijdens deze werkbijeenkomst heeft zij in dit adviesrapport verwerkt.
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De expertgroep is samengesteld uit leden werkzaam in de zorg, in het welzijn of bij de gemeente 
en die hun kennis en ervaring hebben opgebouwd op het gebied van financiën, control en 
advisering. De expertgroep heeft haar werkzaamheden uitgevoerd onder leiding van een 
onafhankelijke voorzitter. Vanuit de gemeente Den Haag is voor de ondersteuning een secretaris 
beschikbaar gesteld. 

 
De opdracht van de expertgroep ‘Resultaatgerichtheid en verantwoording’

De kernopdracht van de expertgroep luidt als volgt:
breng deskundig, onafhankelijk en uitvoerbaar advies uit over een effectieve en efficiënte inkoop 
en verantwoording van de begeleiding als onderdeel van de Haagse Wmo.

Bij het advies is aan de expertgroep gevraagd op een aantal specifieke aspecten in te gaan: 
• de meest passende ordening van de markt zoals publiek en/of privaat gecombineerd met een 

geografische en/of productgerichte indeling; 

• de meest passende inkoopvormen zoals subsidiëren, aanbesteden en mogelijke varianten;

• de wijze van bekostiging zoals input, output, outcome; 

• de mogelijke rol van een eigen bijdrage daarin;

• de vorm van de bekostiging zoals persoonsvolgend of –gebonden budget, wijkbudgetten, 
bekostiging naar functies, zorg in natura;

• de beheersing van de budgetten zoals open einde, maximering, geografisch met 
stuurmogelijkheden;

• de wijze van verantwoording van de middelen en de prestaties zoals vertikaal, horizontaal, 
toezicht.

Bij haar advies dient de expertgroep rekening te houden met de bestuurlijke kaders die in de 
opdrachtformulering en die voor alle expertgroepen van toepassing zijn. 
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1. De aanpak

Voor haar werkwijze heeft de expertgroep gebruik gemaakt van de aanpak zoals voorgesteld door 
het Transitiebureau in haar handreiking “ Opdrachtgever en ondernemerschap” van maart 2012.
In vereenvoudigde vorm heeft de expertgroep het volgende stappenplan voor haar 
werkzaamheden gehanteerd:

Stap 1

Verkenning vraag en 
aanbod

Stap 2

Uitgangspunten en 
beleidskeuzen

Stap 3
Uitwerking 
ordeningsvormen 
aanbod

Stap 4

Inkoopvormen en 
bekostiging

Stap 5

Monitoring, toezicht 
en control

1.1.   Marktonderzoek
Om zicht te krijgen op de markt van vraag en aanbod van begeleiding en persoonlijke verzorging 
heeft de expertgroep diverse bronnen geraadpleegd. Daartoe behoren onder andere de rapporten 
van het CIZ in zake de geïndiceerde zorg in Den Haag (peildatum 1-7-2012), de gegevens van 
het zorgkantoor CZ van de gemeente Den Haag (peildatum 1-4-2012) en diverse onderzoeken 
die de gemeente Den Haag zelf heeft laten uitvoeren in verband met de voorbereiding op de 
decentralisatie.

De uitkomst van deze eerste marktverkenning is als bijlage 1 opgenomen. 

De expertgroep heeft mede naar aanleiding van deze eerste marktverkenning gemeend dat er 
actuelere kwantitatieve informatie nodig is over het gebruik van de begeleiding en persoonlijke 
verzorging in 2012. In het bijzonder was zij daarbij geïnteresseerd in de activiteiten die onder de 
functies begeleiding en persoonlijke verzorging zijn opgenomen. De gevraagde informatie kon niet 
door het zorgkantoor CZ worden geleverd, omdat zij die mogelijk in de huidige systematiek ook 
niet vastlegt. Daarom heeft de expertgroep een inventarisatie laten maken bij alle instellingen die 
in 2012 een contract hebben met het zorgkantoor voor het leveren van extramurale zorg in Den 
Haag. Ruim 80% van de aangeschreven instellingen hebben gehoor gegeven aan het verzoek, 
waarmee ook ca. 90% van de cliënten in kaart zijn gebracht. Helaas is geen betrouwbaar zicht 
gekregen op de urenverdeling van de activiteiten die onder de AWBZ functies begeleiding en 
persoonlijke verzorging worden uitgevoerd. Op het niveau van de functies en de verdeling over de 
doelgroepen is de informatie wel geactualiseerd. In bijlage 2 van expertgroep 3 is een overzicht 
opgenomen van de inventarisatie.
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De belangrijkste conclusies uit deze marktverkenning zijn:
• Binnen de extramurale zorg (begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging) is de functie 

begeleiding relatief het grootst en wordt het met name afgenomen door cliënten met een 
psychische/psychiatrische aandoening;

• Persoonlijke verzorging komt daarentegen meer voor bij 65+;
• De problematiek kent vaak een oorzaak in een beperking, levensfase of (psychiatrisch) 

ziektebeeld. Maar er zijn wel veel overeenkomsten in de behoefte aan zorg, namelijk:
•  gebrek aan structuur met als gevolg: weinig initiatief, gebrekkige lichamelijke verzorging,  

dreigende uithuisplaatsing, problematisch gedrag, schulden, problemen op veel  leefgebieden, 
niet kunnen functioneren op school, thuis of werk;

• gezinsystemen die door een beperking of ziektebeeld ontwricht dreigen te raken tot uiting 
komend in probleemgedrag en overbelaste mantelzorgers;

• Activiteiten die onder de basisbegeleiding worden geschaard (individueel of groepsgewijs) 
bijv. hulp bij administratie, ondersteuning bij sociale contacten, opstellen dagstructuur goed 
gematcht kunnen worden met huidige Wmo-activiteiten;

• Bijzondere groepen met specifieke behoeften verdienen aparte aandacht. Tot deze groepen 
behoren: mensen met een niet aangeboren hersenaandoening, mensen met meervoudig 
complexe aandoeningen (visueel-auditief progressief; lichamelijke beperkingen) waarbij op 
(bijna) alle levensgebieden problemen ontstaan.

• De uitvoering wordt voor 84% van de cliënten uitgevoerd op 21 locaties van 16 organisaties. 
Dit is 16% van het totaal aantal locaties en 18% van de organisaties;

• Het huidige AWBZ-systeem is gebaseerd op een uitgebreide en gedetailleerde wijze van 
bekostiging, informatievoorziening en verantwoording. Het systeem kenmerkt zich door een 
hoge mate van controle en beheersing terwijl de effectiviteit van de dienstverlening minder 
aandacht krijgt; 

• Op grond van de inventarisatie van het zorggebruik in 2012 kan worden gesteld dat 80% van 
de uren wordt besteed aan begeleiding en persoonlijke verzorging en 20% van de uren wordt 
besteed aan specifieke zorg.

• Tevens blijkt hieruit dat er voldoende volume is aan uren begeleiding en persoonlijke 
verzorging zelfs indien rekening wordt gehouden met een bezuiniging van ca. 20% (begeleiding 
en persoonlijke verzorging samen). Ook in het geval de ondersteuning per stadsdeel wordt 
georganiseerd is er sprake van voldoende marktvolume. 
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1.2. Belang van een visie
Naast de bestuurlijke kaders is de expertgroep van mening dat zij voor de vervulling van 
haar opdracht een eigen visie moet neerleggen. Bij de uitwerking van haar opdracht zijn 
verschillende varianten mogelijk voor de ordening van de markt, de wijze van bekostiging en 
het budgetbeheer en de verantwoording. Een visie zorgt voor de nodige sturing in keuze van de 
verschillende varianten, die de expertgroep in haar advies wil opnemen. Een visie is bovendien 
toekomstgericht en inspirerend voor de betrokkenen. Het geeft richting en zorgt voor energie. 
Voor de visievorming heeft de expertgroep aanvullend op de bestuurlijke kaders uitgangspunten 
geformuleerd en deze opgenomen in haar visie. 

1.3. Huidig AWBZ budget en bezuinigingstaakstelling
Hoeveel middelen er mee zijn gemoeid met de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke 
verzorging is nog niet bekend. Bij de plannen van het vorige kabinet met betrekking tot de 
AWBZ heeft het achterhalen van de uitgaven veel voeten in de aarde gehad. Dat is met de 
uitgebreide plannen van het huidig kabinet niet minder op geworden. Niettemin is aan de hand 
van de indicatiegegevens van het CIZ, de inventarisatie van het zorggebruik in 2012 evenals een 
berekening van het gemiddelde tarief in te schatten dat de uitgaven in 2012 ca. € 200 miljoen 
bedragen voor de gemeente Den Haag. Hierbij moet rekening worden gehouden met een nog te 
bepalen ‘knip’ in de persoonlijke verzorging tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

De decentralisatie gaat gepaard met een forse korting van 25% op de extramurale begeleiding en 
15% op de persoonlijke verzorging. Dit betekent een bezuiniging van € 40 miljoen ten opzichte 
van het budget 2012. Bovenop deze bezuiniging moet rekening worden gehouden met:
• frictiekosten die afhankelijk zijn van de te kiezen inrichting. De expertgroep schat in dat de  

frictiekosten een bedrag van € 4 miljoen kunnen belopen. De frictiekosten betreffen de kosten  
die als gevolg van veranderingen moeten worden opgebracht vanwege langlopende en  
structurele verplichtingen;

• de overhead wordt (eveneens afhankelijk van de gekozen inrichting) geschat op € 5 miljoen. 
Daarbij is rekening gehouden met het uitvoeringsbudget van landelijk € 55 miljoen voor 
decentralisatie AWBZ en transitie jeugdzorg. Voor Den Haag komt dit op ongeveer € 1,6 
miljoen; 

• kosten voor innovatie die worden geschat op € 1,5 miljoen per jaar. Deze jaarlijkse investering 
is afgeleid van de door de Nederlandse zorgaautoriteit (Nza)  gehanteerde percentage van 1% 
voor innovatie;
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• voor preventie zal eerst een investering moeten worden gepleegd om later van de baten te  
profiteren. Op grond van de door de Nza gehanteerde percentages voor preventie en vroeghulp  
zal jaarlijks een bedrag van € 6,75 mln nodig zijn.

• Preventie zal op termijn leiden tot besparingen. In de volgende tabel wordt dit effect zichtbaar 
gemaakt effect.  (Bron voor tabelopstelling: LPBL Doorrekening decentralisatie AWBZ 
begeleiding, januari 2012).

Op grond hiervan is de conclusie dat investeren in preventie loont mits het over een lange periode 
ook consequent wordt gedaan. 

Tabel effect van preventie in 10 jaar 

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Investering -6,75 --> 4,05 5,40 6,75 8,10
-6,75 --> 4,05 5,40 6,75 8,10

-6,75 --> 4,05 5,40 6,75 8,10
-6,75 --> 4,05 5,40 6,75 8,10

-6,75 --> 4,05 5,40 6,75 8,10
-6,75 --> 4,05 5,40 6,75

-6,75 --> 4,05 5,40
-6,75 --> 4,05

-6,75 -->
-6,75

Saldo -6,75 -6,75 -2,70 2,70 9,45 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55
Cum saldo -6,75 -13,50 -16,20 -13,50 -4,05 13,50 31,05 48,60 66,15 83,70

De bezuinigingen en aanvullende kosten zoals hiervoor genoemd moeten binnen het 
decentralisatie-budget worden gevonden. Dit houdt in dat er een besparing moet worden 
gerealiseerd van € 57,25 mln. 

In haar advies heeft de expertgroep voorstellen opgenomen om de vereiste 
bezuinigingstaakstelling te realiseren. Hierbij gaat de expertgroep uit van de situatie bij 
opdrachtverlening – november 2012. De recente afspraken in het Zorgakkoord zijn voor zover 
thans duidelijk in dit rapport verwerkt.
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2.  Visieformulering: een visie gebaseerd op Samen, Vertrouwen en Welbevinden

In paragraaf 4.2 beschreven we al het belang van een visie. De expertgroep heeft zich laten 
inspireren door voorbeelden uit binnen- en buitenland, maar uiteindelijk vooral gekeken naar de 
problemen en inefficiënties in het huidige systeem en de (financiële en kwalitatieve) opgave die 
voor ons ligt. De zorgverlening onder de WMO moet en zal een drastisch ander systeem zijn, dan 
op dit moment onder de AWBZ. Dit is niet alleen een bestuurlijk kader, maar ook noodzakelijk voor 
een duurzaam, op de toekomst gericht systeem. De expertgroep heeft de visie op zorgverlening 
onder de WMO als volgt geformuleerd:

Onze visie op duurzame zorgverlening onder de WMO is dat zorgverlening onder de WMO 
een systeem is van samenredzaamheid, vertrouwen en welbevinden, waarin de burger en 
haar omgeving worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen en het eigen 
gezondheidsgedrag preventief in te zetten, ondersteund door de samenwerkende informele 
en formele zorg, waarbij we door zo min mogelijk regelgeving ruimte bieden voor op maat 
oplossingen en de creativiteit van de professionals en waarbij de zorg zo dicht mogelijk bij 
de burger wordt georganiseerd, door teams die midden in de wijk staan, het netwerk van 
organisaties (informeel en formeel) door en door kennen en daardoor vroegtijdig kunnen 
signaleren (preventie).
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Deze visie betekent:
• dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid;
• dat de leefwereld van de cliënt centraal stellen met professionals en liefdevolle aandacht beter 

is, dan welk systeemdenken ook; 
• dat dit gestimuleerd wordt met ondersteuning en programma’s in de wijk (na de schone wijk, 

de duurzame wijk nu ook de gezonde wijk op het programma);
• dat welzijn en zorg gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de zorgverlening onder de 

WMO uit te voeren;
• dat daarbij (bestaande) samenwerkingsrelaties met andere organisaties (huisartsen, politie, 

corporaties, etc.) en programma’s (participatiewet, jeugdzorg, etc.) maximaal worden benut;
• dat welzijns- en zorgverlenende organisaties de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd en generiek 

uitvoeren en de kosten voor coördinatie en andere dubbelingen minimaal kunnen blijven;
• dat de gemeente de professionals het vertrouwen geeft om de zorg zo goed mogelijk 

en op maat te regelen (dus zo min mogelijk regelgeving en geen dichtgetimmerde 
productbeschrijvingen);

• dat de gemeente de samenwerkende welzijns- en zorgorganisaties het vertrouwen geeft op 
basis van high trust, high penalty (dus geen dichtgetimmerde, dure controlesystemen die 
gebaseerd zijn op wantrouwen);

• dat we inzetten op preventie en effectief (ongevraagd) interveniëren, waarbij er dus ook 
geïnvesteerd moet worden in preventie;

• dat de (multidisciplinaire) teams de (sociale) kaart van hun wijk/buurt goed moeten kennen en 
in de wijk/buurt gehuisvest moeten zijn;

• dat vroeg signalering als duidelijk onderdeel van het takenpakket moet zijn belegd bij de 
samenwerkende Welzijn en Zorg;

• dat keuzevrijheid voor de cliënt vooral wordt ingevuld door keuzes in oplossingen (maatwerk) 
en minder in keuzes tussen (veel) aanbieders;

• dat de expertgroep de financiering middels een lump sum als een niet ondenkbeeldig eindpunt 
van een groeitraject ziet. Voordeel van een lump sum is dat de uitvoering regelarm is.
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De visie draagt maximaal bij aan de benoemde uitgangspunten en bestuurlijke kaders:

Tabel: Bijdrage van visie aan uitgangspunten en bestuurlijke kaders

Uitgangspunt/kader Bijdrage visie

Er mag geen mini-AWBZ 
komen

De visie draagt duidelijk bij aan een nieuw systeem, dat belangrijk 
afwijkt van de AWBZ, o.a. doordat de basis ligt in een samenwerking 
tussen Welzijn en Zorg, er geen dichtgetimmerde producten zijn die 
maatwerk in de weg staan, de wijk/buurt een belangrijke rol vervuld en 
er geen perverse prikkels zijn om meer te produceren 

Meer/beter met minder De visie draagt bij aan een systeem, dat met minder kosten (o.a. door 
minder regelgeving, minder controle, meer informele zorg) betere zorg 
kan leveren met ruimte voor de omgeving van de cliënt en ruimte voor 
maatwerk

Toegang is eenduidig en 
integraal

Toegang is geregeld op wijkniveau en integraal, waarbij de integrale 
samenhang zich voorlopig beperkt tot de domeinen zorg en welzijn 

Vrijwillig boven 
professioneel

De samenwerking tussen en de gezamenlijke vera
woordelijkheid van Welzijn en Zorg en de wijze van financiering die hier 
bij hoort (trajectbudgetten) stimuleren de inzet van informele zorg

Collectief boven individueel Samenredzaamheid gaat onder andere over het samen oplossen van 
problemen en ondersteuning. Dit past prima bij dit uitgangspunt.

Generiek boven specifiek In onze visie kan 80 procent van de vraag worden afgevangen door 
multidisciplinaire teams van Welzijn en Zorg



55

3.  Uitwerking van de visie

3.1. Marktordening
De geformuleerde visie hebben we vertaald naar een inrichting van het systeem. Vooral doordat 
het in onze optiek noodzakelijk is, dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt bij Welzijn en 
Zorg en dat multidisciplinaire teams in de wijk opereren en met de wijk verbonden zijn, hebben 
we gezocht naar een model dat deze visieonderdelen maximaal ondersteunt. We komen daarbij 
op een samenwerkingsmodel, waarin Welzijn en Zorg gezamenlijk de opdracht nemen om de 
zorgverlening in een bepaalde wijk, buurt of stadsdeel op zich te nemen. Dit model, dat we verder 
‘het coalitiemodel’ zullen noemen, hebben we vervolgens geprojecteerd tegenover het huidige 
marktmodel (werkwijze bij de huidige AWBZ). 

In het coalitiemodel schrijven Welzijn en Zorg samen in om de zorg onder de WMO voor een 
bepaalde periode in een bepaald gebied (wijk, buurt, stadsdeel) te leveren. Per gebied kunnen 
meerdere coalities actief zijn. In onze optiek kunnen het er niet veel coalities zijn, gezien de 
eis voor verbondenheid (ook fysiek) met de wijk. De expertgroep denkt dat de financiering op 
stadsdeelniveau kan plaatsvinden, maar de uitvoering op buurtniveau. Op buurtniveau kunnen 
er maximaal 2 coalities werkzaam zijn. Een multidisciplinair team is verantwoordelijk voor een 
bepaald gebied, waarbij wij er vanuit gaan dat 80 procent van de vraag (zie paragraaf 4.2.2 
voorlaatste bullit) door dit team kan worden ingevuld. Voor 20 procent van de vraag is naar onze 
inschatting meer specialistische kennis nodig, dat naar onze inschatting vaak wijk overstijgend zal 
moeten worden ingezet. De verbondenheid met de wijk betekent dat de burger en zijn netwerk 
het team snel kan vinden en dat het team ook makkelijk te vinden is voor verontruste buren, 
huisartsen en andere instanties met zorgen over burgers. Het team kan snel schakelen zonder 
gehinderd te zijn door bureaucratische regelgeving. Hiermee kan onder andere beter invulling 
worden gegeven aan vroeg signalering (preventie). Vroeg signalering voorkomt niet alleen 
hoge zorgkosten in een later stadium, maar draagt ook bij aan zelfredzaamheid en welbevinden 
van onze burgers. Om de professionals maximale bewegingsruimte te geven worden de regels 
geminimaliseerd en geldt een trajectbudget per klant (op basis van een gemiddeld tarief) dat kan 
worden ingezet.

In het marktmodel, zoals dat nu functioneert, schrijven aanbieders in voor bepaalde producten. 
Er is geen gezamenlijke verantwoordelijkheid, iedere aanbieder is verantwoordelijk voor hetgeen 
zij zelf levert. In het huidige marktmodel wordt er afgerekend via een tarief per geleverd uur 
zorg en het budget volgt de cliënt (die daarmee volledige keuzevrijheid heeft binnen de door het 
Zorgkantoor gecontracteerde scala aan aanbieders). Er zijn regels waaraan de geleverde zorg 
moet voldoen en er zijn negatieve prikkels om hiervan af te wijken (omdat dan bijvoorbeeld de 
financiering in gevaar komt).



Flexibel en vrijheid van handelen

De familie cultuur
• Vriendelijke werkomgeving
• Leiders zijn mentoren
• Loyaliteit en traditie
• Grote betrokkenheid
• Flexibiliteit en teamwork

De adhocratie cultuur
• Creatieve werkomgeving
• Leiders zijn innovators
• Experimenteren en innoveren
• Toonaangevend
• Flexibel en individualistisch

De hiërarchische cultuur
• Formalistisch en gestructureerd
• Leiders zijn coördinatoren
• Formele regels en beleidstukken
•  Behoefte aan stabiliteit & 

beheersbaarheid

De markt cultuur
• Resultaatgericht en competitief
• Leiders zijn opjagers
• Reputatie & succes
•  Behoefte aan stabiliteit & 

beheersbaarheid

In
te

rn
e 

ge
ri

ch
th

ei
d 

en
 in

te
gr

at
ie

E
xt

er
n
e 

ge
ri

ch
th

ei
d 

en
 d

if
fe

re
nt

ia
ti

e

Stabiliteit en beheersbaarheid

56

Om de beide modellen verder te duiden hebben we het model van de concurrerende waarden van 
Cameron en Quinn1 gebruikt. Dit model geeft een indeling van organisatieculturen, maar is ook 
goed toepasbaar op hogere systemen. 

Figuur: Het concurrerende waarden model:

1Bron: Cameron, K., et al, Onderzoeken en 
veranderen van organisatiecultuur, Academic 
Services, Den Haag, 2006, pag. 53-69

Als we naar de samenleving als geheel kijken zien we dat deze meer en meer opschuift naar de 
bovenste kwadranten (de familiecultuur en de adhocratiecultuur): mensen hebben meer kennis 
en worden meer en meer flexibel en individualistisch. Innovaties en experimenten volgen elkaar 
in hoog tempo op, etc. Nu de samenleving naar deze kwadranten opschuift, zal de zorg als geheel 
inclusief de zorgverlening onder de WMO mee moeten bewegen. De (financiële) uitdagingen waar 
we voor staan, vragen om toenemende creativiteit bij professionals, innovatie, op de individu 
gesneden maatwerk en flexibiliteit.

Als we de twee modellen projecteren in het Concurrerende Waarden Model, dan zien we dat het 
huidige marktmodel vooral neigt naar stabiliteit en beheersbaarheid, terwijl het coalitiemodel 
meer in de bovenste helft naar flexibiliteit en vrijheid van handelen is gepositioneerd.
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Figuur: Markt- en Coalitiemodel gepositioneerd in het concurrerende waarden model

Er zijn diverse redenen te noemen, waarom het marktmodel zich in de onderste helft van de 
matrix bevindt. Belangrijke aanwijzingen hiervoor vinden we in de analyse van Teisberg en 
Porterover de zorgmarkt in de Verenigde Staten. Hun conclusie is, dat het marktmodel in de zorg1 

suboptimaal is, omdat de zorgmarkt (in de VS) een imperfecte markt is. 

Er zijn diverse redenen, waarom de markt imperfect is in de VS. Er is weliswaar marktwerking 
in de zorg in de VS, maar het leidt tot wat Teisberg en Porter noemen de zogenaamde Zero sum 
concurrentie. Kenmerken hiervan zijn onder andere:
• Concurrentie gericht op het afschuiven van kosten naar anderen
• Concurrentie gericht op het vergroten van onderhandelingsmacht
• Concurrentie gericht op het vasthouden van cliënten en het limiteren van hun keuzes
• Concurrentie gericht op het verminderen van het aantal diensten om de winst te verhogen en 

de kosten laag te houden.1Teisberg en Porter, Redefining Healthcare, 
Harvard Business School Publishing 2006
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Het voert te ver om de volledige analyse van Teisberg en Porter hier weer te geven. We volstaan 
met de conclusie en het besef, dat het niet eenvoudig zal zijn om de zorgmarkt te veranderen in 
een goede zelfregulerende markt, waarin Zero sum concurrentie is omgebogen in zogenaamde 
PositiveSum concurrentie.

Om de modellen verder te vergelijken hebben we de belangrijkste items uit de visie gezet naast 
de beide modellen met een beoordeling in hoeverre beide modellen bijdragen aan de visie of deze 
onderschrijven.

Tabel: Bijdrage van modellen aan de visie

Marktmodel Coalitiemodel

Burger neemt zelf 
verantwoordelijkheid

Model draagt niet bij Door de (langdurige) 
verantwoordelijkheid voor een buurt/
wijk zal het model bij kunnen dragen 
aan bewustzijn

Samenwerking 
Welzijn en Zorg

Op basis van vrijwilligheid Samenwerking is de basis onder het 
model

Zo min mogelijk 
regelgeving

Marktmodel vraagt om meer regie en 
regels van de gemeente

Neutraal

Op maat oplossingen Gering, vast beschreven zorgproducten Groot, in hoofdlijnen beschreven 
producten gericht op outcome

Creativiteit 
professionals

Gering, vast beschreven zorgproducten Groot, in hoofdlijnen beschreven 
producten gericht op outcome

Teams midden in 
de wijk

Tot op zekere hoogte mogelijk Mogelijk

Preventie Geen prikkel Door de (langdurige) 
verantwoordelijkheid voor een buurt/
wijk zal het model bij kunnen dragen 
aan preventie
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De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat het coalitiemodel onze visie op zorgverlening onder 
de WMO voor de komende jaren beter ondersteunt dan het huidige marktmodel. We hebben 
beschreven, dat er redenen zijn waarom het marktmodel niet goed werkt en het perverse prikkels 
kent. Indien het lukt om deze suboptimale markt te verbeteren richting een goed werkende 
zelfregulerende markt, dan zal met het marktmodel beter aangesloten gaan worden op de door 
ons geformuleerde visie. We verwachten echter, dat het coalitiemodel ook dan beter zal aansluiten 
bij onze visie en de opdracht voor duurzame zorgverlening onder de WMO beter zal ondersteunen.
Tot slot hebben we de voor- en nadelen van de beide modellen beschreven.

Tabel: Voor- en nadelen markt- en coalitiemodel

Marktmodel Coalitiemodel

Voordelen Blijft dicht bij het huidige model 
(weinig verandering voor burgers en 
organisaties)

Keuzevrijheid burger voor aanbieder

Ondersteunt in belangrijke mate onze 
visie op zorgverlening onder de WMO

Draagt aanzienlijk bij aan de financiële 
taakstelling

Zoveel mogelijk één loket

Nadelen Weinig aansluiting bij onze visie op 
zorgverlening onder de WMO

Draagt niet bij aan de financiële 
taakstelling

Grote verandering t.o.v. huidige 
situatie voor burgers en voor 
organisaties

Voor beide modellen geldt dat de markt kan worden gedomineerd door grote organisaties. 

Het marktmodel garandeert het meest een behoudende, rustige overgang van de zorg van de 
AWBZ naar de WMO qua systematiek. De voorgenomen bezuiniging op de over te hevelen AWBZ 
functies  kan daarentegen leiden tot maatschappelijke onrust en tot onrust bij het personeel 
van instellingen. Het ondersteunt in zijn huidige vorm echter nauwelijks onze visie op duurzame 
zorgverlening onder de WMO en het draagt niet bij aan de financiële taakstelling.

De expertgroep beseft terdege dat de overgang van het huidige marktmodel naar het 
coalitiemodel een intensief traject is. Het is een groeitraject dat ook aansluit bij maatschappelijke 
ontwikkelingen.
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3. 2. Bekostiging
Evenals de ordening van de markt is de wijze van bekostiging een sturingsinstrument. Deze staat 
in principe los van de wijze waarop de markt wordt geordend. De bekostiging is de grondslag 
waarop voor een dienstverlening wordt betaald. Er zijn in hoofdlijnen drie vormen van bekostiging 
(en uiteraard allerlei varianten daartussen): input, output en outcome. Een voorbeeld van input 
is bijvoorbeeld de hoeveelheid ingezette menskracht waarbij de geleverde prestaties geen 
ijkpunt zijn voor de betaling. Dit is zogenaamde inputgerichte vorm van bekostiging. Daarnaast 
kan gedacht worden aan een outputgerichte vorm van bekostiging waarbij er voor de geleverde 
prestatie wordt betaald. De prestatie kan uitgedrukt zijn in de hoeveelheid geleverde uren 
dienstverlening. De effectiviteit van de dienstverlening is hierin geen indicator voor bekostiging. 
Tot slot is er de bekostiging op basis van outcome waarbij de (maatschappelijke) effectiviteit van 
de dienstverlening het ijkpunt is voor bekostiging. 

De expertgroep stelt voor om trajectbekostiging te hanteren. Daarbij worden trajecten 
gedefinieerd en voor deze trajecten wordt vervolgens een gemiddelde kostprijs bepaald. Deze 
kostprijs wordt aan de uitvoerende organisatie uitgekeerd om het hele traject voor de betreffende 
cliënt te verzorgen. De trajectbekostiging zou in eerste instantie op output kunnen plaatsvinden 
waarbij een ontwikkeltraject naar outcome wordt gestart. Bij dit laatste is te overwegen om de 
output indicatoren te zetten op het af- of toenemend gebruik van vrij (algemene) toegankelijke en 
voorzieningen waarvoor een vorm van indicatie is vereist.

3.3. Inkoopvormen
Er zijn verschillende vormen waarop de dienstverlening kan worden ingekocht: subsidiëren 
of aanbesteden. Ook de vorm van inkoop is een sturingsinstrument. Het verschil tussen 
Opdrachtverstrekking (aanbesteden) of Subsidieverstrekking is in de volgende tabel uitgewerkt.
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Opdracht Subsidiebeschikking

•   Afdwingbare verplichting; 
   Initiatief ligt bij gemeente (opdrachtgever); 
•   Commerciële transactie met 

gebruikelijke marktprijs; 
•   Prestatie komt ten goede aan gemeente; 
•  Activiteiten zijn exact omschreven.

•  Geen afdwingbare verplichting; 
•  Initiatief ligt bij aanvrager (opdrachtnemer); 
•  Vergoeding van (een deel van) de kosten, geen winstmarge; 
•  Prestatie komt ten goede aan burger; 
•   Uitvoering/bedrijfsvoering is gebaat bij zekere mate van 

onafhankelijkheid; 
•  Ruimte voor nadere invulling van de activiteiten.

Vorm Vorm

Privaatrechtelijke overeenkomst, geen vaststelling maar betaling op 
basis van declaraties en bij geschil de civiele rechter. De overeenkomst 
wordt door ommekomst van de termijn ontbonden. Met ingang van 
01 april 2013 regelt  de BAO en BASS  de aanbesteding. Aanbesteden 
kan op vele manieren te weten: het Zeeuws model, Dynamisch 
Selectiemodel, Bestuurlijk aanbesteden, Dialoogmodel, Eén op één 
contact, Afspraak per cliënt, Minicompetitie, Klassiek aanbesteden, het 
Veilingmodel en tenslotte de Subsidie aanbesteden.   

Publiekrechtelijk, verlening en daarna vaststelling, bij geschil bezwaar/
beroep/bestuursrechter. Bij beëindiging van de subsidie  moet de 
subsidierelatie een redelijke termijn van afbouw worden gegund. De 
termijn is mede afhankelijk van de tijdsduur van de subsidierelatie.  
Subsidiëren kan op verschillende manieren plaatsvinden te weten: 
Exploitatiesubsidie,  Productsubsidie, Lumpsum,  Stimuleringssubsidie, 
Waarderingssubsidie. Terwijl bij aanbesteden de te leveren prestatie 
exact omschreven moet worden, kan er bij subsidiëren nog bijgestuurd 
worden, zonder dat de gemeente voor meerkosten komt te staan.

 

De keuze tussen subsidiëren of aanbesteden op basis van opdrachtverlening dient gebaseerd te 
zijn op de volgende gedachtegangen:
• concurrentie zorgt voor kwaliteit tegen meest aannemelijke prijs;
• er dienen voldoende prikkels te zijn voor verbetering en innovatie;
• continuïteit in de ondersteuning vereist (na een periode van transitie) een langdurige relatie;
• transitie betekent een periode van onzekerheid waarbij onderlinge vertrouwen nodig is;
• zorgen voor een ‘level playing field’ waarbij verschillende financieringsrelaties voor 

vergelijkbare producten worden geharmoniseerd.   
Elke reden geeft (binnen wettelijke regelgeving) voldoende redenen om te subsidiëren of een 
opdracht te verlenen.

De expertgroep spreekt in meerderheid haar voorkeur uit voor een subsidieverlening om tegemoet 
te kunnen komen aan de beoogde lange termijn relatie en de voorwaarde van de bekendheid met 
de wijk.
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3.4. Verantwoording
Elke organisatie wordt op verschillende manieren ‘bij de les gehouden’ en tot betere prestaties 
aangezet, bijvoorbeeld door intern of extern toezicht, door prikkels van concurrenten en kiezende 
klanten, of door instrumenten van kwaliteitszorg (waaronder benchmarks en visitaties). Informatie 
over het functioneren en presteren van de organisatie is een eerste vereiste voor interne en 
externe toezichthouders en belanghebbenden om respectievelijk toezicht te kunnen houden en 
te kunnen interveniëren. Een valide, betrouwbare en relevante informatievoorziening is de basis 
voor een goede balans tussen verantwoording (of rechtmatigheid, prestaties en bedrijfsvoering), 
toezicht en kwaliteitszorg. De samenstelling van deze drie instrumenten wordt bepaald door de 
relatie tussen gemeente en uitvoerende organisaties. Zo zal het externe toezicht minder aan 
de orde zijn bij marktwerking met concurrentie en zal dit zich vooral richten op de systeem-
verantwoordelijkheid. Aan de andere kant kan er sprake zijn van een hoog afbreukrisico bij de 
overheveling van AWBZ taken waardoor extern toezicht (al was het maar van tijdelijke aard) 
belangrijk wordt. In welke samenstelling verantwoording, toezicht en kwaliteitszorg zich ook 
mogen voordoen een gestructureerde informatievoorziening is van belang. Het zorgt voor 
zekerheid bij betrokkenen en voor minder administratieve lasten.

In de volgende figuur is dit weergegeven. Het blok van de Cliënt – en procesgegevens is een 
database waar zorgaanbieders hun registraties opslaan en kunnen raadplegen. De expertgroep 
stelt voor een minimale set van gegevens te formuleren die via de database beschikbaar moeten 
zijn. De gemeente kan – binnen de toegestane regelgeving – over alle zorgaanbieders analyses 
maken over  ontwikkelingen en trends.

Figuur: Verantwoording in perspectief               
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Vooraf worden de registratie eisen helder vastgelegd om het systeem hier optimaal op in te 
richten. Om de regeldruk te beperken is het van belang dat bij verandering van de eisen van 
registratie vooraf een impactanalyse wordt uitgevoerd.

Om de administratieve lasten te beperken stelt de expertgroep voor om steekproefsgewijze 
controles uit te oefenen. Dit is ter aanvulling op de verantwoording op de afgesproken prestaties 
en rechtmatige besteding van de middelen. Voor de uitwerking wordt verwezen naar bijlage 3.

De steekproefsgewijze controle kan worden opgevat als onderdeel van de kwaliteitszorg waartoe 
ook visitaties worden gerekend door een onafhankelijk orgaan. Voor deelname aan het kunnen 
verlenen van de dienstverlening meent de expertgroep dat aan de instellingen een aantal 
‘’toelatingseisen’’ kunnen worden gesteld:
• Deelname aan klantbelevingsonderzoeken
• Deelname aan benchmarking
• Beschikken over landelijke/branche-erkend kwaliteitscertificaat voor de dienstverlening
• Toestaan van visitaties en in het kader daarvan beschikbaar stellen van noodzakelijke 

informatie
• Kennis van de Haagse samenleving.
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4.  Uitwerking financiële taakstelling

Er is in onze optiek niet alleen een bezuinigings -, maar ook een investeringstaakstelling: er zal de 
komende jaren geïnvesteerd moeten worden in preventie- en bewustzijnsprogramma’s. Dit maakt 
de financiële taakstelling voor de komende jaren alleen maar groter, omdat de terugverdientijd 
van de preventie meerdere jaren bestrijkt. 

Er ligt een financiële taakstelling vanuit het regeerakkoord van Rutte II om gemiddeld 20 procent 
te besparen op de te decentraliseren AWBZ producten begeleiding en persoonlijke verzorging. 
Voor Den Haag betekent dit een taakstelling van € 40 miljoen per jaar. Daarnaast verwachten we 
een noodzakelijke investering in preventie van € 6,75 miljoen van het budget vanaf jaar 1. Daarbij 
heeft de expertgroep geformuleerd, dat 80 procent generieke zorg is en 20 procent specialistische 
zorg (zie paragraaf 1.2). De expertgroep verwacht dat bij de 20 procent waar specialistische 
kennis nodig is de besparingsmogelijkheden beperkt zijn. Dit is een onderwerp wat nog nader 
moet worden uitgewerkt. Daarbij is het ook een aandachtspunt in hoeverre  deze zorg kan worden 
georganiseerd via het coalitiemodel. Op dit moment wordt uitgegaan van een taakstelling van 10 
procent op het budget van zorg met specialistische kennis. 

De expertgroep heeft diverse mogelijkheden van besparing onderzocht. De volgende besparingen 
zien we als mogelijkheid:

Optie 1: verantwoordelijkheid bij coalitie
De verantwoordelijkheid voor de financiële opgave wordt neergelegd bij de coalitie. Dit betekent, 
dat de coalitie een budget krijgt voor haar werkgebied en daarmee rond moet komen. De coalitie 
moet in staat zijn om kosten te besparen door een platte organisatiestructuur (weinig overhead), 
regelarme zorg (lage administratieve lasten), één loket en coördinatie, grotere inzet informele 
zorg boven inzet formele zorg en de samenvoeging van de WMO gerelateerde zorgbudgetten. 
Mogelijk kan ook een bezuiniging worden gerealiseerd door het koppelen van bestaande 
programma’s. Besparing € 43 - € 46 miljoen.

Optie 2: generieke korting
A.   Een andere optie is een generieke korting door een vermindering van het aantal uren, of een 

generieke korting  op tarieven (25%). Besparing € 43 - € 46 miljoen.
B.   Een taakstellende korting van 10 % voor zorg met meer specialistische kennis. 
 Besparing € 4 - € 5 miljoen. 
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Optie 3: specifieke besparingsmogelijkheden
A.  Het omvormen van alle begeleiding van individueel naar collectief bij groepsgroottes van 10 

personen (besparing € 25 miljoen). 
B.  Besparing op vervoer door kortere reisafstanden en gebruik van bestaande gemeentelijke 

voorzieningen (besparing € 4 miljoen).1

C.  Inrichting van algemeen toegankelijke voorzieningen (op kostenniveau van Welzijn) voor alle 
vormen van basisbegeleiding (individueel en groep). Besparing € 27 miljoen. 

Opmerking: A en C kunnen niet tegelijk ingezet worden. Er moet dan gekozen worden voor een 
van de 2 opties.

Optie 4: eigen bijdrage
De invoering van een systeem van (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage in de zorg onder 
uitvoering van bijvoorbeeld het CAK-BZ. Op basis van de bij ons bekende cijfers2 komen we op 
een totale eigen bijdrage in de extramurale zorg van circa 1,8 procent en beheerskosten van circa 
20 procent van de geïnde eigen bijdragen. De besparing bedraagt dan € 2,6 miljoen.

In onderstaande tabel geven wij de relatie weer tussen de besparingsopties en de door ons 
geformuleerde visie op duurzame zorgverlening onder de WMO.

Optie 5: overhead
Besparing € 5 miljoen.

De expertgroep stelt voor de besparingen volgens de opties 1, 2B, 4 en 5 te realiseren. Het effect 
van de besparingsopties in relatie met de visie en de verwachte financiële staat weergegeven in 
onderstaande tabel. In paragraaf 1.3 is een financiële taakstelling begroot van € 57,25 miljoen. 
Gezien de vele onzekerheden die er op dit moment zijn, dienen de verwachte besparingen als 
indicatief te worden gezien.

1Hiervoor is uitgegaan van de cijfers van 2011 
2Ontleend uit Marktmonitor extramurale zorg 
(NZa, 2011) en het jaarverslag 2011 (CAK-BZ)
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Tabel: relatie visie en voorgestelde besparingen

Besparingsoptie Relatie met visie Besparing

1.   Verantwoordelijkheid 
bij de coalitie

Onze visie gaat er vanuit, dat Welzijn en Zorg 
samen de verantwoordelijkheid pakken voor de 
verlening van zorg onder de WMO. Daar hoort ook 
een financiële verantwoordelijkheid bij. Deze optie 
sluit dus goed aan op de visie

€ 43 - € 46 miljoen

2A. Generieke korting Deze optie heeft in principe geen relatie met 
de visie, maar werkt in de praktijk identiek als 
optie 1.

2B.  Korting zorg met meer 
specialistische kennis

Meer/beter met minder, een onderdeel van de 
visie, gaat ook op voor specialistische zorg. 

€ 4 - € 5 miljoen

3A.  Omvormen van 
individueel naar 
collectief

Sluit aan op de door ons benoemde 
samenredzaamheid

3B. Besparing op vervoer Sluit aan op de door ons benoemde verankering in 
de wijk, waardoor reisafstanden voor de generieke 
zorg klein blijven

3C.  Generieke 
voorzieningen

Sluit niet aan op de visie van multidisciplinaire 
teams in de wijk

4.   Eigen bijdrage Sluit aan bij de eigen verantwoordelijkheid van de 
burger

€ 2,6 miljoen

5.   Overhead Afhankelijk van het gekozen model voor 
organisatie van de toegang. Het bedrag van 
€ 5 mln is eenmalig bij een publieke organisatie 
van de toegang.

€ 5 miljoen

Totaal € 54,6 - € 58,8 miljoen
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5. Aanbevelingen

De expertgroep Resultaatgerichtheid en Verantwoording komt op basis van haar onderzoek tot de 
volgende aanbevelingen:

• De expertgroep adviseert de visie – paragraaf 4.4 – over te nemen en te gebruiken als kapstok 
voor de inrichting van de decentralisatie van de AWBZ in Den Haag.

• Zij adviseert op basis van de geformuleerde visie de uitwerking naar het coalitiemodel te 
onderschrijven als perspectiefvol en als de gewenste ontwikkelingsrichting voor de Haagse 
Wmo. Hiermee kan 80 procent van de nieuwe activiteiten worden verzorgd.

• Mogelijk kan voor de zorg met meer specialistische kennis ook het coalitiemodel (deels) worden 
toegepast. De expertgroep beveelt aan hier nader onderzoek voor uit te voeren. Dan kan ook 
de taakstelling voor besparingen worden onderbouwd. 

• De voorbereiding van de implementatie van het coalitiemodel verlangt nader onderzoek. 
Aandachtspunten hier zijn onder andere:

 - Vorming en in standhouding van coalities;
 - Lange termijn relatie gemeente en coalities;
 - Behouden van de balans in de belangen van alle betrokkenen;
 - Verlening van opdrachten, bekostiging en verantwoording;
 - Bevordering van kwaliteit en innovatie als basis voor nieuwe uitdagingen;
 - Plaats van zzp-ers in de coalities.
• De expertgroep houdt rekening met een voorbereidingstijd van zeker een jaar. Om die reden 

wordt geadviseerd direct na acceptatie van dit rapport een nieuwe expertgroep opdracht te 
geven dit onderwerp uit te werken.

• Invulling van de financiële taakstelling conform de besparingsopties 1, 2B, 4 en 5. 
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Nawoord van de voorzitter expertgroep 3
Resultaatgerichtheid en verantwoording

De decentralisatie van de AWBZ zal bij alle partijen duidelijk merkbaar zijn. Dit geldt ook voor 
zorgondernemers die nu in dit gebied werkzaam zijn. Verandering van markt betekent ook 
verandering van organisaties. Naast een mogelijke bedreiging is het een eenmalige unieke kans 
om nu gewenste veranderingen te kunnen effectueren.  

In deze expertgroep heeft dit geleid tot discussies over het (bestaande) marktmodel en het 
nieuwe (coalitiemodel). Beide modellen kunnen als basis fungeren voor de inrichting van de 
markt. Het gaat er om wat het meest wenselijk is en meest toekomstbestendig is. Het is 
begrijpelijk dat over de toepassing van het coalitiemodel verschillend wordt gedacht. Er ontstaat 
een spanningsveld doordat het coalitiemodel als perspectiefvol wordt gezien en tegelijkertijd 
heeft dat  consequenties voor de organisatie waar men nu werkzaam is. De meeste leden van de 
expertgroep hebben het coalitiemodel als meest perspectiefvol beoordeeld en zij hebben ook met 
de aanbevelingen volledig ingestemd.

Om deze reden dringt de expertgroep aan zo spoedig mogelijk een vervolgonderzoek op te starten 
om alle aspecten van het coalitiemodel tijdig inzichtelijk te maken incl. het transitietraject. Een 
goede inrichting van de markt is een cruciale succesfactor bij de transitie van de AWBZ en de 
inrichting daarvan door de gemeente.      



69



70

Colofon
Adviezen decentralisatie AWBZ aan de gemeente Den Haag door 
3 onafhankelijke expertgroepen.

juni 2013

Vormgeving
Pardesi

Print
De Resolutie 





Met de decentralisatie AWBZ staan zorginstellingen, welzijnsinstellingen, 
vrijwilligersorganisaties, cliëntenorganisaties en de gemeente voor een flinke opgave. 
De AWBZ functies kunnen mede door de bezuinigingen niet één-op-één worden 
overgenomen.

Het indicatieproces, de voorzieningen en de wijze van bekostiging zullen veranderen.  
Het is vanwege deze majeure verandering dat de wethouder heeft gekozen voor 
een interactief beleidsvormingstraject waarbij dienstverlenende instellingen en 
belangenorganisaties burgers worden betrokken en geconsulteerd. 
Naar aanleiding van de 1ste werkbijeenkomst in mei 2012 zijn er groepen van 
deskundigen, expertgroepen, gevormd om adviezen op te stellen hoe aan de nieuwe 
taken het hoofd te bieden. Niet alleen deskundigen hebben aan deze adviezen gewerkt. 
Via een digitaal discussieplatform hebben ook andere stakeholders hun input kunnen 
leveren aan deze adviezen.

De genoemde expertgroepen zijn samengesteld uit deskundigen op het gebied van 
(beleids)inhoud, uitvoeringspraktijk en advisering en hebben hun adviezen opgesteld 
over de volgende thema’s:
• Preventie en toegang
• Inrichting van voorzieningen en de rol van vrijwilligers en  mantelzorgers
• Resultaatgerichtheid en verantwoording

In de periode november 2012 en mei 2013 hebben de expertgroepen aan hun adviezen 
gewerkt. Het resultaat van de drie adviezen zijn gebundeld in dit rapport. In een aparte 
uitgave zijn de bijlagen opgenomen.  


