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De opdracht aan de expertgroep Preventie en Toegang luidt als volgt: 

Breng beargumenteerd een onafhankelijk en uitvoerbaar advies uit over: 

A	 	De	meest	effectieve	en	efficiënte	organisatie	van	de	toegang	tot	de	begeleiding.	Daarbij	dienen	
de volgende elementen te worden betrokken: 

	 1.	 	Het	schaalniveau	(stadsdeel,	wijk/buurtniveau,	of	een	combinatie);		
	 2.	 De	uitvoerder	(publiek,	privaat	of	een	combinatie	van	beide);
	 3.	 	Een	uniforme	methode	van	zorgvraagverkenning	en	borging	van	objectiviteit	en	

onafhankelijkheid;

B.			Welke	methodieken	dienen	ingezet	te	worden	vanwege	een	bewezen	preventieve	werking	
zodat:

	 1.	 	wordt	voorkomen	dat	burgers	behoefte	hebben	aan	zware/zwaardere	ondersteuning;
	 2.	 	het	moment	wordt	uitgesteld	dat	burgers	behoefte	hebben	aan	zware/zwaardere	vormen	

van	ondersteuning;
	 3.				wordt	bereikt	dat	de	zwaarte	en	intensiteit	van	de	ondersteuningsbehoefte	afneemt.

De	leden	van	de	expertgroep	(zie	tabel)	zijn	met	deze	opdracht	aan	de	slag	gegaan.	Voorliggende	
rapportage	is	het	eindresultaat	van	het	traject	waar	de	expertgroep	zich	aan	gecommiteerd	heeft.	

Inleiding

De gemeente staat de komende tijd voor enkele majeure veranderingen die haar een grotere 

verantwoordelijkheid geven. Eén van die veranderingen is de overgang van de AWBZ-functies 

begeleiding en persoonlijke verzorging naar de gemeente (Wmo) in 2015. Achterliggende gedachte bij 

deze decentralisatie is dat gemeenten zorg en ondersteuning beter en efficiënter kunnen organiseren: 

samenhangend en dicht bij de burger. Doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven wonen, de regie houden over hun eigen leven en meedoen in de samenleving, waardoor 

zij minder snel een beroep doen op zwaardere vormen van zorg.
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Naam Functie Organisatie

Nadia Bolleboom  Coördinator AWBZ CJG/Bureau	Jeugdzorg	Haaglanden

Esther Dol Coördinator CJG CJG L’veen-Ypenburg

Lia van Doorn Lector	Innovatie	Maat.	Dienstverlening Hogeschool Utrecht 

Els Dreijer Programmacoördinator Maatschappelijke 

Steun Systeem

Parnassia Bavo Groep

Herman Eitjes Adviseur Toerusting bij Project Aandacht 

voor Iedereen, deelnemer Haags 

Wmo-netwerk

Zorgbelang ZuidHolland

Minke Meelker Teammanager Stichting	Voor,	namens	Xtra

Saskia Oostrom Hoofd DHoM Den Haag Op Maat

Agnes Stegeman Beleidsadviseur Humanitas	(namens	Zorgscala)

Diane Stielstra Directeur Thuis Florence		(namens	Zorgscala)

Kees Stob Voorzitter Public Result

Hans	de	Vos Voorzitter	RvB	 Stichting MEE

Nynke van Zorge Senior beleidsadviseur Dienst	OCW/SMO

In	het	werkproces	van	de	expertgroep	zijn	twee	fasen	onderscheiden.	In	de	eerste	fase	zijn	de	
vragen	voor	de	expertgroep	gepositioneerd	in	een	toetsingskader	(bijlage	2).	Het	is	daarmee	
logisch	om	te	starten	vanuit	de	cliënt	en	de	vraag	naar	de	effectieve	organisatie	van	de	
zorgvraagverkenning	als	eerste	aan	bod	te	laten	komen.	Leidend	principe	voor	de	expertgroep	
was	dan	ook:	zoveel	mogelijk	beginnen	vanuit	de	klant	(vraag	A3).	Dit	is	terug	te	vinden	in	
hoofdstuk	1.	Hoe	het	systeem	hierop	kan	worden	ingericht	is	uitgewerkt	in	de	hoofstukken	2	
t/m	4.	Het	schaalniveau	en	de	bereikbaarheid	voor	diezelfde	klant	is	aan	de	orde	gesteld	(vraag	
A1,	hoofdstuk	2):	hoe	komen	we	dicht	bij	die	klant	en	wat	zijn	de	wensen	zoals	we	die	kennen?	
Vervolgens	is	gekeken	wat	werkt	wel/niet	bij	“het	preventief	inzetten	van	bestaande	middelen”	
(vraag	B,	hoofdstuk	3	).	Tot	slot	is	de	regievraag	aan	de	orde	geweest	(vraag	A2)	zoals	te	lezen	in	
hoofdstuk	4.	Resultaat	van	fase	1	is	een	aantal	leidende	principes	voor	toekomstgerichte	preventie	
en	toegang.	
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Om nader te kunnen concretiseren en operationaliseren hoe de principes uitwerken in en matchen 

met	de	Haagse	praktijk	zijn	in	de	tweede	fase	van	het	traject	werkbezoeken	georganiseerd.	Het	
CJG, Den Haag op Maat, Centra voor Ouderen en de werktafel van het Maatschappelijk Steun 

Systeem	zijn	bezocht	door	de	expertgroep.	Doel	was	te	toetsen	in	hoeverre	de	principes	zoals	
opgesteld in fase 1 de juiste zijn om te komen tot toekomstgerichte preventie en toegang en 

in	hoeverre	de	principes	haalbaar	zijn.	Aan	de	hand	van	de	uitkomsten	is	de	rapportage	verder	
aangescherpt.	In	bijlage	9	is	voor	ieder	werkbezoek	een	format	terug	te	vinden	zoals	ingevuld	op	
basis	van	de	uitkomsten	van	ieder	werkbezoek.	

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.	Om	het	
systeem slimmer in te richten is een paradigmashift noodzakelijk:

•	 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	de	organisatie	in	het	systeem	om	deze	paradigmashift	te	bereiken.	De	
expertgroep		heeft	zeven	principes	geformuleerd	die	dienen	als	leidraad	hoe	het	systeem	cliënt	en	
vraaggericht	ingericht	kan	worden.	Hieronder	zijn	de	principes	kort	weergegeven,	deze	worden	in	
de opvolgende hoofdstukken uitgewerkt: 

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.

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 de van de aard van de 

problematiek en het DNA van desbetreffend 

gebied.
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Preventie en toegang in Den Haag

De expertgroep bestaat uit professionals die zelf actief zijn in de praktijk en kennis en ervaring 

hebben	met	de	huidige	werkwijzen	die	in	Den	Haag	gehanteerd	worden.	Er	is	in	beeld	gebracht	
welke	vernieuwingen	en	innovaties	plaats	hebben	gevonden	in	de	(toegang	tot)	zorg	en	
ondersteuning	voor	verschillende	doelgroepen	in	Den	Haag.	Vanuit	verschillende	innovatieve	
werkmethodieken	(de	werktafelmethodiek	gebaseerd	op	het	maatschappelijk	steunsysteem,	
de	proeftuin	van	het	CJG	en	de	pilots	Centra	voor	Ouderen)	zijn	rode	draden	geëxtraheerd.	
Deze	methodieken	zijn	ieder	opgezet	met	het	doel	ontschotte,	efficiënte	en	goede	zorg-	en	
dienstverlening te organiseren voor desbetreffende doelgroep: in het geval van de werktafels 

zijn	dit	met	name	de	langdurig	zorgafhankelijke	GGZ-cliënten,	en	mensen	met	psycho-sociale	
klachten;	voor	het	CJG	is	de	doelgroep	kinderen,	jeugd	tot	23	jaar	en	(aanstaande)	ouders		en	
verzorgers	en	in	het	geval	van	het	CVO	zijn	dit	ouderen	(65+).	Voor	elk	van	de	doelgroepen	van	
deze werkmethodieken geldt dat deze deels bestaat uit een loketvaardige groep en deels uit een 

lastig	te	bereiken	groep	met	(vaak)	een	zwaardere	hulpvraag	(zie	schema).	
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Gebleken is dat de innovaties in het Haagse systeem nog grotendeels versnipperd plaatsvinden 

binnen	de	verschillende	sectoren	en	in	experimentele	vorm	nu	uitgevoerd	worden.	Om	te	
onderzoeken hoe deze ervaringen verder verrijkt kunnen worden zijn ook initiatieven uit het land 

meegenomen.	De	belangrijkste	omslag	in	al	deze	ontwikkelingen	is	het	denken	vanuit	de	cliënt:	
wat	heeft	hij	/	zij	nodig	om	(meer)	te	kunnen	participeren?	Welke	rol	kan	het	sociale	netwerk	om	
de	cliënt	heen	vervullen,	en	hoe	kan	het	systeem	ingericht	om	dit	goed	te	faciliteren?
Goede	zorgvraagverkenning	en	werken	op	het	juiste	schaalniveau	zijn	daarbij	van	groot	belang.	
De decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo kan als kathalysator fungeren om de huidige 

goedlopende	ontwikkelingen	in	de	stad	te	versterken,	samen	te	brengen	en	uit	te	rollen.	Hier	zijn	
alle partijen in de stad voor nodig: gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, de civil society en 

burgers,	zodat	daadwerkelijk	een	verandering	kan	worden	gerealiseerd.	

Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste methodieken of ‘Proven Technologies’ 

die in ontwikkeling zijn in Den Haag en waarop het advies zoals dit er nu ligt op is gebaseerd, 

waarbij	gekeken	is	wat	er	nodig	is	om	het	een	toekomstgericht	en	–bestendig	te	maken.

1. Haags Maatschappelijk Steunsysteem: werktafelmethodiek

Sinds	2004	wordt	in	de	GGZ	Den	Haag	gewerkt	met	Werktafels	om	te	voorzien	in	de	vraag	naar	
dagbesteding.	In	een	bijeenkomst	van	de	werktafel	komen	vraag	en	aanbod	van	dagbesteding	
voor	GGZ	bij	elkaar:	de	vraag	van	een	cliënt	is	uitgangspunt	en	wordt	ingebracht	in	het	overleg.	
Doelen van de werktafels zijn: 

•	 het	toeleiden	van	cliënten	naar	een	passende	dagbesteding;
•	 de	kennis	van	de	sociale	kaart	bij	de	verschillende	organisaties	en	hun	cliënten	verbeteren;	
•	 kwatiermaken	en	innoveren	(aanbod	volgt	de	vraag).		

Werkwijze werktafelmethodiek

Vragen	van	cliënten	komen	binnen	via	de	organisaties	of	direct	bij	de	werktafel	(via	website,	
e-mail	of	telefoon).	Cliënten	worden	geanonimiseerd	besproken:	de	vraag	kan	betrekking	hebben	
op	behoefte	aan	dagbesteding,	sociale	contacten,	beweging	maar	ook	educatie.	middels	een	
warme	overdracht	wordt	gekeken	of	er	een	plek	is	waar	de	cliënt	terecht	kan;	na	een	maand	wordt	
de	ingebrachte	vraag	geëvalueerd	–	het	streven	is	een	vraag	binnen	drie	maanden	af	te	ronden.
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Het gaat bij de werktafels om de doelgroep die redelijk zelfredzaam is en zelf met een hulpvraag 

komt	(onderlast).	Soms	gebeurt	dit	via	een	ervaringsdeskundige;	zij	nemen	delen	aan	de	
werktafels	en	zijn	toegankelijk	voor	cliënten	die	hun	vraag	niet	via	een	hulpverlener	willen	stellen.	
In een separaat overleg met een andere methodiek worden de minder zelfredzamen besproken 

(de	zorgwekkende	zorgmijders),	zodat	de	meer	zelfredzame	doelgroep	niet	ondergesneeuwd	raakt	
in	het	overleg.

2. Proeftuin CJG

Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg	heeft	in	2011	geëxperimenteerd	met	de	‘proeftuin’in	het	CJG.	
Doel	was	met	een	ontschotte,	efficiëntere	en	betere	dienst-,	zorg-	en	hulpverlening	ervaring	op	
te	doen	en	daarbij	te	onderzoeken	of	door	intensievere	samenwerking	zorgcoördinatie)	efficiënter	
en	effectiever	gemaakt	kon	worden.	De	krachten	vanuit	verschillende	organisaties	zijn	hiertoe	
gebundeld	in	een	wijkteam.

Werkwijze CJG

Een	casus	wordt	door	een	professional	bij	het	CJG	aangemeld	via	een	aanmeldformulier.	Er	werd	
in	een	periodiek	casusoverleg	gezamenlijk	bepaald	wie	het	beste	op	het	gezin	af	kan	gaan.	Het	
aangewezen	teamlid	gaat	binnen	2	weken	naar	het	gezin	toe	en	koppelt	terug	aan	de	aanmelder.	
Het CJG-teamlid maakt ter plekke samen met het gezin een brede analyse van alle problemen en 

behoeften	(gebruikmakend	van	een	checklist).	Samen	met	het	gezin	wordt	een	zorgplan	opgesteld	
(1	gezin,	1	plan,	1	coördinator	)	en	uitgevoerd.	Op	het	moment	dat	de	benodigde	expertise	binnen	
het	team	niet	beschikbaar	is,	wortd	ondersteuning	van	buiten	het	team	(waaronder	zwaardere	
tweede	lijnszorg)	ingeschakeld.

De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat vaker dan voorheen gebruik wordt gemaakt van 

eerstelijnszorg	in	plaats	van	(duurdere)	tweedelijnszorg	én	dat	vaker	het	netwerk	rond	(in	dit	
geval)	het	gezin	kon	worden	aangesproken	dan	bij	andere	casussen	het	geval	was.	Het	team	heeft	
een gezamenlijke taal ontwikkeld en binnen één jaar is bereikt dat zij elkaar vertrouwen, in de 

nieuwe	werkwijze	geloven	en	onderling	een	sterke	samenwerking	kennen.	Ook	bleek	het	aantal	
uur	dat	per	gezin	besteed	werd	mee	te	vallen:	het	team	werkt	efficiënt.	Ook	is	het	team	in	staat	
gebleken preventief te opereren, er werd extra zorg geleverd voor problemen die daarvoor niet 

bekend	waren	waarmee	escalatie	van	problemen	kon	worden	voorkomen.
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3. Centrum Voor Ouderen

In	drie	stadsdelen	in	Den	Haag	(Escamp,	Laak	en	Haagse	Hout)	loopt	op	dit	moment	een	pilot	met	
het	Centrum	Voor	Ouderen.	Doelen	van	het	CVO	zijn:
Een sluitende en integrale aanpak rondom de kwetsbare oudere: uitgangspunt is een 

outreachende aanpak met één casemanager, één aanpak voor één kwetsbare oudere en met 

speciale	focus	op	het	aandeel	kwetsbaren	van	de	groep	65+.		
Eén	op	stadsdeelniveau	verantwoordelijke	organisatie:	Het	CVO	is	verantwoordelijk	voor	de	regie	
van	signalering	(en	gaat	ook	actief	op	zoek	naar	zorgmijders)	en	ondersteuning	van	ouderen	in	
het	stadsdeel.	Hiervoor	zal	de	organisatiestructuur	tussen	de	driehoek	welzijn,	zorg	en	gemeente	
moeten	worden	ingericht	en	moet	relevante	aansluiting	bij	partners	in	de	wijk	worden	gevonden.	
Een minder gedifferentieerd aanbod: Doel is het producten- en dienstenaanbod slimmer in te 

richten en te coördineren en zo ook de versnippering in het aantal diverse hulpverleners te 

verminderen.	Daar	hoort	ook	meer	inzet	van	vrijwilligers	bij:	een	versterkt	beroep	op	de	kracht	
van	de	civil	society.

Werkwijze CVO

In de drie pilotgebieden wordt samengewerkt in casemanagementteams bestaande uit zorg, 

welzijn	en	gemeente.	Dit	leidt	tot	het	opstellen	van	gezamenlijke	werkwijzen	en	de	inzet	van	de	
juiste	professional	voor	de	juiste	casus	(vb:	klantprofielen	en	inzet	zichtbare	schakel).	Door	middel	
van	signalerende	huisbezoeken	bij	bewoners	ouder	dan	75	jaar	en	casefinding	worden	kwetsbare	
ouderen	in	beeld	gebracht.	Met	behulp	van	de	ZRM	(zelfredzaamheidsmatrix)	wordt	gekeken	op	
welke leefgebieden aandacht nodig is en in hoeverre het sociale netwerk van een oudere hier iets 

in	kan	betekeken.	Vanuit	het	principe	1	oudere	–	1	casemanager	–	1	plan	ontvangt	een	oudere	de	
juiste	begeleiding	met	als	doel	dat	deze	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	thuis	kan	wonen.

4. Casemanagement DHOM

De aanpak sociaal casemanagement van Den Haag OpMaat is bedoeld om de samenwerking 

tussen verschillende hulpverleners te stroomlijnen en af te stemmen waarbij kwetsbaren bereikt 

worden	(achter	de	voordeur)	en	via	één	aanspreekpunt	geholpen	worden.	De	doelgroep	is	
(multiprobleem)gezinnen	en	huishoudens,	waarbij	de	inzet	is	hen	een	perspectief	wordt	geboden	
waarmee	ze	weer	mee	kunnen	doen	in	de	maatschappij.	Dit	betreft	alle	leefgebieden

Werkwijze DHOM

Wanneer meervoudig probleem geconstateerd via het centrale meldpunt, wordt de Sociaal 

Casemanager	(SCM)	op	huisbezoek	gestuurd	om	het	probleem	te	inventariseren.	In	het	geval	van	
meervoudige problematiek zonder onderling verband wordt er door de SCM externe hulp ingezet, 
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de	SCM	coördineert	het	hulpverleningsproces.	Als	er	sprake	is	van	meervoudige	problematiek	met	
onderlinge	samenhang	dan	wordt	er	een	Multidisciplinaire	aanpak	ingezet.	Deze	aanpak	houdt	in	
dat alle betrokken hulp- en dienstverleners bij elkaar worden gebracht om te komen tot één plan 

met	één	coördinator.	

Uit eerder uitgevoerde doorrekening van de aanpak door sociaal casemanager is gebleken dat 

preventief werken loont: elke geïnvesteerde euro oplevert bijna 1,50 euro aan maatschappelijke 

baten.	Dit	is	een	rendement	van	50%.
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1.1. Doelgroep In Beeld

Voor	de	organisatie	van	de	toegang	tot		begeleiding	en	de	inrichting	van	zorgvraagverkenning	
is	het	van	belang	om	te	starten	vanuit	de	cliënt.	Hiervoor	is	kennis	nodig	over	wie	die	cliënt	is.	
Aan de hand van verschillende onderzoeken, literatuurstudies en praktijkonderzoeken heeft Den 

Haag een goed beeld van de doelgroepen waar het om gaat, hun problematiek en welke zorg en 

ondersteuning	zij	op	dit	moment	ontvangen.	Voor	een	indicatie	van	de	doelgroepen	is	gebruik	
gemaakt	van	de	rapporten	van	het	CIZ	(2012);	LPBL	(2012);	het	SCP	(2011).	

Begeleiding

De functie extramurale begeleiding is gericht op het bevorderen, het behouden of het 

compenseren	van	zelfredzaamheid.	Daarnaast	is	de	functie	bedoeld	om	te	voorkomen	dat	mensen	
in	een	instelling	opgenomen	moeten	worden	of	zich	zouden	verwaarlozen.	Kortdurend	verblijf	valt	
ook	onder	begeleiding.		De	functie	draagt	eraan	bij	dat	cliënten	optimaal	kunnen	functioneren	op	
diverse	leefgebieden:	zelfzorg,	wonen,	werken,	financiën,	vrije	tijd,	sociaal	netwerk	en	contacten	
met	instanties.	

De	begeleiding	ondersteunt	cliënten	vaak	op	het	terrein	van	structuur	en	dagritme,	maar	omvat	
ook praktische hulp bij en overname van taken op het gebied van zelfzorg, huishouden en 

administratie.	

Extramurale begeleiding wordt meestal langdurig en laagfrequent aangeboden en is bedoeld 

om	de	situatie	van	de	cliënt	stabiel	te	houden.	Soms	is	er	sprake	van	kortdurende,	intensieve	
individuele	begeleiding.	Dit	is	bijvoorbeeld	het	geval	in	de	beginfase	van	een	begeleidingstraject,	
bij	crisissituaties	en	‘life	events’,	of	als	zich	een	traumatische	gebeurtenis	heeft	voorgedaan.	Ook	
wordt	begeleiding	ingezet	ter	ontlasting	van	mantelzorgers.

Persoonlijke verzorging 

Persoonlijke	verzorging	is	ondersteuning	bij	de	dagelijkse	verzorging.	Denk	daarbij	aan:	douchen,	
scheren, aankleden, hulp bij het eten en drinken, het naar de wc gaan, het aanbrengen van 

prothesen	en	het	doen	van	oefeningen.	Ook	de	zorg	die	in	directe	relatie	staat	tot	de	persoonlijke	
verzorging, behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een 

bedlegerige	cliënt	en	het	stimuleren	van	de	zelfredzaamheid.	

1.				Uitgaan	van	eigen	kracht	en	
focus op kwetsbaren
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Overzicht doelgroepen begeleiding

Er	zijn	in	totaal	22.985	AWBZ-geïndiceerde	cliënten	in	Den	Haag	(1	juli	2012).	Daarvan	hadden	
ruim	6.600	cliënten	(ook)	een	indicatie	voor	begeleiding.	45%	valt	onder	de	cliëntgroep	
psychiatrisch	18+.	Deze	cliënten	krijgen	gemiddeld	slechts	een	klein	aantal	uur	(3	uur	per	week)	
aan	individuele	begeleiding.	Daarnaast	ontvangen	zij	nog	gemiddeld	ca.	19	uur	groepsbegeleiding	
(4,6	dagdelen).	Een	relatief	grote	groep	is	verder	de	cliëntgroep	verstandelijke	beperking	18+.	
Zij ontvangen niet bovengemiddeld veel individuele begeleiding maar wel zeer veel dagdelen 

groepsbegeleiding	(7,6).	

Ca.	7.200	cliënten	in	Den	Haag	ontvangen	op	dit	moment	persoonlijke	verzorging.	De	grootste	
groep	PV’ers	hebben	een	somatische	indicatie	(ruim	70	%).	Dat	is	een	duidelijk	verschil	met	
begeleiding.	Het	overgrote	merendeel	van	deze	groep	met	somatische	indicatie	is	65+.

Daarbij dient aangetekend te worden dat er enige overlap aanwezig is tussen de doelgroepen van 

de	twee	functies.	Met	de	gearceerde	rijen	in	tabel	1	is	een	beeld	geschetst	van	deze	mogelijke	
overlap.	Daarbij	dient	weer	aangetekend	te	worden	dat	sommige	categoriëen	in	tabel	2	slechts	
deels	PV	ontvangen.	
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Het is bekend dat niet alle mensen met een indicatie voor persoonlijke verzorging of begeleiding 

hier	ook	daadwerkelijk	gebruik	van	maken.	De	transitie	van	de	AWBZ	functies	begeleiding	en	
persoonlijke verzorging naar de Wmo betekent dat in de toekomst de gemeente verantwoordelijk 

wordt	voor	het	zo	optimaal	mogelijk	bedienen	van	de	doelgroep.	Dit	betekent	enerzijds	dat	de	
doelgroep	zoals	hierboven	geschetst	integraal	overkomt;	anderzijds	is	de	toekomstige	doelgroep	
dus	anders	en	/	of	groter	dan	de	hierboven	geschetste	aantallen.

Tabel 1: Omvang doelgroep extramurale PV Den Haag 1 juli 2012 i.r.t. begeleiding

Categorie Aantal omschrijving

PV-SEC 3.785 Ontvangt	alleen	Persoonlijke	Verzorging

PV+VP 			825 Persoonlijke	Verzorging	en	Verpleging,	geen	andere	functies

BH(+PV/VP)    165 Behandeling	alleen,	of	in	combinatie	met	Persoonlijke	Verzorging	en/of	
Verpleging

BGI+PV/VP/BH 1.360 Begeleiding Individueel in combinatie met een of meer van de functies 

Persoonlijke	Verzorging,	Verpleging,	en	Behandeling

BGG+PV/VP/BH 			445 Begeleiding Groep in combinatie met een of meer van de functies 

Persoonlijke	Verzorging,	Verpleging	en	Behandeling

BGI+BGG(+PV/VP/BH) 			685 Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep, in combinatie met een of 

meer	van	de	functies	Persoonlijke	Verzorging,	Verpleging	en	Behandeling

KVB	(+PV/VP/BH/BGI/
BGG)

   335 Kortdurend	Verblijf	(maximaal	drie	etmalen	per	week)	in	combinatie	
met	een	of	meer	van	de	functies	Persoonlijke	Verzorging,	Verpleging,	
Behandeling, Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep

totaal 	7.600



19

1.2 Focus…  

…op eigen kracht 

De expertgroep stelt voorop dat bij de methode van 

zorgvraagverkenning uitgegaan moet worden van de eigen 

kracht	en	behoefte	van	cliënten:	de	cliënt	staat	centraal.	Dit	
vraagt	een	brede	analyse	van	de	situatie	van	de	cliënt	én	wat	
hij	/	zij	zelf	dan	wel	met	behulp	van	zijn	omgeving	kan.	Deze	
insteek heeft consequenties voor de sociale omgeving van 

de	cliënt	en	kan	zorgen	voor	een	veranderende	behoefte	aan	
respijtzorg.	Om	dit	goed	te	kunnen	faciliteren	is	een	voorwaarde	
dat	het	aanbod	aan	respijtzorg	hierop	ingesteld	is.	

Ervaringsdeskundigen kunnen een grote rol hebben bij het 

versterken	van	het	sociale	systeem	om	de	cliënt	heen	maar	
kunnen 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	beginnende	ouders	van	kind(eren)	met	
een	(verstandelijke)	beperking	kunnen	ouders	die	ervaring	
hebben als vraagbaak fungeren en hen bijstaand in de 

zoektocht.	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.	

HEE-project

Op	initiatief	van	Wolf	Kayser,	lid	van	de	cliëntenraad	van	
Meerkanten, is in 2007 een start gemaakt met het HEE 

project	bij	de	GGZ	instelling	Meerkanten.	HEE	staat	voor	
Herstel,	Empowerment	en	Ervaringsdeskundigheid.	In	
samenwerking met het HEE-team zijn er eerst bijeenkomsten 

voor	cliënten	en	medewerkers	georganiseerd	om	kennis	
te maken met de begrippen herstel, empowerment 

en	ervaringsdeskundigheid.	Daarna	zijn	de	eerste	
herstelwerkgroepen	georganiseerd.	Drie	jaar	na	de	
kennismakingsbijeenkomst zijn er vijf herstelwerkgroepen 

actief(één	op	de	locatie	Putten,	twee	op	de	locatie	Meerzicht	
te	Lelystad	en	twee	op	de	locatie	Veldwijk	te	Ermelo).	
Gemiddeld	zijn	er	40	cliënten	per	ronde	betrokken	bij	een	
herstelwerkgroep.	Doordat	er	al	een	aantal	rondes	geweest	
is raakt het herstelconcept binnen de instelling geleidelijk 

steeds	wijder	verspreid.	Vanuit	de	werkgroepen	is	een	aantal	
mensen	o.a.	door	HEE	opgeleid	tot	ervaringsdeskundige	en	
is er inmiddels een vaste kern van ervaringsdeskundigen 

die meedoen aan presentaties, herstelwerkgroepen 

begeleiden en een rol spelen in het hele traject om herstel te 

introduceren	in	de	organisatie.	Voor	medewerkers	is	o.a.	de	
Basiscursus	HOZ	van	HEE	gegeven.	Uiteindelijk	vindt	borging	
van het initiatief plaats door de oprichting van Bureau Herstel 

waarvoor in het voorjaar van 2010 een ervaringsdeskundige 

leidinggevende	is	aangesteld.
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De expertgroep onderscheidt drie groepen:

•	 		Loketvaardige	en	zelfredzame	groep
	 	Voor	een	belangrijk	deel	van	de	bevolking	geldt	dat	zij	zelfredzaam	zijn	en	participeren	in	de	

samenleving.	Daarnaast	zijn	ze	maatschappelijk	actief	in	het	verenigingsleven,	als	vrijwilliger	of	
als	mantelzorger.	Het	is	van	belang	om	hun	stabiele	positie	in	de	samenleving	te	borgen.	Niet	
alleen omdat daarmee hun eigen toekomstige zorgbehoefte wordt verminderd maar ook omdat 

zij een bijdrage kunnen leveren aan de zorg en ondersteuning van andere, minder zelfredzame 

burgers.	Deze	brede	basisgroep	is	bovendien	loketvaardig,	wat	betekent	dat	zij	vanuit	eigen	
kracht	hun	weg	richting	hulp	en	ondersteuning	kunnen	vinden	wanneer	dit	nodig	is.	

•	 Risicogroep
	 	Een	kleiner	deel	van	de	bevolking	kan	worden	omschreven	als	risicogroep.	Zij	zijn	redelijk	

zelfredzaam,	maar	tegelijkertijd	minder	kansrijk	in	de	samenleving.	Er	kunnen	zich	
omstandigheden voordoen die hun zelfredzaamheid bedreigen, waardoor zij zorgafhankelijk 

worden	of	aan	de	rand	van	de	samenleving	komen	te	staan.	Het	is	van	belang	dat	vanuit	
preventief oogpunt hun weerbaarheid en zelfredzaamheid zoveel mogelijk worden gestimuleerd 

om	te	voorkomen	dat	zij	in	probleemsituaties	terecht	komen.	Deze	groep	dient	voldoende	in	
beeld	te	zijn	en	blijven	bij	hulporganisaties	als	dit	nodig	is.	Cruciaal	daarvoor	is	onder	meer	een	
uitstekend netwerk in de wijk dat eventuele problematiek bij deze groep vroeg kan signaleren 

en	dat	deze	groep	preventief	kan	informeren.	Ook	is	de	inzet	van	ervaringsdeskundigen	voor	
deze	groep	van	belang.

•	 Kwetsbare	groep	
  Tot slot is er weer een kleiner deel van de bevolking dat te zorgafhankelijk is om volwaardig 

mee	te	kunnen	doen	in	de	samenleving.	Het	gaat	hier	bijvoorbeeld	om	de	doelgroep	kwetsbare	
ouderen maar ook andere kwetsbaren, zoals kwetsbare mensen met een verstandelijke 

beperking	of	een	psychiatrische	aandoening.	Voor	de	laatste	groep	geldt	dat	de	zorg	en	
ondersteuning niet alleen gericht is op de manifeste behoefte, maar op het aanreiken van 

diensten	en	producten	die	hun	zorgbehoefte	kunnen	verminderen.	Deze	groep	kwetsbaren	is	
vaak	niet	uit	eigen	kracht	loketvaardig.	Daarbij	is	een	deel	van	hen	moeilijk	te	bereiken.	
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Figuur 1: Piramide doelgroepen (Bron: LPBL (2012))

In	80-90%	van	de	gevallen	kunnen	vragen	snel	en	effectief	worden	afgehandeld,	vaak	ook	
digitaal	of	telefonisch.	Facilitering	van	toegang	voor	deze	grote	groep	minder	kwetsbaren	moet	
goed geregeld zijn, zodat zij minder snel tot de zwaardere doelgroep gaan behoren: zij moeten 

‘preventief	geïnformeerd’	worden,	omdat	voor	preventie	goede	informatie	onontbeerlijk	is.	
Deze groep minder kwetsbaren moet voldoende kennis hebben over signalen of situaties waarin 

het	noodzakelijk	is	om	hulp	in	te	schakelen	om	escalatie	te	voorkomen.	Dit	kan	via	algemeen	
voorlichtingsmateriaal	(folders	bijv.	bij	de	huisarts,	kranten,	websites)	maar	ook	door	actief	en	
doelgroep/persoonsgericht	voorlichting	te	geven	op	strategische	plekken	of	aan	huis.	Daarnaast	
moet	een	loket	(fysiek,	digitaal	en/of	telefonisch)	beschikbaar	zijn	voor	deze	grote	groep	klanten	
waar zij een antwoord kunnen krijgen op hun vraag, van de juiste informatie voorzien worden, 

een aanvraag kunnen doen, dan wel doorverwezen worden naar de juiste instantie: een excellente 

toegang.	
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…op kwetsbaren

De expertgroep concludeert dat het belangrijk is in de toegang te focussen op de kwetsbare 

doelgroep	die	niet	uit	eigen	kracht	loketvaardig	is.	De	meeste	energie	kan	worden	benut	
voor	deze	10-20%	van	het	totaal	wanneer	de	toegang	voor	de	meer	loketvaardige	klanten	
excellent	is.	Om	deze	focus	te	kunnen	aanbrengen	is	het	van	belang	dat	zoveel	mogelijk	zorg-	
en ondersteuningsvragen kunnen worden afgevangen door mensen adequaat preventief te 

informeren.	De	kunst	dan	slim	te	blijven	signaleren	bij	de	groep	loketvaardige	klanten	als	er	meer	
aan	de	hand	is.	Bij	risicogroepen	kunnen	ervaringsdeskundigen	een	waardevolle	rol	spelen	bij	de	
onderkenning en formulering van de hulpvraag, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van 

slimme	digitale	methodieken	(click-	call-face).	Zij	kunnen	mensen	helpen	bij	de	toegang	tot	zorg	
en	ondersteuning.

De experts constateren echter ook dat veel van de huidige organisaties vooral gericht zijn op 

kleine	specifieke	groepen	kwetsbaren.	Een	focus	op	de	doelgroep	kwetsbaren	roept	de	vraag	op	
wat	kenmerken	zijn	van	deze	doelgroep.	

Wat is kwetsbaar?

Uit onderzoek blijkt dat ouderen en vrouwen, weduwen en weduwnaren, en mensen met een lage 

opleiding	vaker	blijvend	kwetsbaar	zijn.	Ook	blijken	gezondheids-,	leefstijl-	en	persoonlijkheids-
kenmerken	aan	de	kwetsbaarheid	te	zijn	gerelateerd.	Vooral	de	leefstijlindicatoren	als	roken	en	
lichaamsgewicht	hangen	samen	met	(fysieke)	kwetsbaarheid	(Hubbard	et	al.	2009,	2010).	
Preventie	van	ongezonde	leefstijlen	zal	kwetsbaarheid	onder	de	bevolking	kunnen	beperken.	

Het	Sociaal	Cultureel	Planbureau	(2011)	definieert	kwetsbaarheid	als	een	proces	van	het	
opeenstapelen	van	lichamelijke,	psychische	en/of	sociale	tekorten	in	het	functioneren	dat	de	kans	
vergroot	op	negatieve	gezondheidsuitkomsten	(functiebeperkingen,	opname,	overlijden).	

De	definitie	van	kwetsbaarheid	is	niet	eenduidig,	dus	is	ook	niet	precies	bekend	hoeveel	
Hagenaren	kwetsbaar	zijn.	Een	vervolgvraag	die	nog	uitgezocht	moet	worden	is	welke	definitie	
van	kwetsbaarheid	gehanteerd	kan	worden.

Bepalen van kwetsbaarheid

Er	zijn	verschillende	instrumenten	om	kwetsbaarheid	vast	te	stellen.	In	de	stad	wordt	met	
verschillende	instrumenten	reeds	ervaring	opgedaan.	In	mei	2011	is	in	twee	stadsdelen	van	
Den	Haag	een	pilot	gestart	met	de	Zelfredzaamheidsmatrix	(ZRM)	voor	daklozen	en	sociaal	
kwetsbare	personen	(zie	bijlage	4).	Door	vijf	loketten	(OGGZ,	Sociaal	casemanagement,	CJG,	GGZ	
en	Woonoverlast)	wordt	de	matrix	gebruikt	om	aan	de	hand	van	11	leefgebieden	de	mate	van	
Zelfredzaamheid	vast	te	stellen.	Het	gaat	om	de	leefgebieden	inkomen,	dagbesteding,	huisvesting,	
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gezinsrelaties, geestelijke en fysieke gezondheid, verslaving, ADL-vaardigheden, sociaal netwerk, 

maatschappelijke	participatie	en	justitie.		
Ook	de	Tilburg	Frailty	Index	(tfi)	wordt	toegepast	in	Den	Haag.	Met	een	vragenlijst	wordt	
de kwetsbaarheid in kaart gebracht aan de hand van vijftien vragen over kracht, voeding, 

uithoudingsvermogen,	mobiliteit,	lichamelijke	activiteit,	evenwicht,	horen	en	zien	(=lichamelijk	
domein),	cognitie,	stemming	en	coping	(=	psychisch	domein),	alleen	zijn,	sociale	relaties	en	
sociale	steun	(=sociaal	domein)	(zie	bijlage	5).		

Uitgaande van de levensdomeinen kan gesteld worden dat de feitelijke kwetsbaarheid bepaald 

wordt door gezondheids-, leefstijl- en persoonlijkheids-kenmerken enerzijds en de kracht van het 

sociaal	netwerk	en	de	eigen	kracht	anderzijds.	Een	benadering	vanuit	de	leefwereld	aan	de	hand	
van	de	levensdomeinen,	zoals	ondermeer	in	de	bovenstaande	instrumenten	is	dan	ook	belangrijk.

1.3. Preventief werken is ook: “er snel bij zijn”

Vraagverheldering	in	een	vroeg	stadium	leidt	tot	minder	(zware)	zorgvraag	in	een	later	stadium.	
Het –tijdig- geven van informatie kan vaak al voldoende antwoord zijn op vragen van burgers 

en/of	leiden	tot	het	zelf	organiseren/realiseren	van	oplossingen	(preventief	informeren,	zie	ook	
hiervoor).	Hiermee	kan	worden	voorkomen	dat	een	vraag	een	hulp-	of	aanvraag	wordt.	Naast	
informeren	gaat	het	ook	om	adviseren	en	motiveren	van	de	cliënt	(brede	zorgvraagverkenning,	
zie	ook	hierna)	met	aandacht	voor	wat	de	cliënt	nog	wel	kan,	zelf	of	met	behulp	van	het	sociale	
netwerk.	

Figuur 2: Objectieve of subjectieve benadering
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De kwetsbare doelgroepen kunnen het meest effectief bereikt worden met een outreachende 

aanpak:	het	(pro)actief	vinden	van	kwetsbare	groepen	om	escalatie	van	problematiek	te	
voorkomen.	Dat	kan	preventief	werken	en	kosten	besparen.	Vraag	is	hoe	dit	het	beste	kan	worden	
uitgevoerd,	zonder	dat	overmatig	geïntervenieerd	wordt	in	de	leefsituatie	van	de	cliënt.	Dit	(pro)
actief op zoek gaan kan op twee manieren:

•	 Op basis van objectieve risicofactoren: als iemand voldoet aan een aantal kenmerken of 

een	‘life	event’	meemaakt.	Hier	kan	uitvoering	aan	gegeven	worden	door	het	met	vaste	
regelmaat doorlichten van het bestaande klantenbestand van hulpverlenende organisaties, 

waarbij	dossiers	worden	gecheckt	op	de	gehanteerde	criteria.	Voor	deze	extra	handeling	moet	
capaciteit	beschikbaar	zijn.	

	 	In	geval	van	‘life	events’	betekent	dit	interveniëren	of	een	extra	actie	bij	de	vastgestelde	
‘events’.	Dat	kan	het	bereiken	van	een	kroonjaar	zijn	of	het	overlijden	van	iemand	in	de	directe	
omgeving,	maar	ook	een	ziekenhuisopname,	echtscheiding	of	verhuizing	(naar	verpleegtehuis).

Een objectieve methode vraagt veel extra inspanning van partijen en het rendement is beperkt 

aangezien	ondanks	de	intensiteit	van	de	aanpak	niet	alle	zorgmijders	gevonden	worden.	Daarbij	
zijn	er	vraagtekens	ten	aanzien	van	de	privacy.

•	 	Op	basis	van	subjectieve	criteria:	de	kwetsbare	groep	kan	worden	gevonden	door	kritische	
signalen	(‘niet	pluis	gevoel’)	van	bijvoorbeeld	huisarts,	familie,	buur,	leerkracht,	etc.	De	
partijen	in	het	netwerk	moeten	dan	precies	weten	waar	en	hoe	ze	hulp	kunnen	inschakelen.	
Dit	vraagt	om	een	sluitend	professioneel	en	maatschappelijk	netwerk.	In	Den	Haag	is	al	veel	
ervaring opgedaan met preventief en integraal doelgroepgericht werken: bijvoorbeeld in 

het	CJG	voor	jeugd	en	jongeren	en	in	het	CvO	voor	de	doelgroep	ouderen.	Er	ontbreekt	nog	
samenhang in alles wat daar qua leeftijd tussen zit en bovendien is het outreachende netwerk 

in	de	wijk,	met	name	voor	die	tussenliggende	groep,	nog	onvoldoende	ontwikkeld.	Aansluiting	
bij	andere	(niet	zorg/ondersteunings-)	netwerken	zoals	bijvoorbeeld	scholen	en	verenigingen,	
is	van	belang.	Ook	de	samenwerking	met	huisartsen	is	hierbij	aandachtspunt:	zij	zijn	vaak	
(eerder)	bekend	met	de	klant	en	diens	problematiek.

Door gebruik te maken van subjectieve criteria kan gericht actie worden ondernomen wanneer 

daar	aanleiding	voor	is.	Zo	kan	er	efficiënter	worden	gewerkt	dan	bij	objectieve	criteria.	Voordeel	
van	werken	o.b.v.	objectieve	criteria	is	dat	er	waarschijnlijk	meer	cliënten	worden	bereikt.	De	
expertgroep heeft beide proactieve wijzen getoetst in de tweede fase tijdens werkbezoeken en 

is	tot	de	conclusie	gekomen	dat	in	principe	gebruik	van	subjectieve	criteria	de	voorkeur	heeft.	
Dit	blijkt	het	meest	effectief	en	levert	het	meeste	maatschappelijk	rendement	op.	Tegelijkertijd	
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is	de	inbreuk	op	de	privacy	van	de	cliënt	veel	minder	dan	bij	objectieve	criteria.	Het	gebruik	van	
objectieve criteria wordt door de expertgroep wel als mogelijkheid gezien, maar dan enkel onder 

strenge	randvoorwaarden.	Voorbeeld	van	toepassing	hiervan	is	een	cliënt	die	hoogurige	zorg	
afneemt,	maar	niet	in	beeld	is	bij	de	hulpverleners.

Brede zorgvraagverkenning: op zoek naar de vraag achter de vraag

Behalve goede signalering is voor preventief werken ook een zorgvuldige zorgvraagverkenning 

nodig, waarbij nauwlettend aandacht is voor de vraag achter de vraag op alle levensdomeinen: 

het	zogenaamde	keukentafelgesprek.	Ongeacht	het	kanaal	waarlangs	een	cliënt	binnenkomt,	
is	de	volgende	stap	in	het	proces	het	uitvoeren	van	een	brede	zorgvraagverkenning.	De	
zorgvraagverkenner kan een ouderenconsulent zijn, een wijkverpleegkundige, maar ook een 

maatschappelijk	werker	of	een	physisan	assisent.	Dit	is	afhankelijk	waar	de	vraag	binnenkomt.	
Van	belang	is	in	dat	de	zorgvraagverkenner	de	juiste	competenties	heeft	om	de	vraag	achter	
de vraag naar boven te halen, iemand met een brede scope die buiten het aanbod van de eigen 

organisatie	kan	kijken.	In	hoofdstuk	3	wordt	hier	nader	op	in	gegaan.	De	zorgvraagverkenning	
kan	uitgevoerd	bij	de	cliënt	thuis	(keukentafelgesprek),	aan	een	loket	of	bij	een	zorg-	of	
welzijnsinstelling.	De	in	eerste	instantie	door	de	cliënt	geuite	behoefte	wordt	niet	vanzelfsprekend	
vervuld, maar er wordt doorgevraagd wat de achterliggende vraag is bij deze behoefte waarbij 

gekeken	wordt	of	dit	ook	de	beste	oplossing	is	gegeven	de	situatie	van	de	cliënt.	In	een	gesprek	
met	de	cliënt	(en	eventueel	diens	partner/mantelzorger)	wordt	de	problematiek	van	de	cliënt	
besproken	vanuit	het	brede	perspectief	van	diens	totale	levenssituatie	en	dagelijkse	bezigheden.	
Hierbij	wordt	voortdurend	uitgegaan	van	de	kracht	van	de	klant	en	diens	netwerk.	Het	versterken	
van	deze	kracht	(leerbaarheid)	en	het	netwerk	is	van	belang.	Zo	wordt	het	systeem	rond	de	klant	
in	beweging	gebracht	om	de	gestelde	doelen	te	bereiken.	Hierbij	wordt	rekening	gehouden	met	de	
belasting	van	het	sociale	netwerk	om	de	cliënt	heen.

De	expertgroep	wil	benadrukken	dat	(tijdrovende)	diepgaande	vraagverhelding	niet	altijd	nodig	
is	en	het	risico	geeft	op	bemoeizorg	of	pampering.	Tegelijkertijd	kan	een	simpele	vraag	wel	een	
grote(re)	achterliggende	problematiek	kennen.	Hoe	het	al	dan	niet	toekennen	van	ondersteuning	
kan	verlopen	volgens	de	expertgroep	staat	beschreven	in	H2.

De	locatie	van	dit	gesprek	hangt	wel	samen	met	het	loket	waar	de	cliënt	binnenkomt,	maar	hangt	
ook	samen	met	de	(vertrouwens)relatie	en	de	cliënt	en	de	mate	waarin	de	cliënt	openstaat	voor	
het	contact.	

Het heeft de voorkeur het gesprek in een informele sfeer in de omgeving van de burger te voeren 

zodat	eerder	de	vraag	achter	de	vraag	naar	voren	komt.	Een	voordeel	van	het	huisbezoek	of	
keukentafelgesprek is dat beter inzicht kan worden verkregen in de leefsituatie en leefstijl van 
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de	cliënt,	wat	meegenomen	kan	worden	in	het	formuleren	van	de	juiste	oplossing.	Door	sneller	
bij de werkelijke vraag te komen en daarmee ook de juiste oplossing, zou dit zich uiteindelijk 

terugbetalen.	Een	goede	zorgvraagverkenning	en	verkenning	van	het	netwerk	van	de	cliënt	kan	
een	preventieve	werking	hebben,	waardoor	er	op	termijn	minder	(zware)	voorzieningen	hoeven	
te	worden	ingezet.	De	inzet	van	voorzieningen	en	diensten	hangt	dus	voor	een	groot	gedeelte	af	
van	de	werkwijze	van	de	zorgvraagverkenners.	De	handelswijze	van	de	zorgveraagverkenners	is	
sturend	voor	het	aanbod.	

Toepassing digitale methoden vraagverkenning

Digitale	methoden	voor	zorgvraagverkenning	(bijvoorbeeld	de	Eigen	Kracht	Wijzer	–	bijlage	6)	
kunnen aanvullend worden ingezet om burgers te helpen bij het vinden van oplossingen voor 

vragen	over	wonen,	werken,	welzijn	en	zorg.	Hiermee	hebben	burgers	inzicht	in	de	mogelijkheden	
om	hun	eigen	situatie	te	verbeteren	en	kunnen	gebruikers	zich	beter	oriënteren	op	mogelijke	
(collectieve)	voorzieningen,	waardoor	het	aantal	aanvragen	afneemt.	Het	integreren	van	de	
digitale	methode	in	de	werkwijze	wordt	als	een		kans	gezien.	Voorwaarde	is	dat	digitale	methode	
vraaggericht	is	opgesteld	(i.p.v	aanbod	gericht).	Bovendien	geldt	dat	niet	alle	burgers	even	
vertrouwd	zijn	met	de	nieuwe	media.	Digitale	methoden	zijn	ook	minder	geschikt	voor	het	het	
achterhalen van de vraag achter de vraag of het signaleren van bredere problematiek en kennen 

dan	ook	een	beperkte	toepassing.	Het	is	een	kansrijk	instrument	voor	eenvoudige,	enkelvoudige	
vragen, voor meervoudige, complexe vragen zal in alle gevallen moeten worden doorverwezen 

naar	andere	kanalen	zodat	bredere	zorgvraagverkenning	mogelijk	is	.	Meerdere	kanalen	voor	
toegang	zijn	daarom	nodig.	Naarmate	de	tijd	vordert,	is	te	verwachten	dat	een	steeds	groter	deel	
van	de	doelgroep	mogelijkheden	heeft	een	loket	digitaal	te	raadplegen.	Digitale	toepassingen	
kunnen	dan	niet	alleen	aanvullend,	maar	ook	vervangend	ingezet.

Praktijkvoorbeeld: 

huis-aan-huis aan het werk

Dienst Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid voert de 

pilot ‘huis-aan-huis aan het 

werk’ uit waarbij uiteindelijk 

vijfhonderd gezinnen met 

een bijstandsuitkering 

in de Schilderswijk 

begeleid worden naar 

een reguliere baan of 

naar	vrijwilligerswerk.	We	
starten met 150 gezinnen 

en	bouwen	dit	verder	uit.	
Uitgangspunt is het principe 

van wederkerigheid: 

iedereen die een uitkering 

ontvangt, doet ook iets 

terug	voor	de	samenleving.
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2.1. De wijk als toegang

Het	schaalniveau	van	toegang	kan	worden	bepaald	aan	de	hand	van	verschillende	principes.	De	
keuze	voor	een	structuur	heeft	op	verschillende	vlakken	invloed.	Wanneer	er	dichtbij	de	klant	
wordt geopereerd is de kans groot dat er hogere uitvoeringskosten zijn, terwijl er verder weg van 

de klant waarschijnlijk lagere uitvoeringskosten zijn maar een hoger risico op het buiten beeld 

blijven	van	bepaalde	cliënten.	

Dichtbij de cliënt 

Een	belangrijk	uitgangspunt	bij	de	zorgvraagverkenning	is	volgens	de	expertgroep	het	activeren/	
benutten	van	het	netwerk	om	een	cliënt	heen	om	zo	dichtbij	de	cliënt	te	kunnen	opereren.	Dit	
geldt niet alleen voor het outreachend werken zoals beschreven in het vorige hoofdstuk voor de 

focus	op	kwetsbaren,	maar	voor	de	volledige	doelgroep.	
Er zijn vele toegangpoorten en de route waarop een casus binnenkomt is divers: via 

hulpverleners/instanties,	netwerk,	familie,	meldpunt	(digitaal,	telefonisch,	fysiek).	De	expertgroep	
concludeert	dat	dit	totale	netwerk	benut	moet	worden,	waarbij	de	mate/kwaliteit	van	zorg	en	
ondersteuning	die	geboden	wordt	in	alle	gevallen	gelijk	is,	ongeacht	de	ingang.	Het	maakt	niet	
uit	of	een	klant	binnenstapt	bij	een	huisarts,	een	welzijns-	of	een	zorginstelling.	Met	een	sluitend	
netwerk	kan	worden	gezorgd	dat	de	klant	de	juiste	zorg	en	ondersteuning	krijgt.	

Omdat	het	sociale	netwerk	om	de	cliënt	heen	een	centrale	rol	krijgt,	zal	gezorgd	moeten	worden	
dat	alle	signalen	ook	ergens	terecht	komen.	De	cliënt	en/of	diens	netwerk	moet	wel	weten	waar	
de	zorgvraag	neergelegd	kan	worden.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	een	meldcode.	Bij	het	bepalen	
van	het	schaalniveau	moet	rekening	worden	gehouden	dat	het	netwerk	van	de	cliënt	niet	altijd	op	
hetzelfde schaalniveau is georganiseerd als de toegang: een dochter wonend in Brabant contact 

kan	hebben	met	een	huisarts	over	haar	moeder	die	in	Gelderland	woont.	

2.	Toegankelijk	netwerk	in	de	wijk

Een focus op de kwetsbare doelgroep en uitgaan van de eigen kracht zijn de leidende principes waar 

bij de zorgvraagverkenning van wordt uitgegaan. Als zorg en ondersteuning rond de klant wordt 

georganiseerd, vraagt dit ook een organisatie dicht bij de burger. De zorgvraagverkenners moeten echter 

wel de cliënten weten te vinden. Leidend principe bij het vinden van de cliënten is gebruik maken van 

een toegankelijk netwerk dat op wijkniveau acteert.  
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Toekenning/indicatiestelling op wijkniveau

De	meeste	hulpvragen	zijn	niet	complex.	De	hulpverlener	bij	wie	
deze, met name enkelvoudige, hulpvraag binnenkomt moet dan 

ook	regelruimte	hebben	t.a.v.	de	toekenning	zodat	deze	zoveel	
mogelijk	naar	eigen	oordeel	ondersteuning	en	zorg	kan	inzetten.	
Het	zelfredzame	deel	van	de	cliënten	kan	naar	verwachting	
met wat ondersteuning van de zorgvraagverkenner zelf het 

antwoord	op	de	hulpvraag.	Voor	complexere	gevallen	wordt	in	
wijkteams	besloten	wat	nodig	is.	Dit	wijkteam	wordt	gevormd	
door		sleutelfiguren	voor	zorg,	welzijn	en	onderteuning,	het	
schaalniveau en de omvang zijn afhankelijk van aard van de 

problematiek	en	DNA	van	het	desbetreffende	gebied.	Omdat	
de	vaststelling	/	indicatie	gebeurt	op	wijkniveau,	vraagt	dit	wel	
om	transparantie,	zodat	helder	is	hoe	en	waarom	een	cliënt	een	
bepaalde	voorziening	toegekend	heeft	gekregen.	Deskundigen	
met verschillende achtergronden kunnen elkaar in het team 

versterken	met	vaardigheden	en	kennis	(zie	hoofdstuk	3).	

Door de teams op wijkniveau te laten opereren wordt 

bewerkstelligd dat:

•	 de deskundigen bekend zijn met de wijk en vice versa, wat 

de	vertrouwensrelatie	vergroot;
•	 er	snel	geacteerd	kan	worden;
•	 de	zorg/ondersteuning	dicht	bij	de	cliënt	georganiseerd	kan	

worden.
 

Bij	hulpvragen	geldt	dat	de	regie	primair	bij	de	cliënt	zelf	ligt.	
Wanneer	de	cliënt	daar	zelf	niet	meer	toe	in	staat	is,	worden	
heldere	afspraken	gemaakt	over	wie	de	regie	overneemt.	

Werktafelmethodiek in Den Haag

De werktafel is een gestructureerd overleg met als doel 

cliënten	aan	een	passende	dagbesteding	te	helpen.	Omdat	
de	werktafels	per	werkgebied	georganiseerd	zijn,	variëren	
de	deelnemers.	Het	soort	organisaties	dat	deelneemt	
verschilt	echter	niet	zo	zeer.	Aan	tafel	zitten	ggz-instellingen,	
instellingen voor beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, 

dagbestedingsorganisaties en organisaties die arbeidsmatige 

activiteiten	voor	de	doelgroep	aanbieden.	Bij	sommige	
werktafels zitten ook andere organisaties zoals MEE, de 

gemeente,	Den	Haag	Op	Maat	(een	loket	voor	verschillende	
voorzieningen, zoals juridische hulp, hulp bij geldproblemen 

en	ondersteuning	voor	ouderen	en	gehandicapten)	en	
het	Haags	Cliëntenplatform.	De	aanwezigheid	van	de	
cliëntervaringsdeskundige	is	in	alle	werk-	en	netwerktafels	
geregeld.	Afhankelijk	van	welke	zaken	er	spelen	worden	
andere	organisaties	uitgenodigd.	Dit	om	te	voorkomen	dat	
de	vergadering	log	wordt.	Deelnemers	voorzien	elkaar	van	
advies	en	wisselen	informatie	uit	over	het	aanbod.
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Aansluiten bij bestaande netwerken

De	cliënt	en/of	diens	netwerk	moet	weten	waar	de	zorgvraag	
neergelegd	kan	worden.	Bij	CJG	bijvoorbeeld	is	dit	duidelijk	
en waar mogelijk stelt de expertgroep dan ook voor aan te 

sluiten	bij	bestaande	netwerken.	Voordeel	daarvan	is	dat	
al ervaring is opgedaan en bruikbare netwerksystemen zijn 

ontwikkeld.	Hetzelfde	geldt,	nog	in	mindere	mate,	voor	de	(in	
ontwikkeling	zijnde)	Centra	voor	Ouderen.	Er	liggen	kansen	in	
de	doorontwikkeling/verbreding	hiervan	naar	systemen	voor	
maatschappelijke ondersteuning waarin voor alle doelgroepen 

samenhangende	zorg,	ondersteuning	en	welzijn	is	geregeld.	

Net	zoals	iedere	cliënt	verschillend	is,	zijn	er	echter	ook	
verschillen	tussen	en	binnen	stadsdelen	en	wijken.	Dat	
kan van invloed zijn op de uitvoering van toegang en het 

gekozen schaalniveau: een zeer divers stadsdeel zal een zeer 

diverse doelgroep herbergen en daarom andere eisen aan de 

loketmedewerkers	stellen.	Hier	moet	rekening	mee	worden	
gehouden	in	de	training	van	medewerkers.

Slimme loketten

De focus op de kwetsbare doelgroep kan alleen plaatsvinden 

onder voorwaarde dat er een excellente toegang is voor de 

meer	loketvaardige	cliënten.	Een	(centraal)	toegangspunt	kan	zo	
ingericht	dat	naar	verwachting	80	–	90%	van	de	gevallen	vaak	
al	via	telefonisch	of	digitaal	contact	worden	opgelost.	

Zoals in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen, liggen kansen in 

het	gebruik	van	digitale	media.	Dit	is	een	relatief	nieuwe	vorm	
van toegang met een geheel eigen schaalniveau: hiermee kan 

de	relatieve	afstand	tot	toegang	worden	verkleind.	Digitale	
methoden worden gebruikt voor zorgvraagverkenning, maar 

er	is	ook	bredere	toepassingen	mogelijk	(zie	voorbeeld:	
begeleiding	op	afstand).	Wel	is	het	zo	dat	digitalisering	(nog)	
niet	het	fysieke	contact	volledig	kan	vervangen.	

Methodiek: wijkscan met weetplicht voor gemeenten

De	RvZ	(2012)	pleit	voor	een	‘weetplicht’	voor	gemeenten.	
Ingrijpen bij gezinnen in achterstandsituaties met 

gekwalificeerde	programma’s	kan	probleemgedrag	bij	kinderen	
en persoonlijke en maatschappelijke schade op termijn 

voorkomen	.	Wijkverpleegkundige	zorg	bij	thuiswonende	
ouderen in het kader van het Zichtbare Schakels project 

lijkt gunstige resultaten te hebben op kwaliteit van leven 

en	het	voorkomen	van	opnames.	Recent	onderzoek	naar	de	
effecten van bemoeizorg laat zien dat met deze aanpak op 

alle	levensterreinen	verbetering	mogelijk	is.	Een	mogelijke	
oplossing sluit aan bij een eerdere aanbeveling door de Raad, 

namelijk	de	weetplicht	voor	gemeenten.	Het	is	van	belang	
dat gemeenten investeren in wijkscans gecombineerd met 

ervaringskennis	van	lokale	zorgnetwerken.	In	samenwerking	
met zorgverzekeraars en zorgaanbieders zouden gemeenten de 

bestaande gegevens over de gezondheidstoestand, zorggebruik, 

sociaaleconomische	en	sociaal-demografische	situatie	beter	
moeten benutten ten behoeve van de beleidsanalyse op 

wijk-	en	buurtniveau.	Door	de	gegevens	van	de	gemeente	
(onder	meer	GBA,	GGD’en,	sociale	dienst),	zorgverzekeraars	
(zorggebruik)	en	zorgaanbieders	(bijvoorbeeld	HIS	gegevens	
van	huisartsen)	slim	te	combineren	op	geografisch	gedetailleerd	
niveau	ontstaat	inzicht	in	de	samenhang	tussen	deze	factoren.	
Dit	helpt	om	doelgroepen	te	identificeren	en	de	urgentie	en	
doelmatige	inzet	van	middelen	in	te	schatten.	Belangrijk	is	dat	
de	data	voldoende	actueel	zijn.	GGD’en	kunnen	hiermee	een	
brede blik op gezondheid ontwikkelen waarmee zij aanpalende 

beleidsterreinen	kunnen	verbinden.	In	plaats	van	dat	lokale	
overheden afzonderlijk met zorgverzekeraars aan de slag 

gaan	zouden	zij	centrale	ondersteuning	kunnen	zoeken.	Lokale	
zorgnetwerken van consultatiebureau en wijkverpleegkundige, 

onderwijs, politie, woningcorporatie en centrale buurtbewoners 

hebben	een	belangrijke	signaleringsfunctie.	Door	hen	te	
betrekken bij de wijkscans kan dit hun signaleringsfunctie 

versterken en kunnen hun ervaringen en interpretatie van de 

wijkscans	gebruikt	worden	om	beleid	te	maken.
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2.2. Sluitend netwerk 

De expertgroep heeft geconcludeerd dat voor de toegang 

tot voorzieningen gebruik moet worden gemaakt van een 

sluitend	netwerk.	Een	goed	netwerk	op	buurt-	of	wijkniveau	
kan	bijdragen	aan	een	grotere	zelfredzaamheid	van	de	cliënt	
maar vormt ook een meer laagdrempelige toegang tot zorg en 

ondersteuning.	Het	gaat	hierbij	niet	alleen	om	het	netwerk	van	
formele	ondersteuning,	maar	ook	het	informele	netwerk.	De	
cliënt	blijft	hiermee	altijd	centraal	staan.

Perspectief vanuit de klant vs. perspectief vanuit de 

organisatie:

Voorbeeld: begeleiding op afstand

De Stichting Anton Constandse voert in Den Haag op 

dit	moment	een	proef	uit	met	begeleiding	op	afstand.	
Een	aantal	bewoners	en	cliënten	van	de	Stichting	Anton	
Constandse krijgt begeleiding via een beeldscherm op de 

eigen	woonvoorziening.	Via	een	touchscreen	kan	de	bewoner/
cliënt	contact	leggen	met	een	zorgpost	van	Parnassia	waar	
een	hulpverlener	of	arts	aanwezig	is	om	de	bewoner/cliënt	
te	spreken.	Begeleiding	op	afstand	is	een	proef	waarbij	de	
Stichting Anton Constandse en Parnassia op wijkniveau 

nauw	samenwerken	om	de	bewoner/cliënt	een	zo	persoonlijk	
mogelijke	begeleiding	te	kunnen	bieden.	Dit	werkt	met	name	
goed	bij	korte	contactmomenten,	waarbij	de	bewoner/cliënt	
bijvoorbeeld een angstaanval heeft of advies nodig heeft 

van	de	sociaal	psychiatrisch	verpleegkundige.	Per	moment	
kan worden bekeken welke begeleiding nodig is en of er 

alsnog	een	begeleider	op	bezoek	moet	gaan	bij	de	bewoner/
cliënt.	Naast	de	gesprekken	‘op	afstand’	blijven	de	reguliere	
gesprekken	thuis	bestaan.	De	proef	met	begeleiding	op	
afstand	loopt	tot	begin	2013.	

Voorbeeld: digitale intake huishoudelijke verzorging

De dienst SZW van de gemeente Den Haag is een proces 

gestart	om	de	eerste	aanvraag	te	automatiseren.	Er	is	
nagegaan welke vragen de consulent normaliter als eerste 

stelt	en	welke	belemmeringen	worden	ondervonden.	Deze	
belemmeringen	zijn	in	kaart	gebracht,	waaruit	een	(digitaal)	
vragenformulier	is	ontwikkeld.	Ongeveer	70-80%	van	de	
eerste	aanvragen	(huishoudelijke	verzorging)	worden	hiermee	
afgehandeld.

zorg

Programmatische 

preventie

Ring 3

ad hoc verbanden

Ring 2

middenveld

Ring 1

zorg, welzijn,

gemeente

vrijwilligers

Sociaal netwerk 

/ Systeem

Cliënt
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Elke	partij	en	persoon	in	het	formele	en	informele	netwerk	heeft	een	signaleringsfunctie.	
Volgens	de	expertgroep	moet	dit	maatschappelijke	en	professionele	netwerk	breed	en	sterk	zijn	
en	bestaan	uit	o.a.	welzijnsprofessionals,	huisarts,	buren,	sociëteiten,	buurthuizen,	e.d..Ook	
ervaringsdeskundigen	dienen	hierin	een	rol	te	krijgen.	Zij	worden	in	contact	gebracht	met	mensen	
met	een	vergelijkbare	achtergrond.	In	dit	kader	is	een	aantal	opties	genoemd	waarbij	aangesloten	
kan	worden.	Zo	kan	worden	aangesloten	bij	de	werktafels	en	het	netwerk	van	Kompassie.	
Daardoor kunnen mensen met een GGZ achtergrond in een vroeg stadium gekoppeld worden aan 

getrainde	ervaringsdeskundigen.

Er	wordt	een	gezamenlijk	frontoffice	gevormd	dat	verantwoordelijk	is	voor	de	signalering,	intake,	
informatie	en	zo	nodig	doorverwijzing.	Het	zou	voor	de	kwaliteit	en	wijze	van	ondersteuning	niet	
moeten	uitmaken	bij	welk	loket/welke	persoon	een	zorgvraag	gesignaleerd	wordt:	belangrijk	is	dat	
betrokken	partijen	elkaar	snel	en	effectief	weten	te	vinden	wanneer	zij	signaleren.	Hierbij	is	goede	
organisatie	van	de	backoffice	(cliëntregistratie	en	administratie)	van	belang.

In	de	midoffice	vindt	vervolgens	de	uitvoering	van	zorg,	ondersteuning,	en	nazorg	en	de	inzet	
informele	steunsystemen	plaats.	Betrokken	hulpverleners	(zowel	professionals	als	vrijwilligers)	
dienen hiervoor een goede samenwerkingsvorm op wijkniveau te vinden, met heldere en gedragen 

afspraken	over	één	cliënt,	één	plan,	één	aanspreekpunt.	Een	netwerk	op	wijkniveau	betekent	ook	
dat	loket-	/	frontliniemedewerkers	vertrouwd	moeten	zijn	met	de	buurt	en	de	buurt	vertrouwd	
moet	zijn	met	de	in	hun	wijk	actieve	hulpverleners.	

Het gebruik van een ordeningsprincipe in ringen kan houvast bieden bij het inrichten van een 

daadkrachtig	samenwerkingsverband.	De	ringen	zijn	als	volgt	onder	te	verdelen:	
•	 De eerste ring bestaat uit zorg- en welzijnsinstellingen en de door de gemeente uitgevoerde 

voorzieningen	en	loketten.
•	 De tweede ring bestaat uit het maatschappelijk middenveld en bevat semi-publieke 

organisaties die relevante activiteiten uitvoeren, zoals een woningbouwvereniging, een 

politiebureau	of	een	geestelijke	gezondheidsinstelling.	
•	 De	derde	ring	bevat	loketten	en	(vrijwilligers)organisaties	waar	op	stadsdeelniveau	ad	hoc	

verbanden	mee	kunnen	worden	gelegd,	zoals	bewonersorganisaties,	ouderensociëteiten	en	
verenigingen	voor	belangenbehartiging.	Het	gaat	hierbij	ook	om	(het	betrekken	van)	informele	
netwerken.	

Good practice: Wrap 

around care

Het Wraparound Care-model 

is geen gestandaardiseerde 

methodiek of interventie, 

maar een model waarin 

een aantal inhoudelijke 

uitgangspunten vertaald 

worden in een werkwijze die 

vervolgens	flexibel	en	op	
maat	kan	worden	ingevuld.	
Deze methodiek vormde de 

inspiratie voor de Proeftuin 

CJG.	In	het	model	staat	
de eigen kracht van het 

gezin	centraal.	Buiten	het	
gezin om wordt geen actie 

ondernomen.	Men	gaat	uit	
van een vraaggestuurde en 

thuisnabije	hulpverlening.	
Er wordt gewerkt met een 

plan dat niet voor, maar 

samen met het gezin en 

het persoonlijk netwerk is 

opgesteld en waarbinnen 

gewerkt wordt aan het 

behalen van concrete 

doelen.	Bovendien	werken	
alle betrokken instellingen 

en professionals vanuit 

één geïntegreerde 

aanpak rond kinderen, 

ouders	en	opvoeders.	
Belangrijke eerste stap is 

het	identificeren	van	de	
sleutelpersonen in het leven 

van	de	cliënt.	
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Een	huisarts	is	volgens	de	expertgroep	een	belangrijke	sleutelfiguur:	hij	/	zij	kent	immers	veel	
(kwetsbare)	cliënten.	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	op	stadsdeelniveau,	of	stedelijk	of	zelfs	landelijk	georganiseerde	
voorzieningen	is	het	goed	om	slimme	verbindingen	te	leggen.	Dit	om	coördinatielasten	te	
voorkomen.

In de praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig huisartsen intensief te betrekken en onderzocht zal 

moeten	worden	hoe	dit	beter	gefaciliteerd	kan	worden.

Faciliteren rol huisarts

In het kader van de pilots 

Centra voor Ouderen wordt 

de huisarts een grotere rol 

toebedicht in het bereiken 

van	kwetsbare	ouderen.	In	
één van de pilots ontvangt 

de huisarts daarvoor 

max.	€1.500	per	jaar	
vanuit een gemoduleerd 

zorgprogramma	(Menzis)	
waarin de zorg voor 

kwetsbare ouderen met 

één of meer chronische 

aandoeningen vanuit 

1	financiering	wordt	
geregisseerd.	In	de	praktijk	
blijkt dat hier maximaal 20 

kwetsbare ouderen mee 

kunnen	worden	begeleid.	
Dit	is	een	perverse	prikkel.
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Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen kan daarnaast een te hoge druk op voorzieningen 

voorkomen	door	preventief	te	informeren	(voorlichting).	Daarbij	kan	gedacht	worden	aan	
praktische	informatie	over	(medische)	basiszaken,	een	sociale	kaart	van	beschikbare	
ondersteuning,	informatie	over	de	werking	van	de	OV-chipkaart	en	de	mogelijkheden	van	ICT	of	
budgetvoorlichting.	De	informatievoorziening	zal	dus	optimaal	moeten	zijn.

3.1. Uitgangspunten preventieve methodieken

Verschillende	organisaties	in	de	stad	maken	gebruik	van	verschillende	preventieve	methodieken.	
Het gaat zowel om methodieken van zorgvraagverkenning als om methodieken voor de invulling 

van	de	regievraag.	De	expertgroep	constateert	dat	het	prima	is	dat	die	methodieken	naast	elkaar	
bestaan,	het	is	niet	nodig	één	standaard	methodiek	voor	te	schrijven.	Wel	zal	er	sprake	moeten	
zijn	van	gezamenlijkheid	en	overeenstemming	t.a.v.	een	aantal	uitgangspunten	en	principes.	De	
expertgroep	heeft	er	een	aantal	in	kaart	gebracht.	Aan	de	hand	van	deze	uitgangspunten	kunnen	
deskundigen de bestaande methodieken wegen en de juiste methodieken selecteren waarmee 

de	transformatie	in	het	denken	gerealiseerd	kan	worden.	Dit	kan	betekenen	dat	sommige	
organisaties hun methodiek zullen moeten aanpassen:

1.  Uitgaan van eigen kracht en netwerk van de cliënt

  Een methodiek moet vooral gericht zijn op versterking van de eigen kracht en hier actief op 

coachen.	Met	preventief	werken	is	het	mogelijk	een	latent	netwerk	rond	de	cliënt	aan	te	boren;	
een	netwerk	waar	hij	/	zij	voorheen	geen	gebruik	van	maakte.	Het	gaat	om	de	empowerment	
richting	de	cliënt:	uitgaan	van	de	eigen	kracht	en	het	eigen	netwerk.	

3.		Preventief	
ondersteuningsarrangement

Waar het gaat om preventief werken is het de expertgroep duidelijk geworden dat er een transformatie 

nodig is in het denken en doen in de Wmo, op meerdere vlakken. De expertgroep stelt dat de trend is 

en blijft meer doen met minder middelen. Het besef moet er dan ook zijn dat de financiële crisis de 

kwetsbare doelgroep zal doen toenemen enerzijds, terwijl anderzijds de gemeente extra taken krijgt. 

Om deze opgave aan te kunnen en echt meer te doen met minder middelen, loont het in te zetten op 

preventie, zo veronderstelt de expertgroep. Dit vraagt een extra investering aan de voorkant, voldoende 

capaciteit en kwaliteit en een bundeling van krachten (samenwerking). Ook moet daarin helder zijn dat 

de baten ervan (deels) bij andere partijen terecht komen, zoals bij zorgverzekeraars. 
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2.  Leerbaarheid

	 	Het	is	voor	burgers	soms	moeilijk	hun	eigen	omgeving	aan	te	spreken	voor	hulp.	Hulpverleners	
moeten	daarom	getraind	zijn	cliënten	hierbij	te	ondersteunen.	Als	de	cliënt	weet	of	leert	hoe	
de	eigen	regie	versterkt	kan	worden	is	sprake	van	leerbaarheid.	Dit	ligt	in	het	verlengde	van	
het	uitgaan	van	de	eigen	kracht	van	de	cliënt.	Is	de	leerbaarheid	van	de	cliënt	laag,	dan	zullen	
vaardigheden	minder	snel	eigen	worden	gemaakt.	Een	hoge	leerbaarheid	zal	ervoor	kunnen	
zorgen	dat	een	cliënt	in	de	toekomst	zelfs	minder	preventieve	middelen	nodig	heeft.	De	cliënt	
wordt aangeleerd meer van zijn of haar eigen netwerk gebruik te maken waardoor de zwaarte 

en	intensiteit	van	de	ondersteuningsbehoefte	in	de	loop	der	tijd	wellicht	zelfs	kan	afnemen.	

3.  Zeggenschap bij de cliënt en zijn systeem

	 	De	cliënt	en	het	netwerk	om	hem	heen	dienen	zélf	zeggenschap	en	regie	te	hebben	over	
datgene	wat	er	gebeurt	en	wordt	uitgevoerd.	Zij	zijn	immers	het	meest	volledig	op	de	hoogte	
van	de	situatie.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	hen	een	rol	te	geven	in	de	‘backoffice’;	door	de	hulp	
bij	verslaglegging,	het	inkijken	van	dossiers	e.d.	Dit	vereist	een	andere	wijze	van	samenwerken	
en	bekijken	van	de	cliënt	dan	traditioneel.	

	 	Elk	individu,	gezin,	sociale	context	beschikt	over	krachten,	mogelijkheden	en	hulpbronnen.	
Het	is	de	taak	van	de	hulpverlener	deze	te	leren	kennen	en	te	respecteren	en	cliënten	te	
ondersteunen	om	ze	in	te	zetten	op	de	manier	die	zij	goed	achten.	Mensen	zijn	in	staat	te	
weten	wat	goed	is	voor	henzelf	en	hun	gezin	en	kunnen	hun	eigen	doelen	vaststellen.	Ziekten,	
problemen, trauma’s maken de meeste mensen niet tot hulpbehoevende slachtoffers, maar 

tot	overlevers	met	ongekende	veerkracht.	De	motivatie	om	te	veranderen	groeit	als	cliënten	
gezien worden als volwaardige en vaardige mensen die met inbegrip van hun historie en 

problemen in staat zijn om op eigen krachten voor zichzelf te zorgen en van waarde te zijn voor 

anderen,	als	er	een	appèl	wordt	gedaan	op	de	eigen	krachten	zoals	die	door	de	cliënt	ervaren	
worden	en	als	de	cliënt	zijn	eigen	doelen	kan	bepalen	en	nastreven.	De	eigen	krachten	kunnen	
alleen	ontdekt	worden	als	hulpverlener	en	cliënt	als	gelijkwaardige	personen	samenwerken:	de	
experts - de hulpverleners - hebben niet het hoogste noch het laatste woord in wat er moet 

gebeuren.	De	cliënt	wordt	als	expert	gezien1.	Wanneer	het	zeggenschap	bij	de	cliënt	ligt,	zal	
ook	sprake	zijn	van	een	meer	gelijkwaardige	relatie	tussen	de	zorgvraagverkenner	en	de	cliënt.	
De	cliënt	wordt	meer	actief	benaderd	in	het	verbeteren	van	zijn	eigen	situatie,	heeft	daar	meer	
invloed	op	en	het	zal	daarom	ook	een	positiever	resultaat	opleveren.

1Uit: Helpen met vragen en complimenten, 

Maatwerk 2002
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4.  Voldoende regelruimte bij het wijkteam

  Het is belangrijk dat preventief werken ook voldoende handelingsvrijheid met zich meebrengt 

voor	de	professional,	zodat	naar	gelang	de	eigen	kracht	van	de	cliënt	meer	gefocust	kan	
worden	op	bepaalde	aspecten	of	ergens	prioriteit	aan	gegeven	kan	worden	(maatwerk).	Dit	
vereist dat de zorgvraagverkenner in staat is de hulpvraag goed in te schatten: een deskundige 

die	een	integrale	benadering	heeft	voor	de	problematiek.	De	uitgangspunten	van	de	Wmo	
zijn	hierbij	leidend:	collectief	boven	individueel,	generiek	boven	specifiek	en	vrijwillig	boven	
profesioneel.	De	handelingsvrijheid	kan	alleen	bestaan	als	er	ook	vertrouwen	is	in	het	oordeel	
van	de	professional,	dat	deze	daadwerkelijk	vanuit	de	vraag	de	achter	vraag	opereert.	

5.		Wijkteam	(frontoffice)
  Een wijkteam met voldoende capaciteit en kwaliteit is essentieel voor de complexere 

problematiek	van	de	cliënt.	De	werktafelmethodiek	van	het	Haags	maatschappelijk	
steunsysteem zoals beschreven in de inleiding is een goed voorbeeld van hoe dit kan 

functioneren.	De	kennis	en	kunde	van	verschillende	disciplines	in	een	team	is	met	name	
belangrijk om de aanpak van problematiek op verschillende leefgebieden op een juiste manier 

te	kunnen	laten	samenhangen.	Mocht	dat	nog	niet	voldoende	soelaas	kunnen	bieden,	zal	er	
nog	een	uiterste	escalatiemogelijkheid	(op	stedelijk	niveau)	worden	geboden.	Overigens	heeft	
het	Rijk	€	50	miljoen	beschikbaar	gesteld	aan	gemeenten	om	sociale	wijkteams	op	te	richten.

6. Eén taal, één proces: integrale benadering

	 	Een	preventieve	methodiek	betekent	dat	de	cliënten	integraal	benaderd	worden:	alle	
levensdomeinen worden meegenomen in de zorgvraagverkenning én in de oplossing van de 

problematiek.	Voor	een	effectieve	samenwerking	tussen	de	partijen	in	het	integrale	netwerk	is	
het behulpzaam een gezamenlijke taal te ontwikkelen bij de zorgvraagverkenning over issues 

als:

•	 Wat	zien	we	als	kwetsbaarheid?
•	 Wat	zijn	mogelijke	klantprofielen?	
•	 Wat	zijn	logische	zorg-	en	ondersteuningspaden	(formeel	en	informeel)	en	hoe	zetten	we	die	

in?
•	 Hoe	stellen	we	een	diagnose?
•	 Wat	is	ieders	bijdrage	en	kwalificatie	daarvoor?

Integraal werken zal meer prioriteit krijgen naarmate de preventie-ambities toenemen 

(eerder	verschillende	problematieken	signaleren)	en	er	meer	wordt	gekort	op	het	budget	
(efficiënter).	Om	dezelfde	reden	zal	er	dan	ook	meer	behoefte	komen	aan	digitalisering:	
enerzijds	om	(loketvaardige)	cliënten	meer	zelf	te	laten	doen;	anderzijds	om	de	registratie	en	
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gegevensuitwisseling	voor	professionals	te	verbeteren.	De	doelen	en	eisen	die	aan	het	netwerk	
worden	gesteld	hebben	dus	invloed	op	de	toegankelijkheid. 

Zorgvraagverkenners zullen met de echt kwetsbaren eerst een vertrouwensrelatie moeten 

opbouwen.	Een	goede	ontvangst	bij	een	loket	of	andere	vorm	van	toegang	is	daarbij	van	belang.	
Voldoende	tijd	en	inlevingsvermogen	zijn	een	voorwaarde	hiervoor.	Er	zijn	op	dit	moment	geen	
specifieke	hulpverleners	beschikbaar	om	de	kwetsbare	cliënten	bij	een	loket	extra	aandacht	te	
geven.	De	cliënt	wordt	daardoor	te	snel	het	systeem	in	gedrukt	waarbinnen	instanties	nog	teveel	
aanbodgericht	werken	en	gericht	zijn	op	het	toeleiden	naar	producten	of	diensten.
In één van de praktijkvoorbeelden die is besproken in de expertgroep werd een ‘knip’ gemaakt 

tussen	de	verkenfase	bij	de	cliënt	en	de	beoordeling	van	de	hulpvraag	van	de	cliënt.	De	uitvoering	
van	beide	elementen	ligt	in	dit	voorbeeld	niet	bij	dezelfde	persoon	of	organisatie.	Dit	wordt	door	
de	experts	onwenselijk	geacht.	Het	anders	doen	betekent	dat	de	betreffende	medewerker	zowel	
de	cliënt	moet	vinden	als	kunnen	beoordelen.	Objectiviteit	en	onafhankelijkheid	(doorverwijzen	
naar	de	voor	de	cliënt	beste	oplossing	of	voorziening,	ongeacht	door	welke	organisatie	deze	wordt	
aangeboden)	zullen	verder	hoog	in	het	vaandel	moeten	staan	bij	de	zorgvraagverkenners.

7.  Zorgvraagverkenners 

  Een methode van zorgvraagverkenning waarbij breed wordt gekeken, levert voor alle partijen 

winst	op.	Hiervoor	dienen	wel	outreachende	zorgvraagverkenners	te	worden	ingezet.	Dit	stelt	
eisen aan de kenmerken en competenties van de medewerkers die de zorgvraagverkenning 

uitvoeren: het vraagt een generalistische visie en blik, een zorgvraagverkenner met een brede 

scope	die	ook	buiten	het	aanbod	van	de	eigen	organsiatie	kan	kijken,	zo	leert	de	proeftuin	CJG.	
Het	competentieprofiel	voor	zorgvraagverkenners	dient	volgens	de	expertgroep	minstens	de	
volgende elementen te bevatten:

1.	 het	bevorderen	van	participatie	
2.	 cliënten	breed	en	integraal	benaderen	
3.	 vanuit	de	gehele	context	de	leefsituatie	van	de	cliënt	benaderen	
4.	 zien	de	cliënt	als	gelijkwaardig	
5.	 goede	kennis	van	de	sociale	kaart
6.	 de	onafhankelijkheid	bewaren	
7.	 bekendheid,	betrouwbaarheid	en	gelijkwaardigheid	t.o.v.	de	cliënt
8.	 deskundigheid
9.	 	(met	name)	bij	enkelvoudige	problematiek	in	staat	en	bevoegd	de	benodigde	zorg	en	

ondersteuning	vast	te	stellen	en	daar	waar	nodig	direct	in	te	zetten	c.q.	zelf	uit	te	voeren.

Voorbeeld: Mantelplan

Er zijn diverse voorbeelden 

van digitale fora die 

bijdragen aan de eigen 

kracht.	Zo	is	MantelPlan	
een digitaal platform 

voor communicatie via 

sms en e-mail tussen 

mantelzorger of vrijwilliger 

en hulpbehoevende, waarbij 

de professional verbonden 

is.	De	hulpverlener	
wordt ingeschakeld als 

het persoonlijk netwerk 

ontoereikend	is.
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8.  Eén vast aanspreekpunt

  De methodiek werkt volgens het uitgangspunt: één vast 

aanspreekpunt ofwel casemanager voor al deze verschillende 

problematieken,	voor	langere	tijd.	Zo	kan	optimaal	gebruik	
worden	gemaakt	van	de	eigen	kracht	van	de	cliënt;	immers		
hij	/	zij	heeft	één	direct	aanspreekpunt,	wordt	zo	min	
mogelijk	belemmerd	en	kan	gemakkelijk	zijn	weg	vinden.	Dit	
geldt	in	het	bijzonder	voor	kwetsbare	cliënten.

9.  Inzetten van ervaringsdeskundigen

  Bij het laatste uitgangspunt gaat het om het inzetten van 

ervaringsdeskundigen	zoals	toegelicht	in	hoofdstuk	1.

De expertgroep stelt dat bovenstaande punten kunnen leiden 

tot	een	transformatie	in	de	werkwijze	van	de	Wmo.	Er	wordt	een	
preventief ondersteuningsarrangement op maat gerealiseerd 

naar	tevredenheid	van	de	cliënt,	samengesteld	en	uitgevoerd	
in	dialoog	tussen	klant,	het	systeem	om	hem	/	haar	heen	
en	de	hulpverlener.	De	zorgvraagverkenners	of	wijkteams	
(ouderenwerkers,	zichtbare	schakels,	casemanagers)	zijn	daarbij	
aan	zet,	omdat	zij	immers	het	dichtste	bij	de	cliënt	staan.

Critical time intervention (CTI)

Het doel van CTI is mensen met complexe problemen te 

verbinden	met	de	juiste	zorg.	Dat	gebeurt	in	een	afgeperkte	
periode,	gestructureerd	en	persoonsgericht.	Bij	CTI	staan	de	
vragen	en	behoeften	van	de	individuele	cliënt	voorop.	
De	begeleider	kijkt	naar	de	mogelijkheden	van	de	cliënt.	
Van	daaruit	wordt	de	cliënt	ondersteunt	om	beter	in	de	
maatschappij	te	kunnen	functioneren.	CTI	wordt	ingezet	op	
momenten	waarop	de	cliënt	een	overgang	doormaakt.	Dit	zijn	
kritische	momenten	die	in	het	leven	van	de	cliënt	het	verschil	
kunnen	maken.	Dat	kan	een	crisis	zijn	die	onder	de	aandacht	
van	de	hulpverlening	komt.	Of	bijvoorbeeld	de	overgang	
van dakloosheid naar een woning of van penitentie naar de 

maatschappij.	Gedurende	een	afgeperkte	periode	bouwt	
de	cliënt	samen	met	de	CTI-begeleider	aan	een	sociaal	en	
professioneel	steunnetwerk.	Het	bestaat	uit	drie	fasen:
1.		Fase	één	draait	het	om	kennismaken	en	het	aanbrengen	
van	structuur.

2.		In	fase	twee	worden	het	netwerk	en	de	vaardigheden	van	
de	cliënt	uitgetest	en	verder	opgebouwd.	

3.		In	fase	drie	wordt	het	contact	met	de	CTI-begeleider	
afgebouwd.	De	begeleider	checkt	of	cliënt	en	vervolgzorg	
tevreden	zijn.	Hij	rondt	zijn	bemiddeling	en	begeleiding	af	
en draagt de zorg over aan het nieuwe netwerk1.

1Bron: Bruggen bouwen. De Critical Time 

Intervention Gids. Parnassia Bavo groep (2009)
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3.2. Preventieve prikkels

De expertgroep stelt dat preventief werken volgens 

bovengenoemde uitgangspunten de juiste prikkels afgeeft om 

zoveel	mogelijk	vanuit	de	eigen	kracht	van	de	cliënt,	efficiënt	en	
slimmer	te	werken.	Dit	zal	winst	opleveren	voor	de	cliënt	omdat	
deze minder zware hulp nodig heeft, zich meer zelfstandig kan 

redden;	en	langer	op	een	hogere	kwaliteit	van	leven	kan	blijven.	
Maar	dit	levert	uiteindelijk	ook	de	financiële	besparing	op	die	
nodig is om in te spelen op de verwachte toename van de groep 

kwetsbaren.	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.

De belangrijkste verandering in de werkwijze voor de 

zorgvraagverkenner is het naar eigen oordeel inzetten van 

zorg	en	ondersteuning	om	o.a.	directe	zorg	te	verlenen	of	
huisbezoeken	af	te	leggen	en	de	cliënt	zo	goed	en	onafhankelijk	
mogelijk	te	kunnen	benaderen.	Een	zorgvraagverkenner	dient	
hiervoor	te	beschikken	over	regelruimte;	zodat	hij	/	zij	dit	
naar	eigen	inzicht	in	kan	zetten.	Dit	leidt	tot	optimale	kwaliteit	
voor de beschikbare capaciteit en middelen, maar vraagt wel 

duidelijke	kaders.	Een	risico	is	namelijk	dat	door	een	grote	(niet	
in	financiën	beperkte)	regelruimte	bij	de	zorgvraagverkenners	
het proces oncontroleerbaar wordt en de uitgaven hoog komen 

te	liggen.	Belangrijk	is	daarom	gebruik	te	maken	van	de	juiste	
prikkels.	Deze	prikkels	dienen: 

•	 Cliënten	te	stimuleren	in	eerste	instantie	hun	eigen	netwerk	
aan	te	spreken;

•	 Zorgvraagverkenners	te	stimuleren	de	voor	de	cliënt	beste	
oplossing te zoeken, ongeacht welke dienst of aanbieder, bij 

voorkeur	binnen	het	eigen	netwerk	van	de	cliënt.
•	 De integrale teams constant te stimuleren de hulpverlening 

die	verleend	wordt	te	heroverwegen.	

Voorbeeld inzet ervaringsdeskundige medewerkers bij 

Altrecht:

De ervaringsdeskundige medewerker kan binnen Altrecht in 

verschillende functies werken:

•	 als ervaringswerker in een wijkteam 

•	 als	trainer/begeleider	van	zelfhulpgroepen	
•	 als	gastdocent/voorlichter	of	adviseur,	meestal	van	

buitenaf	uitgenodigd	voor	specifieke	doeleinden,	
bijvoorbeeld voor een training bij Dwang en Drang 

of als expert op forensisch gebied als beleids- of 

onderzoeksmedewerker 

Daarbij zijn verschillende rollen denkbaar, zoals die van: 

•	 coach:	een	actieve	opstelling	naar	de	cliënt	om	deze	te	
ondersteunen in het herstelproces, dit met inachtneming 

van	de	wensen	en	behoeften	van	de	cliënt	
•	 sparringpartner/consulent:	het	aanwezig	zijn	en	als	

vraagbaak	kunnen	dienen	voor	zowel	cliënten	als	
hulpverleners	vertaler/tolk:	een	actieve	opstelling	naar	
cliënten	en	hulpverleners	om	elkaars	taal	te	vertalen.	

De ervaringsdeskundige medewerker kan vanuit één functie 

één	of	meerdere	rollen	vervullen.
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De	prikkels	dienen	met	zorg	te	worden	uitgekozen.	Het	mag	
niet	zo	zijn	dat	de	levenssituatie	van	een	cliënt	door	een	
prikkel	dusdanig	verslechtert	dat	de	prikkel	het	doel	mist.	Een	
voorbeeld van een prikkel die op het juiste effect voorsorteert, 

is	de	eigen	bijdrage	voor	een	zorgvoorziening.	Uit	onderzoek	
hiernaar blijkt dat een deel van de mensen doordat er een eigen 

bijdrage	wordt	gevraagd,	een	andere	oplossing	(binnen	hun	
eigen	netwerk)	vindt	die	zonder	deze	financiële	drempel	niet	
aangeboord	zou	zijn.	

Eigen bijdrage 

Een	belangrijke	preventieve	prikkel	kan	de	eigen	bijdrage	zijn.	
Gemeenten hebben reeds de mogelijkheid een eigen bijdrage 

te	vragen	van	personen	die	een	beroep	doen	op	de	Wmo.	De	
expertgroep is van mening dat een eigen bijdrage niet per 

definitie	een	financiële	bijdrage	hoeft	te	zijn;	dit	kan	ook	in	
de vorm van maatschappelijke participatie plaatsvinden1.	Dit	
verdient	nog	nadere	uitwerking.	
 

Voor	een	optimale	werkwijze	worden	de	volgende	preventieve	
prikkels voorgesteld:

•	 	Outcome
  Bij de prikkels voor de outcome zijn twee uitgangspunten 

leidend:

 -   Klantgerichte prikkels: De klant is zich bewust van zijn 

eigen mogelijkheden en zijn eigen netwerk en levert een 

eigen	bijdrage;
 -   Organisatiegerichte prikkels: De productie van de 

organisatie mag niet leidend zijn, het gaat erom dat 

de	cliënt	zo	goed	en	passend	mogelijk	wordt	geholpen.	
Kwaliteit	gaat	boven	kwantiteit.	Daarvoor	zullen	de	
samenwerkende partijen ook een gemeenschappelijk 

beeld	en	gemeenschappelijke	definitie	van	kwetsbaarheid	
moeten	hanteren.	Outcome	kan	dan	worden	gerelateerd	
aan de afname van kwetsbaarheid en de toename van de 

regie	over	het	eigen	leven.	

Voorbeeld: voorverdeling van gelden per wijk / team

Voorverdeling	van	gelden	per	wijk/team	kan	een	uitkomst	
bieden.	Hierbij	spreekt	de	desbetreffende	zorgpartij	met	de	
financier	af	wat	de	zorgaanbieder	gaat	doen	en	welke	gelden	
er	tegenoverstaan.	Indien	de	zorgaanbieder	minder	doet,	
ontvangt	zij	minder	geld.	Indien	de	zorgaanbieder	meer	
doet, dan wordt alleen geld ontvangen indien een andere 

zorgaanbieder minder heeft gedaan en er dus ruimte in het 

regiobudget	is.	Ook	zorgkantoren	werken	op	deze	manier.

Een voorbeeld: Een gepensioneerd accountant heeft 

ernstige loopbeperkingen en vraagt bij de gemeente 

om	een	vervoersvoorziening	op	grond	van	de	Wmo.	De	
gemeente	kan	hiertoe	een	eigen	bijdrage	vragen	(mits	dit	
in	de	plaatselijke	verordening	is	geregeld),	maar	hij	zou	ook	
kunnen bewerkstelligen dat deze voormalige accountant het 

penningmeesterschap van een lokale sportvereniging op zich 

neemt.	

1RvZ. Briefadvies ‘Prikkels voor een 

toekomstbestendige Wmo’ (2011)
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•	 	Doelmatigheid:	inzicht	in	de	kosten	en	baten	van	de	gevolgde	aanpak	
	 	Er	wordt	gestuurd	op	wat	de	gevolgde	aanpak	oplevert.	Resultaten	van	de	inzet	van	

zorgvraagverkenners moeten aantonen dat investeringen aan de voorkant aan de achterkant 

tot	besparingen	leiden.	De	kosten	en	baten	kunnen	in	beeld	worden	gebracht	met	de	
BMC-methodiek	(zie	kader).	Uit	andere	onderzoeken	blijkt	dat	door	resultaatsturing	de	
uitnutting	van	de	indicaties	30%	kan	afnemen.	Dat	kan	enerzijds	betekenen	dat	minder	
geïndiceerden	gebruik	maken	van	hun	indicatie;	anderzijds	dat	de	geïndiceerde	dienst	of	
voorziening	door	de	cliënt	minder	wordt	ingezet.	Voor	hetzelfde	geld	kunnen	dus	meer	cliënten	
dan	voorheen	geholpen	worden;	dit	geeft	enige	ruimte	met	oog	op	de	bezuinigingen.	

Kosten en baten Zichtbare Schakel in Den Haag Centrum volgens BMC-methodiek

In een onderzoek naar de kosten en baten, gericht op één jaar uitvoering van de functie  

‘Zichtbare Schakel’ is gekeken naar drie ‘actoren’ waar de wijkverpleegkundige van betekenis 

kan	zijn:	de	cliënt,	instellingen	en	financiers.	Op	deze	manier	is	voor	de	onderzochte	periode	een	
(financiële)	besparing	berekend	per	cliënt	(netto)	€	366,-	en	per	wijkverpleegkundigen	€	39.678,-.	
Daarbij dienen echter ook éénmalige investeringskosten te worden meeberekend, die voor dit 

project	relatief	laag	waren.	

•	 	Prioritering	van	de	inzet	van	diensten
  Diensten en voorzieningen worden door de zorgvraagverkenners ingezet aan de hand van de 

volgende prioritering, uitgaande van de focus op de vraag en de eigen inzet heeft het meest 

adequate en daarnaast goedkoopste voorrang: 

	 -			Vrijwillig	boven	professioneel:	ondersteuning	door	vrijwilligers	boven	professionele	
ondersteuning  

	 -			Collectief	boven	individueel;	ondersteuning	in	groepsverband	gaat	boven	de	inzet	van	
individuele ondersteuning

	 -			Generieke	voorzieningen	boven	specifieke	voorzieningen;	voorzieningen	ingericht	voor	een	
brede	doelgroep	gaat	boven	voorzieningen	gericht	op	specifieke	doelgroep

	 -		Dicht	bij	de	burger.

Prioritering 

Vanuit	de	expertgroep	zijn	verschillende	suggesties	gekomen	om	de	inzet	van	diensten	te	
prioriteren.	Zo	biedt	de	functie	begeleiding,	vanwege	de	aard	van	de	dienst,	meer	mogelijkheden	
om	over	te	laten	aan	welzijn	of	aan	het	eigen	netwerk	dan	andere	diensten.
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•			Maatwerk	en	kwaliteit
  Zorgvraagverkenners dienen maatwerk te kunnen leveren en daarmee kwaliteit van de Wmo te 

waarborgen.

•		Budgettering
	 	Er	zal	minimaal	afstemming	tussen	verzekeraars/wmo	(op	gebiedsniveau)	moeten	

plaatsvinden.	In	de	meest	vergaande	vorm	kan	worden	gedacht	aan	populatiebekostiging,	waar	
de	verdeling	van	middelen	afhangt	van	de	populatiekenmerken	in	een	gebied.	Samenwerking	in	
de wijkteams kan worden gestimuleerd doordat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten 

gezamenlijk	meer	verantwoordelijkheid	nemen	hiervoor.	Het	kan	gestimuleerd	worden	
door	een	inkoopvoorwaarde	voor	samenwerking	op	te	nemen.	Gemeenten,	zorgkantoren	en	
verzekeraars	dienen	hierover	niet-vrijblijvende	gebiedsgerichte	afspraken	te	maken.

(Preventieve) prikkels

Uit de expertgroep is naar voren gekomen wat betreft prikkels richting de verschillende 

doelgroepen:

•	 Voor	een	groot	deel	van	de	cliënten	dat	hulp	bij	het	huishouden	ontvangt,	geldt	dat	zij	naar	
inschatting	van	de	expertgroep	niet	in	staat	zijn	zelf	huishoudelijke	hulp	in	te	kopen.	

•	 Vanaf	1	januari	2013	worden	er	voor	de	zorgzwaartepakketten	categorie	1	en	2	geen	indicaties	
voor	een	verzorgingshuis	meer	afgegeven.	In	plaats	daarvan	krijgen	de	cliënten	hulp	in	hun	
eigen	omgeving.	Belangrijkste	redenen	waarom	deze	doelgroepen	in	een	verzorgingshuis	willen	
wonen	zijn	over	het	algemeen	onveiligheid	en	eenzaamheid.	Hier	zal	dan	ook	een	alternatieve	
oplossing	voor	moeten	worden	gezocht.	Goede	mogelijkheden	om	in	de	eigen	omgeving	van	de	
cliënt	aan	te	bieden	worden	gezien	in	het	gebruik	van	domotica.	
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4.1. Integrale toegang

Op dit moment zijn er belangrijke initiatieven in de stad die een integrale aanpak per doelgroep 

nastreven.	Dat	kan	bijvoorbeeld	door	onderscheid	te	maken	naar	leeftijd.	Dit	geeft	een	verdeling	
naar	jeugd	(tot	21	jaar),	volwassenen	(18+	-	65	MSS)	of	ouderen,	zoals	ook	bij	de	huidige	
CJG’s	en	de	Centra	voor	Ouderen	in	ontwikkeling	gehanteerd.	Het	voordeel	daarvan	is	een	
“dedicated	aanpak	per	doelgroep”	waarin	gespecialiseerde	professionals	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.	In	
corporatiewoningen wonen zowel jeugd, volwassenen als ouderen, ook geldt dat alle doelgroepen 

met	welzijn	in	contact	zijn.	Er	zal	dus	overlap	zijn	tussen	de	netwerken	en	organisaties	die	worden	
geraadpleegd.	Daarnaast	is	uit	onderzoek	onder	frontlinemedewerkers	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 dus 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.	Dus	1	maatschappelijk	werker,	een	huisarts,	een	
functionaris	van	DHOM,	een	zichtbare	schakel	en	een	medewerker	van	Parnassia	(op	afroep)	en	
een	jeugdverpleegkundige	(op	afroep).	Generalistische	zorgvraagverkenners	vormen	de	voorpost	
of	frontoffice	die	alle	‘algemene’	vragen	kunnen	behandelen	vanuit	het	principe	één	gezin,	één	

4.		Onafhankelijke	toegang	met	
doorzetting

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 zoals nu georganiseerd per doelgroep worden georganiseerd?

•	 	Hoe	moet	de	regiefunctie	worden	ingericht?
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plan.	Het	wijkteam	kan	een	beroep	doen	op	een	breder	
multidisciplinair overleg van specialistische professionals 

voor	de	vragen	die	meer	complex	zijn.	Zo	nodig	kan	
specialistische	hulp	worden	uitgevoerd	in	de	midoffice	
door	hulpverleners	die	“ingevlogen”	worden	en	evt.	een	
subplan	maken	in	het	ene	plan	per	gezin.	Dit	vraagt	ook	
een goede verbinding met het netwerk van professionals 

en	vrijwilligers	in	de	wijk.

Voorbeeld: Integrale teams voor welzijn en zorg in de wijk – 

Lelystad

Sinds 1 januari 2012 wordt in Lelystad, onder aanvoering van de 

welzijnsinstelling, gewerkt met integrale teams voor zorg en welzijn 

per	stadsdeel	(4	stadsdelen	op	75.000	inwoners).	Het	team	is	
aanspreekpunt	voor	burgers,	instellingen	en		bedrijven	in	de	wijk;	
onderneemt	actie	als	mensen	tussen	wal	en	schip	vallen;	signaleert	
knelpunten en kansen en zoekt oplossingen, draagt de Wmo-visie 

uit	naar	eigen	en	andere	organisaties;	ontwikkelt/stimuleert	
nieuwe	arrangementen	en	organiseert	netwerkbijeenkomsten.	De	
gemeente,	welzijn	en	zorginstellingen	werken	samen	in	de	teams.	
In de netwerkoverleggen per stadsdeel komen scholen, instellingen, 

woningbouwvereniging,	politie,	kerken,	vrijwilligersorganisaties	etc.
bij	elkaar.	De	toegang	tot	het	team	verloopt	via	8	wijkinfopunten	
verspreid	door	de	stad	of	het	centraal	loket	in	het	stadhuis.	

Voorbeeld: Wijkzorgteams in Enschede

Sinds	2008	wordt	in	de	Enschedese	wijk	Velve-Lindenhof	
geëxperimenteerd	met	een	nieuwe	methode	voor	de	aanpak	van	
sociale	problematiek.	De	wijkcoaches	in	de	Velve-Lindenhof	fungeren	
als	“sociale	huisarts	in	de	eerste	lijn”.	De	wijkcoaches	bieden	
bewoners als centrale hulpverlener concrete, directe en nabije 

ondersteuning bij het aanpakken van problemen en het pakken van 

kansen	voor	sociaal	herstel	en	participatie.	Daarbij	vormen	de	eigen	
ambities	en	competenties	van	bewoners	het	vertrekpunt;	geen	
afhankelijke	opstelling,	maar	de	kans	grijpen	om	voor	uit	te	komen.	
Het	doel	is	om	bewoners	te	laten	stijgen	op	de	sociale	ladder.	Er	is	
bewust gekozen voor een brede doelgroep: de wijkcoaches mogen 

hulp	bieden	bij	enkelvoudige	en	meervoudige	problematiek.	Ze	zijn	
dan	ook		in	de	breedte	deskundig.	De	wijkcoach	heeft	de	regierol	in	
het plan van aanpak van de bewoner en is toegerust met vergaande 

bevoegdheden.	Hiermee	kunnen	de	wijkcoaches	beslissingen	nemen	
op gebied van bijvoorbeeld uitkeringen, bijzondere bijstand en 

indicatiestelling.	Zo	nodig	worden	relevante	organisaties	betrokken	
om	de	problemen	aan	te	kunnen	pakken.	
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4.2. 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	(zie	ook	hiervoor)	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.	De	regelruimte	wordt	genormeerd	aan	de	hand	van	de	in	hoofdstuk	3	genoemde	
uitgangspunten.	Daarbij	is	het	van	groot	belang	dat	de	regie	wordt	ondersteund	met	integrale	
niet-vrijblijvende	afspraken	over	financiering	en	mandaat.	

4.3. Transitie

De	stap	van	drie	centra	voor	specifieke	doelgroepen	(nu)	naar	integrale	teams	voor	welzijn	en	
zorg	in	de	wijk	in	de	toekomst,	vraagt	om	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	zijn	dit	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.	

Staatssecretaris	Van	Rijn	heeft	hier	onlangs	landelijk	€	50	mln	voor	beschikbaar	gesteld.	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	MSS.	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	
voor deels gezamenlijke tweede ring en misschien wel derde ring zoals 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	mid-	en	backoffice	van	de	drie	
organisaties	zodat	een	integraal	centrum	voor	zorg	en	welzijn	in	de	wijk	ontstaat.	De	
organisatorische	overlap	verdwijnt	en	er	worden	minder	zaken	dubbel	gedaan.	

Het transitiemodel is schematisch als volgt weer te geven:

 

Resultaat	is	een	wijkteam	dat	alle	kwetsbaren	in	een	gebied	kan	bedienen.	De	cliënt,	jong	of	oud,	
heeft	één	centrum	waar	hij	/	zij	terecht	kan,	dichtbij	huis	in	de	wijk.
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Bijlage 1

Begeleiding

De functie begeleiding in de AWBZ is bedoeld voor mensen met een somatische, 

psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke handicap, die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

•	 sociale	redzaamheid;
•	 bewegen	en	verplaatsen;
•	 psychisch	functioneren;
•	 geheugen	en	oriëntatie;
•	 probleemgedrag.

De functie extramurale begeleiding is gericht op het bevorderen, het behouden of het 

compenseren	van	zelfredzaamheid.	Daarnaast	is	de	functie	bedoeld	om	te	voorkomen	dat	mensen	
in	een	instelling	opgenomen	moeten	worden	of	zich	zouden	verwaarlozen.	Een	belangrijk	verschil	
tussen begeleiding en behandeling is dat men bij de functie begeleiding niet ingrijpt in het 

ziekteproces.	Dit	gebeurt	wel	bij	behandeling.	Bij	begeleiding	gaat	het	om	afgebakende	taken,	
handelingen	die	van	te	voren	besproken	worden	om	te	gaan	doen.	Zoals	een	dag-	en	nachtritme	
aanbrengen	of	hulp	bij	de	administratie.	Respijtzorg	is	ook	mogelijk.

De	functie	draagt	eraan	bij	dat	cliënten	optimaal	kunnen	functioneren	op	diverse	leefgebieden:	
zelfzorg,	wonen,	werken,	financiën,	vrije	tijd,	sociaal	netwerk	en	contacten	met	instanties.	De	
begeleiding	ondersteunt	cliënten	vaak	op	het	terrein	van	structuur	en	dagritme,	maar	omvat	
ook praktische hulp bij en overname van taken op het gebied van zelfzorg, huishouden en 

administratie.

Extramurale begeleiding wordt meestal langdurig en laagfrequent aangeboden en is bedoeld 

om	de	situatie	van	de	cliënt	stabiel	te	houden.	Soms	is	er	sprake	van	kortdurende,	intensieve	
individuele	begeleiding.	Dit	is	bijvoorbeeld	het	geval	in	de	beginfase	van	een	begeleidingstraject,	
bij	crisissituaties	en	‘life	events’,	of	als	zich	een	traumatische	gebeurtenis	heeft	voorgedaan.	Bij	
een	deel	van	de	doelgroep	vervullen	mantelzorgers	een	grote	rol.	Als	de	mantelzorg	wegvalt,	is	
intramurale	opname	vaak	het	enige	alternatief.	De	begeleiding	wordt	in	deze	gevallen	ook	ter	
ontlasting van mantelzorgers ingezet, want het langdurige en intensieve beroep dat op hen wordt 

gedaan,	leidt	vaak	tot	overvraging.
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Doelgroep begeleiding 

Op hoofdlijnen zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

•	 ouderen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking

•	 volwassenen	(en	jongeren)	met	een	lichamelijke	beperking	of	chronische	ziekte
•	 volwassenen	(en	jongeren)	met	een	verstandelijke	beperking
•	 volwassenen	(en	jongeren)	met	een	zintuiglijke	beperking
•	 volwassenen	(en	jongeren)	met	een	psychiatrische	aandoening	of	beperking
•	 palliatief terminale zorg

•	 multiprobleemgezinnen

Over het algemeen betreft het mensen die matige of zware beperkingen hebben op het terrein 

van: sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en 

oriëntatie	en/of	probleemgedrag.

Omdat jongeren straks met de decentralisatie van de Jeugdzorg onder de nieuwe jeugdwet gaan 

vallen en de toegang voor jongeren apart wordt geregeld via de CJG’s, zijn zij steeds als aparte 

doelgroep	genoemd.	Voor	een	deel	zullen	dezelfde	voorzieningen	voor	hen	van	toepassing	zijn	
of	zullen	mogelijk	gelijke	contractafspraken	met	aanbieders	gelden.	Vandaar	dat	er	een	goede	
verbinding	is	met	de	beleidsontwikkeling	op	het	gebied	van	decentralisatie	Jeugdzorg.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke	verzorging	is	ondersteuning	bij	de	dagelijkse	verzorging.	Denk	daarbij	aan:	
•	 douchen;	
•	 scheren;	
•	 aankleden;	
•	 hulp	bij	het	eten	en	drinken;	
•	 het	naar	de	wc	gaan;	
•	 omgaan	met	stoma;
•	 het	aanbrengen	van	prothesen;	het	doen	van	oefeningen.	

Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging, behoort tot deze functie, 

zoals	het	opmaken	van	het	bed	tijdens	het	wassen	van	een	bedlegerige	cliënt	en	het	stimuleren	
van	de	zelfredzaamheid.
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

Expertgroep preventie en toegang

Opdrachtformulering

Beschrijving van het thema

Onder preventie en toegang vallen alle voorzieningen en activiteiten die voorafgaan aan het 

(daadwerkelijke)	gebruik	van	een	(zwaardere)	vorm	van	zorg/ondersteuning.	
Bedoeling van de Wmo is ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen 

en	de	regie	houden	over	hun	eigen	leven.	Een	preventieve	aanpak	draagt	bij	aan	het	versterken	
van de eigen kracht van burgers, zodat zij zeggenschap houden over hun eigen hulpvraag en 

leven.	Belangrijk	voor	een	effectieve	preventieve	aanpak	is	onder	meer	dat	de	toegang	tot	
voorzieningen	integraal,	eenduidig	en	efficient	geregeld	is.	Immers,	wanneer	ondersteuning	nodig	
is	kan	deze	het	best	zo	snel	mogelijk	worden	ingezet	zodat	erger	wordt	voorkomen.	Tevens	is	van	
belang dat de burger niet onnodig terecht komt bij zwaardere voorzieningen dan dat de individuele 

problematiek	vereist.

I. Kernopdracht

Breng beargumenteerd een onafhankelijk en uitvoerbaar advies uit over: 

A	 De	meest	effectieve	en	efficiënte	organisatie	van	de	toegang	tot	de	begeleiding.		
 Daarbij dienen de volgende elementen te worden betrokken: 

	 1.	 Het	schaalnivo	(stadsdeel,	wijk/buurtniveau,	of	een	combinatie);		
	 2.	 De	uitvoerder	(publiek,	privaat	of	een	combinatie	van	beide);
	 3.	 	Een	uniforme	methode	van	zorgvraagverkenning	en	borging	van	objectiviteit	en	

onafhankelijkheid;

B.	 	Welke	methodieken	dienen	ingezet	te	worden	vanwege	een	bewezen	preventieve	werking	
zodat:

	 1.		wordt	voorkomen	dat	burgers	behoefte	hebben	aan	zware/zwaardere	ondersteuning;	
	 2.		het	moment	wordt	uitgesteld	dat	burgers	behoefte	hebben	aan	zware/zwaardere	vormen	

van	ondersteuning;
	 3.	wordt	bereikt	dat	de	zwaarte	en	intensiteit	van	de	ondersteuningsbehoefte	afneemt.
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Kaders 

De	vervulling	van	deze	opdracht	(in	de	vorm	van	een	advies)	moet	passen	binnen	de	bestuurlijke	
kaders,	die	hierna	worden	benoemd.	Daarnaast	wordt	rekening	gehouden	met	de	kaders	uit	het	
nieuwe	regeerakkoord.	Zo	zal	niet	alleen	de	begeleiding	vanuit	de	AWBZ	naar	de	Wmo	worden	
overgeheveld,	maar	tevens	de	persoonlijke	verzorging.	De	invoering	is	later	dan	verwacht	(2015),	
maar	de	taakstelling	aanzienlijk	forser.	Voorafgaand	daaraan	wordt	in	2014	de	aanspraak	op	
verzorging	en	begeleiding	ernstig	versoberd.	Hoe	de	verschillende	maatregelen	zullen	worden	
uitgewerkt	is	nog	niet	bekend.	De	expertgroep	heeft	de	taak	om,	in	relatie	tot	de	opdracht,	de	
kabinetsplannen	mee	te	wegen	en	te	anticiperen	op	de	gevolgen	ervan.	

II. Bestuurlijke kaders

1.		Geen	mini	AWBZ
  De uitvoering van de begeleiding wordt niet 1 op 1 overgenomen vanuit de AWBZ, maar zoveel 

als	mogelijk	geïntegreerd	in	het	brede	Haagse	Wmo	beleid.	

2.	 Meer/beter	doen	met	minder	middelen
  Als gevolg van de bezuinigingen staat Den Haag, net als andere gemeenten, voor de opgave 

om	in	het	sociale	domein	meer	te	doen	met	minder	middelen.	Veel	daarvan	wil	Den	Haag	ook	
beter	doen.	Er	moet	een	efficiencyslag	worden	gerealiseerd.	Multifunctioneel	gebruik	van	
accommodaties	en	de	inzet	van	de	taxibus	als	collectief	vervoer	zijn	reeds	genomen	besluiten.	

3.	 Toegang	is	eenduidig	en	integraal
	 	Organiseer	een	integrale	en	eenduidige	toegang	tot	zorg	en	ondersteuning	(loket,	digitaal	

en	functionaris).	Uitgangspunt	daarbij	is	per	stadsdeel	een	centrum	voor	ouderen	(CvO),	een	
centrum	voor	jeugd	en	gezin	(CJG)	en	een	algemeen	loket	van	Den	Haag	OpMaat	(DHOM).	De	
toegang	voor	dak-	en	thuislozen	en	maatschappelijke	opvang	is	stedelijk	geregeld	via	het	CCP.

4.	 Integrale	aanpak
  Gegeven de doelgroep die met de AWBZ begeleiding wordt overgeheveld dienen we te zorgen 

voor	(nieuwe)	logische	verbindingen	tussen	voorzieningen,	regelingen	en	stelsels.

5.	 Uitgangspunten	Maatschappelijke	Ondersteuning:
	 	Voor	de	wijze	waarop	we	ons	aanbod	inrichten	moet	rekening	gehouden	worden	met	de	

uitgangspunten	die	zijn	vastgelegd	in	het	Meerjarenbeleidsplan	2011-2014	“Zorg	voor	elkaar”:	
	 -	 	Vrijwillig	boven	professioneel
	 	 	Daar	waar	mogelijk	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	inzet	van	vrijwilligers.	Bij	het	

professionele	aanbod	stimuleren	we	samenwerking	met	vrijwilligers.
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 - Collectief boven individueel

	 	 	We	kijken	eerst	naar	oplossingen	via	een	collectief	aanbod.	Daar	waar	nodig	zetten	we	
individuele	voorzieningen	in.	Bij	het	gebruik	van	collectieve	voorzieningen	wordt	tevens	
eerst gekeken naar een voorziening in de eigen buurt in verband met het stimuleren van 

de	sociale	cohesie	en	binding	met	de	buurt.
	 	 	Specifiek	voor	begeleiding	kijken	we	naar	welke	vormen	die	nu	onder	de	AWBZ	individueel	

worden	aangeboden,	straks	onder	de	Wmo	in	collectief	zouden	kunnen.	Vormen	van	
financiële	begeleiding	zouden	daarvan	een	voorbeeld	kunnen	zijn.

	 -	 Generiek	boven	specifiek
   Zowel individuele als collectieve voorzieningen zijn cultuursensitief, waardoor het niet 

meer	nodig	is	voor	specifieke	(culturele)	groepen	aparte	voorzieningen	te	hebben.

In recent onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd1 zijn AWBZ-activiteiten 

die op dit moment worden aangeboden in het kader van begeleiding afgezet tegen bestaande 

Wmo-voorzieningen	in	de	stad.	Hieruit	blijkt	dat	deze	drie	richtingen	goed	realiseerbaar	zijn	
binnen	de	Wmo.

III. Aanpak en Planning

In	het	werkproces	van	de	expertgroepen	worden	2	fasen	onderscheiden.	Tijdens	deze	fasen	
worden	organisaties	in	de	zorg	en	welzijn	en	cliëntenorganisaties	geconsulteerd	en	geïnformeerd	
oa.	door	middel	van	het	digitale	platform	EwmoForum.	De	Tafel	van	Kwaliteit	wordt	op	14	maart	
2013	geïnformeerd	over	de	tussentijdse	resultaten	van	de	expertgroep.	Ook	zullen	deze	resultaten	
worden	voorgelegd	aan	het	Strategisch	Ketenoverleg.	

Fase 1: Uitwerking en selectie meest wenselijke scenario(’s): 16 november 2012 tot 15 

april 2013. 

In deze fase bepaalt de expertgroep de kritische succesfactoren en randvoorwaarden voor de 

toegang	en	zorgvraagverkenning	gegeven	de	bestuurlijke	kaders.	Op	basis	hiervan	worden	
relevante	praktijkvoorbeelden	of	onderdelen	daarvan	geanalyseerd.	Scenario’s	worden	opgesteld	
en	doorgerekend	door	een	daarin	gespecialiseerd	bureau.	

1Onderzoek B&A Groep in opdracht van het 

Stafbureau Maatschappelijke Ondersteuning 

van de dienst OCW, gemeente Den Haag, 

afgerond oktober 2012
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Praktijkvoorbeelden die benut kunnen worden omdat zij een rol vervullen in de huidge organisatie 

van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en de zorgvraagverkenning zijn: 

•	 de	pilots	Centra	voor	Ouderen;
•	 de	werktafels	van	het	maatschappelijk	steunsysteem	(MSS);
•	 het	participatiecentrum;
•	 de	brede	intake	bij	de	dienst	SZW	en	de	“huis	aan	huis	aan	het	werk”	aanpak	in	de	

Schilderswijk.
•	 wijkbussen	en	BBD	(Boodschappen	Begeleidings	Dienst).

Resultaten van de 1e fase zijn:

1.	 	kwalitatief	en	kwantitatief	onderbouwde	scenario’s	voor	de	inrichting	van	een	effectieve	en	
efficiënte	toegang	en	een	goede	methodiek	van	zorgvraagverkenning;

2.	 Selectie	van	preventieve	begeleidingsvormen.	
 

Fase 2: Opstellen eindadvies: 15 april tot 17 mei 2013

In de periode 15 april tot  17  mei 20131 worden de verworven kennis, inzichten en analyses van 

de	verschillende	scenario’s	omgezet	tot	het	formuleren	van	een	onderbouwd	eindadvies.

Resultaat van fase 2 is een advies op basis waarvan bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden 

voor:

1.	 	de	wijze	waarop	de	toegang	en	de	methodiek	van	zorgvraagverkenning	in	de	Wmo	kunnen	
worden	uitgevoerd.

2.	 	Een	set	preventieve	begeleidingsvormen	die	versterkt	dan	wel	in	het	Wmo	voorzieningenpakket	
dient te worden opgenomen

Verbinding met het digitale discussieplatform

De expertgroep gebruikt het digitale platform als instrument om 

•	 noodzakelijke	kennis	en	expertise	binnen	te	halen	(door	het	posten	van	vragen/discussiepunten	
en	het	benutten	van	relevant	informatie);

•	 om	betrokken	partijen	op	de	hoogte	te	houden	van	haar	werkzaamheden	en	vorderingen	(door	
middel	van	korte	verslagen,	tussenresultaten	te	delen	via	het	platform).

Relatie met decentralisatie Jeugdzorg

In haar advies legt de expertgroep een duidelijke relatie met de decentralisatie Jeugdzorg en 

andere	relevante	ontwikkelingen.
1Onderzoek B&A Groep in opdracht van het 

Stafbureau Maatschappelijke Ondersteuning 

van de dienst OCW, gemeente Den Haag, 

afgerond oktober 2012
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Belasting

De	expertgroep	zal	ongeveer	1	à	2	keer	per	maand	bijeen	komen.	Daar	zijn	eventuele	bezoeken	
aan	projecten	niet	in	meegerekend.	Ook	zal	het	gebruik	van	het	digitale	platform	een	afwijkende	
dynamiek	en	een	hogere	frequentie	kennen.	

IV. Rollen en taken

Voorzitter

•	 leidt	het	gesprek	en	de	discussies	tijdens	de	bijeenkomsten.	Daarin	heeft	de	voorzitter	een	
onafhankelijke	rol;

•	 coördineert	de	werkwijze	van	de	expertgroep	(ook	buiten	de	vergaderingen	om);
•	 coördineert	de	analyse	en	doorrekening	van	de	gevolgde	praktijkvoorbeelden;
•	 neemt het voortouw in de kennisuitwisseling en afstemming binnen de expertgroep en het 

relateren	van	vergaarde	kennis	en	inzichten	aan	de	opdracht;
•	 neemt het voortouw in de informatie-uitwisseling via het digitale platform: samen met de 

secretaris bepaalt de voorzitter welke informatie vanuit de expertgroep op het platform wordt 

geplaatst	en	welke	input	vanaf	het	platform	wordt	ingebracht	in	de	expertgroepen;
•	 bewaakt de integraliteit, onafhankelijkheid en relevantie van de analyses, conclusies en 

adviezen.

Secretaris

De rol van secretaris wordt vervuld door het Stafbureau Maatschappelijke Ondersteuning van de 

gemeente	(SMO)	en	de	gemeentelijke	projectleiders	decentralisatie	AWBZ.	De	secretaris:
•	 ondersteunt	de	voorzitter	bij	al	diens	taken	en	verantwoordelijkheden;
•	 neemt het voortouw in de afstemming met 

	 -	 de	redactie	van	het	digitale	discussieplatform;
	 -	 degenen	die	de	doorrekening	van	de	geselecteerde	praktijkvoorbeelden	uitvoeren;
	 -	 de	projectleiders/managers	van	de	geselecteerde	praktijkvoorbeelden;
	 -	 de	andere	expertgroepen	(en	koppelt	resultaten	terug	aan	de	expertgroep	tbv	hun	werk)
•	 zorgt waar nodig of gewenst, in overleg mer de voorzitter,  , in overleg met de voorzitter, voor 

tussentijdse	terugkoppeling	aan	directie	SZW	en	OCW	(Regiegroep),		Strategisch	Ketenoverleg	
(SKO)	en	gemeentelijke	werkgroep	Wmo;

•	 zorgt	voor	een	gedegen	dossiervorming	ter	ondersteuning	van	de	expertgroep;
•	 zorgt	voor	de	uiteindelijke	schriftelijke	vastlegging	van	het	advies.
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Leden expertgroep

•	 brengen	kennis	en	expertise	in	die	relevant	en	bruikbaar	is	voor	de	opdracht.	Dat	doen	zij	
vanuit een onafhankelijke positie en in het algemene belang van de opdracht, dus los van 

eventuele	eigen	(organisatie)belangen;
•	 benutten	hun	(kennis)netwerk	voor	het	vergaren	van	noodzakelijke	kennis	en	inzichten;
•	 volgen de relevante actualiteiten op de voet en delen deze actief met de overige leden, ook 

buiten	de	vergaderingen	om;
•	 zijn goed op de hoogte van de praktijkvoorbeelden en volgen deze in het belang van de 

opdracht;
•	 vertalen de verkregen inzichten in conclusies, vervullen een actieve rol bij de formulering van 

het	advies	en	dragen	daarbij	zorg	voor	de	integraliteit,	onafhankelijkheid	en	relevantie;
•	 respecteren de voortrekkersrol van voorzitter en secretaris voor wat betreft de externe 

communicatie

Secretariaat

Het	Stafbureau	Maatschappelijke	Ondersteuning	(SMO)	is	verantwoordelijk	voor	het	secretariaat.	
Het secretariaat regelt de planning en verslaglegging van de bijeenkomsten en verslaglegging van 

de	vergaderingen.	Tevens	kan	het	secretariaat	een	ondersteunende	rol	vervullen	bij	het	plannen	
van	eventuele	werkbezoeken	door	(leden	van)	de	expertgroep	aan	projecten	en	initiatieven	in	de	
stad	in	het	kader	van	uitvoering	de	opdracht.
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Bijlage 4
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Bijlage 5
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Bijlage 6
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Bijlage 7
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Bijlage 8

Lijst met werkbezoeken: 

Naam project en contactpersoon Bezoekdatum 

1.	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin 28	maart	2013

2.	Pilots	Centrum	voor	Ouderen 11 april 2013

3.	Stichting	Anton	Constandse	 12 april 2013

4.	Werktafels	maatschappelijk	steunsysteem 23 april 2013
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  Ontwerpkader werkbezoek CVO

1. Uitgaan van de eigen kracht betekent voor het ontwerpkader dat:

A.	Niet	kijken	naar	beperkingen,	maar	mogelijkheden

•			Er	wordt	door	het	casemanagementteam	gekeken	naar	wat	een	oudere	nog	wel	kan	al	dan	niet	met	
hulp	van	het	eigen	netwerk.	Een	aanvraag	voor	bijv.	een	traplift	wordt	niet	direct	gehonoreerd,	maar	
eerst	wordt	gekeken	wat	gezien	de	situatie	van	de	oudere-	een	passende	oplossing	is.

B.	Mate	kwetsbaarheid	wordt	bepaald	door	gehele	leefsysteem

•			De	zorgvraagverkenner	werkt	met	de	ZRM:	zelfredzaamheidsmatrix.	Door	te	werken	met	de	ZRM	
is	het	totale	leefsysteem	bepalend	voor	de	mate	van	kwetsbaarheid.	Hierin	worden	sociale,	fysieke,	
financiële,		juridische	etc.	aspecten	meegenomen.	Op	ieder	domein	wordt	een	score	van	0	-	5	
toegekend:	van	volledig	zelfredzaam	tot	niet	zelfredzaamheid.	Het	resultaat	is	een	beeld	van	de	mate	
van	kwetsbaarheid.	

•			Daarnaast	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	de	Tilburg	Fratility	Indicator:	een	vragenlijst	waarbij	
gevraagd	wordt	naar	mobiliteit,	lichamelijke	fitheid,	visie,	gehoor,	voeding,	co-morbiditeit,	cognitie	en	
psychosociale	gesteldheid.	Bij	vijf	of	meer	negatieve	antwoorden	is	er	sprake	van	kwetsbaarheid.

C.	Er	wordt	gekeken	naar	de	kracht	van	het	netwerk	van	de	cliënt

•			Het	netwerk	van	de	cliënt	is	niet	standaard	opgenomen	in	de	procedure,	als	in	dat	er	aangesloten	
wordt	bij	het	keukentafelgesprek	of	bij	het	casemanagementoverleg.	Maar	er	wordt	wel	met	de	cliënt	
gesproken over de draagkracht van het netwerk – ook als onderdeel van de ZRM waarin sociale relaties 

met	familie	en	daarbuiten	aan	de	orde	komen.	Daarnaast	is	het	thema	‘eenzaamheid’	van	belang	onder	
de	groep	ouderen.

2. De focus op kwetsbaren betekent voor het ontwerpkader dat:

A.	Focus	op	bereiken	kwetsbaren	die	niet	loketvaardig	zijn

•			Er	is	gekozen	voor	een	outreachende	aanpak	met	huisbezoeken,	waarbij	vanuit	het	CVO	expliciet	wordt	
ingezet	op	het	bereiken	van	kwetsbare	ouderen	die	niet	loketvaardig	zijn.

•			Schatting	in	Escamp	is	dat	de	populatie	voor	15%	bestaat	uit	ouderen	met	risico	op	kwetsbaarheid	en	
20%	uit	kwetsbare	ouderen	die	complexe	zorg	nodig	hebben.	

Bijlage 9 ontwerpkader werkbezoeken
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  Ontwerpkader werkbezoek CVO

B.	Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	in	doelgroepen	op	basis	van	mate	problematiek
 

•			De	kwetsbare	groepen	zijn	de	focus	voor	het	CVO,	op	basis	van	de	ernst	van	de	problematiek.	
Risicogroepen	en	loketvaardige	cliënten	vallen	in	principe	niet	onder	het	CVO.	Voor	risicogroepen	is	
dit een aandachtspunt: een oudere die momenteel als niet-kwetsbaar wordt bevonden – blijft deze 

voldoende	in	beeld,	of	pas	weer	bij	volgende	kroonjaar?	Daarnaast	bestaat	er	verschil	tussen	de	pilots	
over	de	precieze	invulling	van		de	doelgroep.	Escamp	richt	zich	bijvoorbeeld	op	een	bredere	doelgroep	
dan	Laak.

C.	Excellente	toegang	voor	loketvaardige	cliënten

•			Het	CVO	is	een	sociaal	wijkteam	of	schakelteam,	het	kent	geen	fysiek	loket	of	gebouw.	Het	is	een	
samenwerkingsvorm tussen zorg, welzijn en gemeente dat gaat er vanuit dat ieder aanspreekpunt het 

loket	is	van	het	CVO.	
•			Er	is	geen	aandacht	binnen	CVO	voor	een	excellente	toegang	voor	loketvaardige	cliënten;	er	is	geen	
preventieve	informatievoorziening.	

D.	Per	doelgroep	gedeeld	beeld	over	definitie	en	criteria	kwetsbaarheid

•			Iedere	pilot	heeft	een	gedeeld	beeld	van	kwetsbaarheid	en	bijbehorende	meetinstrumenten:	wordt	
vastgesteld	met	behulp	van	de	TFI	en	ZRM.	Naast	deze	uniforme	instrumenten	gebruiken	de	
verschillende	professies	eigen	methodieken	om	hun	werk	uit	te	voeren.	In	de	praktijk	blijkt	het	mogelijk	
om	deze	combinatie	van	uniforme	en	specifieke	methodieken	te	hanteren.

•			In	pilot	Haagse	Hout	wordt	kwetsbaarheid	in	kaart	gebracht	via	klantprofielen.	
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  Ontwerpkader werkbezoek CVO

3. Preventief werken is er snel bij zijn betekent voor het ontwerpkader:

A.	Gebruik	van	methodieken	om	kwetsbare	doelgroepen	te	vinden

•			Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	GBA,	waarbij	ouderen	die	een	kroonjaar	bereiken	bezocht	worden	
met	een	huisbezoek	–ahv	objectieve	criteria.	Daarnaast	worden	ook	subjectieve	criteria	gebruikt;	de	
niet-pluis	signalen.	Omdat	hier	nog	een	verbeteringsslag	in	gemaakt	kan	worden,	wordt	bijvoorbeeld	
de	signaleringsapp	en	de	signaleringspas	ism	huishoudelijke	hulp	ontwikkeld.	In	de	praktijk	blijkt	dat	
de	in	eerste	instantie	uitgevoerde	huisbezoeken	onvoldoende	rendement	opleverde.	Er	was	ondanks	
de	intensieve	inzet	een	relatief	laag	bereik	naar	kwetsbare	ouderen.	Dit	kwam	omdat	de	uitvraag	
te	breed	van	opzet	was.	Bij	een	meer	gespecificeerde	uitvraag,	dus	een	duidelijkere	afbakening	van	
kwetsbaarheid	en	waar	deze	gevonden	kan	worden,	wordt	er	meer	bereikt.	De	ervaring	in	het	CVO	is	
dat	het	meest	effectief	gewerkt	wordt	middels	doorverwijzing	binnen	het	eigen	netwerk.	

•			Elke	professional	in	de	wijk	kan	een	oudere	melden	via	de	meldcode	bij	pilot	Haagse	Hout.	Ook	wordt	
als	indicator	gebruikt:	hoogurige	verzorging	in	combinatie	met	een	laag	inkomen.	

B.	Gebruik	keukentafelgesprek

•			Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	huisbezoeken	waarbij	de	ZRM	wordt	ingezet.	Deze	heeft	betrekking	op	
11	leefdomeinen	en	is	breed,	verkennend	ingestoken.	Bij	een	huisbezoek	wordt	een	plan	van	aanpak	
gemaakt	indien	sprake	is	van	kwetsbaarheid.	

C.	Gebruik	digitale	instrumenten	

•			In	de	verschillende	pilots	wordt	gebruik	gemaakt	van	apps	als	de	signaleringsapp	en	daarnaast	zijn	er	
it-voorzieningen	ontwikkeld	om	de	backoffice	te	organiseren.	Zo	is	een	tool	ontwikkeld	in	Haagse	Hout	
waarmee	alle	professionals	een	casus	in	kunnen	inzien	en	een	reactie	kunnen	geven.	Zo	hoeft	niet	
iedere	casus	te	worden	besproken.

•			Een	knelpunt	is	de	toegankelijkheid	voor	cliënten	van	het	systeem	(geldt	voor	pilot	Escamp	en	Haagse	
Hout).	
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4.  Zeggenschap bij de cliënt en regelruimte bij het multidisciplinaire team betekent voor het 

ontwerpkader:

A.	Hanteren	van	preventieve	principes

•			De	werkwijze	van	het	CVO	zet	in	op	het	langer	thuis	laten	wonen	van	ouderen,	waarmee	de	inzet	van	
zwaardere	zorg	kan	worden	voorkomen.

		-			Eigen	kracht	en	het	netwerk	van	de	cliënt	worden	betrokken	door	het	CVO
		-			De	pilots	hebben	ingezet	op	empowerment	van	de	cliënt.	Dit	is	onder	meer	gedaan	door	het	

organiseren	van	workshops	in	Escamp.	Zeggenschap	en	regie	bij	de	cliënt;	de	regie	komt	bij	de	
casemanager	te	liggen	in	het	CVO	maar	het	plan	van	aanpak	wordt	samen	met	de	oudere	opgesteld.	

  -  De casemanager is contactpersoon voor alle vragen

		-			Er	is	een	multidisciplinair	team	in	alle	pilots	om	zo	nodig	te	schakelen	tussen	verschillende	disciplines.	
De	specialismen	in	het	team	bij	elkaar	bieden	een	generalistische	blik.

		-			Regelruimte	van	dit	team	is	nog	niet	erg	ontwikkeld;	binnen	het	CVO	heeft	het	team	geen	middelen	
om	echt	door	te	zetten	anders	dan	binnen	de	kaders	van	de	partijen	zelf.

B.	Kwaliteit	van	zorgvraagverkenners

•			Zorgvraagverkenners	voldoen	eigenlijk	alle	genoemde	punten;
		-		Bevorderen	participatie	niet	in	het	bijzonder,	alleen	als	dit	een	vraag	vanuit	de	cliënt	is.
		-			Benaderen	breed	en	integraal;	zo	nodig	worden	casussen	besproken	in	een	casemangementteam	om	

gebruik	te	maken	van	de	multidisciplinaire	kennis.
  -  Gaan uit van eigen kracht

		-		Ze	zijn	vast	aanspreekpunt	voor	de	cliënt	en	bouwen	daarmee	ook	een	relatie	op.
		-			Doordat	de	zorgzwaartepaketten	3	en	4	buiten	de	AWBZ	gaan	vallen,	zal	er	een	groter	beroep	worden	

gedaan	op	de	gemeentelijke	voorzieningen	in	de	toekomst.	Dat	vraagt	om	meer	kennis	bij	en	een	
hogere   

		-			kwaliteit	van	zorgvraagverkenners.

•		Vraagteken:
		-			Zijn	ze	voldoende	onafhankelijk?	Dwz	ook	in	het	doorleiden	naar	het	aanbod?	Kunnen	ze	in	het	

netwerk	een	onafhankelijke	positie	aannemen	–	hangt	samen	met	de	regierol.
		-		Er	wordt	geen	gebruik	gemaakt	van	de	inzet	van	ervaringsdeskundigen.



68

5.  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:

A.	Outcome	gericht	op	zelfredzaamheid

•			Gericht	op	herstel	en	bevorderen	participatie	indien	dit	bijdraagt	aan	het	versterken	van	het	netwerk	
bijv.,	outcome	is	afhankelijk	van	de	werkwijze	van	het	casemanagementteam.	Primaire	focus	is	wel	op	
compenseren	–	agv	het	feit	dat	focus	ligt	op	kwetsbaren	(en	niet	risico-	of	basisgroep)	en	een	doelgroep	
die		niet	altijd	in	staat	is	zorg	te	dragen	voor	zichzelf.

B.	Doelmatigheid	en	prioterering	van	diensten

•			In	de	werkwijze	worden	de	uitgangspunten	van	de	wmo	gehanteerd:	(collectief	boven	individueel,	
vrijwillig	boven	professioneel,	etc)	Maatschappelijke	opbrengst	nog	niet	aantoonbaar	–	wel	
veronderstelling	dat	doordat	ouderen	langer	thuis	wonen	kosten	bespaard	blijven.	MKBA	zal	meer	
duidelijkheid	geven.

C.	Samenwerking	financiers	en	uitvoerders

•			Dit	is	nog	niet	het	geval:	vooralsnog	is	het	een	samenwerkingsmodel	waar	geen	gebiedsfinanciering	oid	
aan	verbonden	is.	

6.   Samenhangende zorg en ondersteuning in de wijk betekent voor het ontwerpkader een 

werkwijze en organisatie die ondersteuning en zorg dichtbij de cliënt mogelijk maken. Dit 

betekent dat:

•		Sluitend	netwerk	staat	centraal

		•			Er	wordt	outreachend	gewerkt	waardoor	de	toegang	gecontroleerd	is	en	dus	overal	gelijk.	Binnen	
het netwerk zijn verschillende professies aanwezig die daarmee in een breed scala aan zorg kunnen 

voorzien.	Binnen	het	CVO	hanteert	men	de	instelling:	“een	generalist,	dat	ben	je	samen.”

•		Diensten	in	samenhang	op	wijkniveau	verleend 

		•			Casemanagementteam	werkt	op	wijkniveau	of	buurtniveau.
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•			Aansluiting	bij	bestaande	structuren	in	de	wijk

			•			Er	is	waar	mogelijk	voortgebouwd	op	een	bestaand	samenwerkingsverband,	maar	ook	is	juist	
samenwerking	tot	stand	gebracht	aangezien	er	nog	geen	bestaande	structuur	was	in	de	wijk.	Duidelijk	
is	dat	dit	kan	verbeterd;	bij	bestaande	samenwerkingsstructuren	met	name	voor	3e	ring	kunnen	meer	
verbindingen worden gemaakt

•			Verbinding	met	bredere	netwerken	

•			Nog	niet	alle	voorzieningen	op	wijkniveau	zijn	aangesloten,	het	model	is	nog	in	ontwikkeling.	Een	
volgende	stap	kan	zijn	dat	connectie	gemaakt	kan	worden	met	bredere	netwerken.

•			Gebruik	centrale	slimme	loketten

			•			Informatie	voorziening	over	het	CVO	is	(tot	nu	toe)	vooral	gericht	op	de	professional	zodat	zij	
een	loketfunctie	kunnen	vervullen;	in	plaats	van	te	richten	op	bekend	wording	van	het	CVO	onder	
ouderen.	Daarnaast	wordt	gebruik	gemaakt	van	loketten	zoals	Den	Haag	Op	Maat	om	kwetsbare	
ouderen	te	vinden.	

•			Alle	partijen	hebben	signaleringsfunctie

			•			Dit	is	feitelijk	de	basis	van	de	netwerksamenwerking	en	de	focus	op	kwetsbare	ouderen:	het	
CVO	gaat	uit	van	een	sluitend	netwerk	waarmee	alle	kwetsbare	ouderen	in	beeld	zijn.	Het	
casemanagementteam functioneert in principe als een eenheid, dwz dat het niet uitkomt waar een 

vraag	binnenkomt.	

•			Eén	cliënt,	één	plan,	één		aanspreekpunt.	

			•			Het	CVO	werkt	volgens	1	oudere,	1	plan,	1	aanspreekpunt.	Er	wordt	een	casemanager	aangewezen	
binnen het team die een plan opstelt samen met de oudere en die zo nodig de regie houdt over de 

oudere,	waarbij	de	regie	in	eerste	instantie	zoveel	mogelijk	bij	de	oudere	zelf	ligt.

•			De	betrokken	partijen	spreken	één	taal

			•			Er	wordt	gebruikt	gemaakt	van	uniforme	instrumenten	zoals	de	ZRM	en	de	TFI.	Daarnaast	maken	de	
verschillende	aangesloten	professies	gebruik	van	meer	specifieke	methodieken.	In	de	praktijk	blijkt	
dat	deze	combinatie	van	uniforme	en	specifieke	methodieken	werkt.

			•			Uit	de	pilots	blijkt	dat	het	opzetten	van	de	samenwerking	en	gedeelde	methodiek	weliswaar	werkt	
maar	ook	een	tijdrovende	bezigheid	is.	Dit	vraagt	om	extra	tijd	in	de	ontwikkelingsfase	van	de	
samenwerking	tussen	de	partijen.
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•		Rol	van	de	huisarts

			•			De	rol	van	de	huisarts	in	het	CVO	is	nog	beperkt,	als	gevolg	van	tijd	en	financiën.	Er	wordt	gezocht	
naar een manier om deze  op effectieve wijze aan te haken – middels online tools en inzet van 

psyisian assistant

•			Sluitend	netwerk	in	de	wijk	van	care,	cure,	welzijn	en	civil	society

			•			Dit	is	het	streven	–	vooralsnog	zijn	de	netwerken	niet	volledig	sluitend	en	zijn	nog	niet	alle	partijen	
aangehaakt	bij	het	CVO.	Dit	vraagt	ook	kennis	van	de	sociale	kaart	van	een	gebied	en	hier	zijn	al	
slagen	mee	gemaakt.	De	civil	society	kan	meer	aangehaakt	bij	de	pilots	en	er	zijn	initiatieven	hoe	dit	
vorm	kan	krijgen;	waarbij	samenwerking	veelal	van	onderop	wordt	benaderd:	welke	rol	wil	een	en	
kan	een	vrijwilligersorganisatie	bijv.	vervullen.	
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Ontwerpkader werkbezoek CJG

1. Uitgaan van de eigen kracht betekent voor het ontwerpkader dat

A.	Niet	kijken	naar	beperkingen,	maar	mogelijkheden

•			Is	een	belangrijk	uitgangspunt	voor	de	CJG’s;	regie	bij	de	klant	en	wrap	around	care	principe.	Het	team	
wordt	gecoacht	door	de	Haagse	Hogeschool	hierin.	Is	iets	wat	in	ontwikkeling	is.	“We	moeten	elkaar	
daarin	scherpt	houden”.	De	neiging	van	de	professionals	blijft	toch	nog	te	veel	om	telkens	zorg	te	
verlenen.

B.	Mate	kwetsbaarheid	wordt	bepaald	door	gehele	leefsysteem

•		Naast	opvoedvragen	staan	ook	vragen	op	andere	leefgebieden	centraal.	Clusters	zijn:
  - Opvoeden en samenleven

  - Gezondheid

  - Onderwijs, opvang en vrije tijd

  - Wonen en werk

C.	Er	wordt	gekeken	naar	de	kracht	van	het	netwerk	van	de	cliënt

•			Er	is	een	systeembenadering	in	de	zin	dat	het	gezin	aan	tafel	komt	bij	(een	delegatie	van)	het	
casemanagementteam.	De	prangende	vraag	die	dan	wel	naar	boven	komt	is:	Wie	is	dan	(in	het	gezin)	
de	klant?	Soms	zit	het	probleem	namelijk	in	het	systeem.

2. De focus op kwetsbaren betekent voor het ontwerpkader dat:

A.	Focus	op	bereiken	kwetsbaren	die	niet	loketvaardig	zijn

•			CJG	gaat	uit	van	80/20	regel	(20%	kwetsbaar),	daar	ligt	de	focus	voor	het	casemanagementteam.	De	
rest	wordt	via	reguliere	kanalen	afgewikkeld	(consultatiebureau	e.d.)	

•			Als	de	veiligheid	van	het	kind	in	het	geding	is	wordt	er	altijd	opgeschaald	overigens.

	B.	Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	in	doelgroepen	op	basis	van	mate	problematiek

•			Het	grootste	deel	van	de	vragen	wordt	afgehandeld	door	de	CJG-frontoffice	(Welzijn	en	
Jeugdgezondheidszorg)	Voor	een	deel	van	de	gezinnen	is	meer	nodig	agv	meervoudige	problematiek.	
Voor	deze	gezinnen	is	gezinsbegeleiding	bedoeld	door	het	CJG	team
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Ontwerpkader werkbezoek CJG

C.	Excellente	toegang	voor	loketvaardige	cliënten

•			Informatiebalie,	medewerker	W&N,	arts,	verpleegkundige	of	het	opvoedsteunpunt		kunnen	enkelvoudige	
vragen	beantwoorden.	Alle	locaties	van	het	CJG	hebben	een	balie	met	inloopfunctie.	Toch	blijkt	op	basis	
van	het	werkbezoek	het	CJG	niet	laagdrempelig	voor	jongeren.

D.	Per	doelgroep	gedeeld	beeld	over	definitie	en	criteria	kwetsbaarheid

•			Wat	is	kwetsbaar?	Norm	is	vooral	multiproblematiek,	er	is	geen	gezamenlijke	meetlat,	daar	is	wel	
behoefte aan en dit is in ontwikkeling

3. Preventief werken is er snel bij zijn betekent voor het ontwerpkader:

A.	Gebruik	van	methodieken	om	kwetsbare	doelgroepen	te	vinden

•			Er	is	bij	het	CJG	in	principe	sprake	van	subjectieve	casefinding,	via	het	netwerk.	School	en	politie	
vormen	hier	een	essentiële	schakel	in.

•			Van	objectieve	casefinding	is	nog	geen	sprake,	wel	iets	waar	men	in	de	toekomst	ook	in	gezamenlijkheid	
met scholen over wil nadenken

B.	Gebruik	keukentafelgesprek

•			Als	het	gaat	om	de	zorgvraagverkenning	is	er	een	methodiek	van	MEE	die	wordt	gebruikt.	Deze	is	in	de	
loop	der	jaren	ontwikkeld	en	is	gericht	op	de	behoefte	achter	de	vraag.		De	methodiek	van	MEE	wordt	
ervaren	als	een	waardevolle	methode	om	de	hulpvraag	te	verduidelijken.	Deze	methodiek	wordt	nog	
niet	in	alle	CJG’s	gebruikt.	Het	keukentafelgesprek	kan	in	principe	door	elke	betrokken	partij	worden	
uitgevoerd.	

C.	Samenwerking	financiers	en	uitvoerders

•		Geen	informatie
•			Verwachting	is	dat	er	wachtlijsten	komen	als	gevolg	van	het	groeiend	beroep	op	lokaal	zorgaanbod.	Hier	
moet	een	oplossing	voor	worden	gevonden.
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C.	Excellente	toegang	voor	loketvaardige	cliënten

•			Informatiebalie,	medewerker	W&N,	arts,	verpleegkundige	of	het	opvoedsteunpunt		kunnen	enkelvoudige	
vragen	beantwoorden.	Alle	locaties	van	het	CJG	hebben	een	balie	met	inloopfunctie.	Toch	blijkt	op	basis	
van	het	werkbezoek	het	CJG	niet	laagdrempelig	voor	jongeren.

D.	Per	doelgroep	gedeeld	beeld	over	definitie	en	criteria	kwetsbaarheid

•			Wat	is	kwetsbaar?	Norm	is	vooral	multiproblematiek,	er	is	geen	gezamenlijke	meetlat,	daar	is	wel	

A.	Gebruik	van	methodieken	om	kwetsbare	doelgroepen	te	vinden

•			Er	is	bij	het	CJG	in	principe	sprake	van	subjectieve	casefinding,	via	het	netwerk.	School	en	politie	
vormen	hier	een	essentiële	schakel	in.

•			Van	objectieve	casefinding	is	nog	geen	sprake,	wel	iets	waar	men	in	de	toekomst	ook	in	gezamenlijkheid	

B.	Gebruik	keukentafelgesprek

•			Als	het	gaat	om	de	zorgvraagverkenning	is	er	een	methodiek	van	MEE	die	wordt	gebruikt.	Deze	is	in	de	
loop	der	jaren	ontwikkeld	en	is	gericht	op	de	behoefte	achter	de	vraag.		De	methodiek	van	MEE	wordt	
ervaren	als	een	waardevolle	methode	om	de	hulpvraag	te	verduidelijken.	Deze	methodiek	wordt	nog	
niet	in	alle	CJG’s	gebruikt.	Het	keukentafelgesprek	kan	in	principe	door	elke	betrokken	partij	worden	
uitgevoerd.	

C.	Samenwerking	financiers	en	uitvoerders

•		Geen	informatie
•			Verwachting	is	dat	er	wachtlijsten	komen	als	gevolg	van	het	groeiend	beroep	op	lokaal	zorgaanbod.	Hier	
moet	een	oplossing	voor	worden	gevonden.

4.   Samenhangende zorg en ondersteuning in de wijk betekent voor het ontwerpkader 

een werkwijze en organisatie die ondersteuning en zorg dichtbij de cliënt mogelijk 

maken. Dit betekent dat:

A.	Sluitend	netwerk	staat	centraal

•			Binnen	het	CJG	bezoeken	ouders	en	kinderen	via	reguliere	contactmomenten	de	instellingen	voor	
jeugdgezondheidszorg.

•			Het	netwerk	in	de	wijk	is	ontwikkeling.		De	CJG’s	zetten	hier	fors	op	in,	maar	dat	een	samenhangend	
netwerk	nog	niet	gerealiseerd	is.

•				De	gemeente	heeft	de	regierol	in	het	CJG,	maar	stuurt	sterk	op	samenhang	en	samenwerking:	een	
community of professionals

•			Moeten	we	naar	integrale	wijkteams	toe?	
    Gedachte-experiment: hoeveel professionals moet je aan de tafel toevoegen om ook de ouderen 

te	kunnen	doen?	De	inschatting	is	ca	2.	In	de	feitelijke	werkwijze	is	het	zo,	dat	het	CJG	ook	nu	al	
regelmatig	de	doelgroep	volwassenen	bedient.	Het	netwerk	voor	het	bgezin	werkt	immers	ook	prima	
voor	volwassenen,	je	kent	elkaar	en	kan	makkelijk	doorverwijzen.	

B.		Diensten	in	samenhang	op	wijkniveau	verleend

•		De	partnerorganisaties	in	het	CJG	kunnen	doorverwijzen	naar	zorgorganisaties	in	de	tweede	lijn.

C.		Aansluiting	bij	bestaande	structuren	in	de	wijk

•			De	driehoek	straat,	gezin	en	klant	staat	voor	het	kind	centraal,	op	alle	fronten	wordt	er	aan	het	netwerk	
gewerkt, maar Laak is groot en de opbouw van het netwerk kost tijd, in ontwikkeling kortom Het werken 

in	het	multidisciplinaire	team	is	een	ontwikkelings-	en	leerproces.	Men	is	er	nu	ruim	een	half	jaar	mee	
bezig	en	al	lerend	wordt	het	ook	steeds	efficiënter

D.			Verbinding	met	bredere	netwerken

•			DHOM	en	JIT	zijn	op	afroep	betrokken	bij	het	CJG.	De	verbinding	met	de	Veiligheidsketen	en	Den	
Haag	op	Maat	kan	verder	worden	uitgebouwd.	Jeugdzorg	als	integraal	onderdeel	van	de	keten	welzijn-	
jeugdgezondheidszorg-	onderwijs	–	zorg	kan	nog	meer	samenhangend	georganiseerd	worden.

•			Er	wordt	gewerkt	met	de	Haagse	Verwijsindex,	maar	tegelijk	zijn	nog	niet	alle	relevante	partijen	
aangesloten.	
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E.		Gebruik	centrale	slimme	loketten

•			CJG	Den	Haag	werkt	toe	naar	een	gemeenschappelijke	voordeur	op	stadsdeelniveau.	In	verschillende	
stadsdelen	is	er	nu	nog	sprake	van	verschillende	voordeuren	voor	de	verschillende	betrokken	partijen.	
Dat	vergt	aanpassing	en	afstemming	met	de	achterban	van	deze	partijen.

F.		Alle	partijen	hebben	signaleringsfunctie

•		De	gezinnen	zijn	nu	intern	aangemeld	(via	de	GGD),	dus	er	is	geen	outreachende	signaleringsfunctie.	
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Ontwerpkader werkbezoek werktafels Maatschappelijk Steunsysteem

1.  Uitgaan van de eigen kracht betekent voor het ontwerpkader dat:

A.		Niet	kijken	naar	beperkingen,	maar	mogelijkheden

•			Er	wordt	ingezet	op	het	creëren	van	een	dagstructuur	voor	cliënten	zodat	deze	meer	zelfredzaamheid	
ontwikkelen.	

B.		Mate	kwetsbaarheid	wordt	bepaald	door	gehele	leefsysteem

•						Kwetsbaarheid	wordt	bepaald	door	de	duur	van	een	chronisch	psychriatische	stoornis	en	de	
levenskwaliteit.	Levenskwaliteit		wordt	(in	de	meest	gangbare	norm)	gekenmerkt	door	mobiliteit,	
zelfzorg,	dagelijkse	activiteiten,	pijn/ongemak	en	angst/depressie.	Het	is	echter	onduidelijk	hoe	en	met	
welke	frequentie	de	levenskwaliteit	van	cliënten	is	gemeten.

C.		Er	wordt	gekeken	naar	de	kracht	van	het	netwerk	van	de	cliënt

•						Samen	met	de	cliënt	wordt	naar	onorthodoxe	oplossingen	gezocht;	ook	binnen	het	netwerk.	

2. De focus op kwetsbaren betekent voor het ontwerpkader dat:

A.	Focus	op	bereiken	kwetsbaren	die	niet	loketvaardig	zijn

•						De	werktafels	zijn	aanvankelijk	gestart	voor	de	langdurig	zorgafhankelijke	ggz-cliënten.	Deze	‘stille	
groep’	is	een	belangrijke	doelgroep:	een	groep	die	niet	zo	opvalt,	waarbij	is	van	sprake‘onderlast’.		
Daarnaast	kunnen	geëscaleerde	gevallen	ingebracht	worden	wanneer	de	eerste	directe	zorgvraag	
verholpen	is	en	in	de	volgende	fase	(parallel)	gezocht	wordt	naar	dagstructuring.

•						Er	wordt	reactief	gewerkt	op	basis	van	ingebrachte	ondersteuningsvragen.	
•						De	werktafelcoördinatoren	zijn	veel	bezig	met	kwartier	maken	en	proberen	zo	de	toegang	tot	de	MSS	te	
vergroten.
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Ontwerpkader werkbezoek werktafels Maatschappelijk Steunsysteem

	B.		Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	in	doelgroepen	op	basis	van	mate	problematiek

•						Bij	aanvang	werd	de	omvang	van	de	doelgroep	onderzocht,	de	Langdurig	Zorg	Afhankelijke	cliënten	
(LZA-cliënten).	LZA-cliënten	zijn	personen	waarbij	langer	dan	twee	jaar	sprake	is	van	een	chronisch	
psychiatrische	stoornis.	In	2002	is	vastgesteld	dat	het	in	Den	Haag	en	randgemeenten	om	3.000	
LZA-cliënten	ging.

•						Inmiddels	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	vrij	brede	doelgroep	die	te	maken	heeft	met	psychische	en/	
of	psychiatrische	klachten.	Binnen	deze	groep	richten	de	werktafels	zich	op	die	cliënten	die	redelijk	
zelfredzaam	zijn	en	zelf	met	een	hulpvraag	komen.	Soms	gebeurt	dit	via	een	ervaringsdeskundige;	
zij	nemen	delen	aan	de	werktafels	en	zijn	toegankelijk	voor	cliënten	die	hun	vraag	niet	via	een	
hulpverlener	willen	stellen.	In	een	separaat	overleg	met	een	andere	methodiek	worden	de	minder	
zelfredzame	gevallen	besproken	(de	zorgwekkende	zorgmijders),	zodat	de	meer	zelfredzame	doelgroep	
niet	ondergesneeuwd	raakt	in	het	overleg.

C.		Excellente	toegang	voor	loketvaardige	cliënten

•						Een	vraag	kan	worden	ingebracht	door	een	cliënt,	een	mantelzorger	of	een	hulpverlener.	Inbrengen	
van een vraag voor de werktafel kan via de website van het MSS, per e-mail, telefoon of direct in de 

werktafel.
•						De	werktafels	wisselen	regelmatig	van	locatie.	Zo	zien	de	andere	partners	en	cliënten	wat	daar	qua	
activiteiten	gebeurt.	Het	hoofdkantoor	gaat	binnenkort	verhuizen,	maar	is	nog	niet	zo	laagdrempelig	dat	
mensen	daar	ook	echt	naar	binnenlopen.		

D.		Per	doelgroep	gedeeld	beeld	over	definitie	en	criteria	kwetsbaarheid

•						De	werktafels	zijn	aanvankelijk	gestart	voor	de	langdurig	zorgafhankelijke	ggz-cliënten,	de	‘stille	groep’,	
de	groep	die	niet	zo	opvalt.	Inmiddels	is	de	doelgroep	uitgebreid	naar	mensen	met	psychosociale	
klachten, vereenzaamde mensen, jongeren en ouderen binnen de ggz, mensen met een verstandelijke 

beperking	oftewel	mensen	die	(mentaal)	kwetsbaar	zijn	en	grote	afstand	hebben	tot	de	arbeidsmarkt.
•			Kwetsbaarheid	gemeten	door	duur	van	chronische	psychische	klacht	en	de	kwaliteit	van	leven.	Het	is	
onduidelijk	hoe	de	levenskwaliteit	is	gemeten.
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Ontwerpkader werkbezoek werktafels Maatschappelijk Steunsysteem

3. Preventief werken is er snel bij zijn betekent voor het ontwerpkader:

A.						Gebruik	van	methodieken	om	kwetsbare	doelgroepen	te	vinden
  

	•						Bij	aanvang	is	de	omvang	van	de	doelgroep	onderzocht,	de	Langdurig	Zorg	Afhankelijke	cliënten	
(LZA-cliënten).	In	2002	is	vastgesteld	dat	het	in	Den	Haag	en	randgemeenten	om	3.000	LZA-cliënten	
ging	op	basis	van	gegevens	GGZ	Den	Haag.

•								Daarnaast	vormt	levenskwaliteit	een	leidraad	om	het	welzijn	van	de	cliënt	te	bepalen.		Het	is	
onduidelijk	hoe	en	met	welke	frequentie	de	levenskwaliteit	is	gemeten.

•							Vertegenwoordiger	gaan	de	wijk	in	en	naar	de	instanties	toe	om	bekendheid	te	geven	aan	de	werktafels	
en	cliënten	te	werven.	

•							Naar	mate	de	bekendheid	van	de	werktafels	toeneemt,	komen	meer	ernstige	problematiek	in	beeld.	

B.	Gebruik	keukentafelgesprek

•							Het	MSS	komt	pas	in	actie	na	een	(mogelijk)	keukentafelgesprek	door	een	ggz-	of	welzijnsorganisatie	
waar	de	ondersteuningsbehoefte	reeds	in	kaart	is	gebracht.	De	daaruit	volgende	(ondersteunings)vraag	
kan	ingebracht	worden	bij	de	werktafel	door	de	hulpverlener	of	de	cliënt	zelf.

C.		Gebruik	digitale	instrumenten

•							Een	vraag	voor	de	werktafel	kan	ingediend	worden	via	de	website	van	het	MSS.	De	laatste	tijd	meldt	het	
grootste	deel	van	de	cliënten	zichzelf	aan,	onder	meer	via	de	website.

4.  Zeggenschap bij de cliënt en regelruimte bij het multidisciplinaire team betekent voor het 

ontwerpkader:

A  Hanteren van preventieve principes

•							Er	wordt	ingezet	of	het	creëren	van	een	dagstructuur	voor	cliënten	zodat	deze	meer	zelfredzaamheid	
ontwikkelen

•							Doelstelling	van	het	MSS	is	om	de	sociale	kaart,	dat	wil	zeggen	de	verschillende	toegangswegen	tot	zorg	
en	ondersteuning,	van	cliënten	te	vergroten,	verbreden	en	verbeteren.



78

B.	Kwaliteit	van	zorgvraagverkenners

•							De	werktafels	worden	gevuld	door	werktafelmedewekers,	een	werktafelcoördinator	en	een	
programmacoördinator.	De	werktafelmedewerkers	komen	voort	uit	de	organisaties	die	dagbesteding	
vragen	en	aanbieden	en	daarnaast	nemen	cliënten	als	ervaringsdeskundigen	plaats.	Elke	werktafel	heeft	
een	werktafelcoördinator.	De	programmacoördinator	verbindt	de	werktafels	onderling	en	houdt	zich	bezig	
met	de	coördinatie,	PR,	kwartiermaken	en	innovatie.	De	programma-	en	werktafelcoördinatoren	worden	
door	de	gemeente	betaald	(subsidie).

•							Er	is	sinds	2004	een	functieprofiel	voor	de	werktafelmedewerkers,	om	de	kwaliteit	te	waarborgen
•							Per	tafel	doen	ongeveer	20	verschillende	instanties	mee.
•							Er	is	gebruik	gemaakt	van	externe	coaching	om	effectiever	samen	te	werken.

5.   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:

A.		Outcome	gericht	op	zelfredzaamheid

•								Outcome	is	gericht	op	het	aantal	cliënten	dat	toegeleid	is	naar	dagbesteding.	
•							Het	MSS	geeft	aan	dat	slechts	voor	enkele	cliënten	een	arbeidsritme	haalbaar	is.	De	meesten	worden	via	
de	werktafels	bemiddeld	naar	contacten,	cursusses,	hobby’s	of	sport.

B.		Doelmatigheid	en	prioterisering	van	diensten

•							Er worden prestatie-afspraken gemaakt: elke werktafel MSS verzorgt tenminste 25 toeleidingen naar 

dagbesteding	per	jaar.
•							De	werktafels	worden	gecontroleerd	door	een	stuurgroep	(bestaande	uit	o.a.	vertegenwoordigers	
gemeente,	welzijnsorganisaties	en	GGZ).	De stuurgroep kijkt op directieniveau mee of in de praktijk 

gebeurt	wat	is	afgesproken	en	bewaakt	de	koers	en	de	continuïteit.
•							De	deelnemende	partijen	hebben	een	samenwerkingsconvenant	getekend	in	2004.	Dit	convenant	wordt	
als	essentiëel	ervaren	om	een	vrijblijvende	vorm	van	samenwerking	te	voorkomen.

C.		Samenwerking	financiers	en	uitvoerders

•							De	gemeente	Den	Haag	(financier)	is	vertegenwoordigd	in	de	stuurgroep	van	het	MSS.	De	gemeente	
besluit jaarlijks in de subsidiebeschikking van de gemeente hoeveel uren voor de werktafels zijn 

toegekend.	Deze	uren	worden	verdeeld	over	de	programma-	en	werktafelcoördinatoren.
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B.	Kwaliteit	van	zorgvraagverkenners

•							De	werktafels	worden	gevuld	door	werktafelmedewekers,	een	werktafelcoördinator	en	een	
programmacoördinator.	De	werktafelmedewerkers	komen	voort	uit	de	organisaties	die	dagbesteding	
vragen	en	aanbieden	en	daarnaast	nemen	cliënten	als	ervaringsdeskundigen	plaats.	Elke	werktafel	heeft	
een	werktafelcoördinator.	De	programmacoördinator	verbindt	de	werktafels	onderling	en	houdt	zich	bezig	
met	de	coördinatie,	PR,	kwartiermaken	en	innovatie.	De	programma-	en	werktafelcoördinatoren	worden	
door	de	gemeente	betaald	(subsidie).

•							Er	is	sinds	2004	een	functieprofiel	voor	de	werktafelmedewerkers,	om	de	kwaliteit	te	waarborgen
•							Per	tafel	doen	ongeveer	20	verschillende	instanties	mee.
•							Er	is	gebruik	gemaakt	van	externe	coaching	om	effectiever	samen	te	werken.

A.		Outcome	gericht	op	zelfredzaamheid

•								Outcome	is	gericht	op	het	aantal	cliënten	dat	toegeleid	is	naar	dagbesteding.	
•							Het	MSS	geeft	aan	dat	slechts	voor	enkele	cliënten	een	arbeidsritme	haalbaar	is.	De	meesten	worden	via	
de	werktafels	bemiddeld	naar	contacten,	cursusses,	hobby’s	of	sport.

B.		Doelmatigheid	en	prioterisering	van	diensten

•							
dagbesteding	per	jaar.

•							De	werktafels	worden	gecontroleerd	door	een	stuurgroep	(bestaande	uit	o.a.	vertegenwoordigers	
gemeente,	welzijnsorganisaties	en	GGZ).	
gebeurt	wat	is	afgesproken	en	bewaakt	de	koers	en	de	continuïteit.

•							De	deelnemende	partijen	hebben	een	samenwerkingsconvenant	getekend	in	2004.	Dit	convenant	wordt	
als	essentiëel	ervaren	om	een	vrijblijvende	vorm	van	samenwerking	te	voorkomen.

C.		Samenwerking	financiers	en	uitvoerders

•							De	gemeente	Den	Haag	(financier)	is	vertegenwoordigd	in	de	stuurgroep	van	het	MSS.	De	gemeente	

toegekend.	Deze	uren	worden	verdeeld	over	de	programma-	en	werktafelcoördinatoren.

6.   Samenhangende zorg en ondersteuning in de wijk betekent voor het ontwerpkader een 

werkwijze en organisatie die ondersteuning en zorg dichtbij de cliënt mogelijk maken. Dit 

betekent dat:

A.		Sluitend	netwerk	staat	centraal

•							De	doelstelling	van	het	MSS	ligt	bij	dagbesteding	voor	cliënten	met	psychische	en/	of	psychiatrische	
problemen,	dus	deelneming	beperkt	zich	tot	vertegenwoordigers	die	in	dit	domein	actief	zijn.

•							Desondanks	is	een	breed	netwerk	van	welzijnsinstellingen	aanwezig	bij	de	werktafels,	die	zich	middels	
een	samenwerkingsconvenant.

B.		Diensten	in	samenhang	op	wijkniveau	verleend

•							Er	zijn	vijf	wijktafels	voor	een	gebied	van	627.914	inwoners.	Het	werkgebied	beslaat	daardoor	meerdere	
stadsdelen	per	werktafel.		Met	uitzondering	van	de	stadsdelen	Centrum	en	Escamp	die	een	eigen	
werktafel	hebben.

•							De	vraag	is	in	hoeverre	dit	‘dicht	bij	de	cliënt	is’.	Sommige	cliënten	geven	aan	het	ook	wel	prettig	dat	
hulpverlening	iets	verder	uit	hun	eigen	buurt	plaats	vindt.

C.		Aansluiting	bij	bestaande	structuren	in	de	wijk

•							In	Alkmaar	is	de	werktafel	gestart	in	het	kader	van	het	Transitieproject	Langdurende	Zorg.	Het	MSS	stelt	
dat aansluiten bij een lopend onderzoek of traject de start van een werk-tafelexperiment gemakkelijker 

kan	maken.
•							De	werktafels	worden	gevormd	door	vertegenwoordigers	van	organisaties	rondom	welzijn	die	reeds	
actief	te	zijn.	Door	organisaties	die	met	name	met	een	vraag	van	een	cliënt	komen	te	combineren	met	
organisaties die hulp bieden wordt getracht het reeds aanwezige vraag en aanbod beter op elkaar aan te 

sluiten.	

D.		Verbinding	met	bredere	netwerken

•							Het	MSS	wordt	aangestuurd	door	een	stuurgroep	bestaande	uit	vertegenwoordigers	van	de	gemeente,	
directies	van	de	GGZ-instellingen,	de	organisatie	voor	beschermd	wonen,	de	doelgroepspecifieke	
dagbestedingsorganisatie,	cliëntenorganisaties	en	welzijnsorganisaties.	De	stuurgroep	kijkt	op	
directieniveau	mee	of	in	de	praktijk	gebeurt	wat	is	afgesproken	en	bewaakt	de	koers	en	de	continuïteit.

E.		Gebruik	centrale	slimme	loketten

	•							Vragen	kunnen	binnenkomen	via	de	website,	mail,	telefoon	of	direct	in	de	werktafel.		Er	wordt	in	
toenemende	mate	gebruik	gemaakt	van	aanmeldingen	via	het	internet.
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F.		Alle	partijen	hebben	signaleringsfunctie

•							Er	wordt	reactief	gewerkt,	maar		MSS	gaat	ook	zelf	naar	instanties	toe	om	cliënten	te	werven	(actief	
kwartier	maken).		

G.		Één	client,	één	plan,	één	aanspreekpunt

•							Het	plan	van	aanpak	wordt	gezamenlijk	bedacht	in	de	Werktafels,	de	uitvoering	ligt	echter	bij	de	
werktafelmedewerker	(uitvoerder	van	een	zorg-	of	welzijnsinstelling)	die	de	vraag	van	de	cliënt	heeft	
ingebracht.		Daarnaast	houdt	de	werktafelcoördinator	een	casuïstiek-overzicht	bij	van	alle	cliënten	die	
besproken	zijn	in	de	werktafel.

H.		Één	taal	in	het	netwerk

•							Het	MSS	hoopt	in	haar	werkproces	bij	te	dragen	aan	een	beter	begrip	tussen	de	verschillende	
ondersteuningsorganisaties.	Een	speerpunt	van	het	MSS	is	het	contact	tussen	de	verschillende	
werktafelmedewerkers.	Zo	leren	ze	van	elkaar	en	vinden	ze	elkaar	ook	mogelijk	makkelijker	buiten	de	
werktafel.	

I.		Rol	van	de	huisarts

•							De	huisarts	wordt	nog	niet	veel	betrokken,	er	is	wel	de	wens	dit	meer	te	doen.

J.		Sluitend	netwerk	in	de	wijk	van	care,	cure,	welzijn	en	civil	society

•							Het	netwerk	rondom	het	MSS	bevind	zich	in	de	welzijns-	en	GGZ-hoek.	Hoe	de	relaties	zijn	met	andere	
(zorg)domeinen	is	onbekend.
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Expertgroep 3: Bijlage 1
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Voor de uitwerking van het proces van inkoop en verantwoorden (incl. de relaties tussen opdrachtgever 

en -nemer) is inzicht in de markt (de vraag, het aanbod, betrokken uitvoerders, de middelen) van 

belang. 

Op basis van beschikbare gegevens van het CIZ, het zorgkantoor en eigen gemeentelijk 

onderzoek zijn de gegevens samen gevat in de volgende schema’s:

•	 de	vraag	in	kwanitatieve	zin;
•	 de	vraag	in	kwalitatieve	zin;
•	 het aanbod in kwantitatieve zin

•	 het	aanbod	in	kwalitatieve	zin.

De	gegevens	zijn	gebaseerd	op	de	rapportage	van	CIZ	met	als	peildatum	1	juli	2012.	Het	zijn	
de	indicaties	die	op	de	peildatum	geldig	zijn.	De	aantallen	betreffen	extramurale	en	intramurale	
zorg.	Daarvoor	is	gekozen	met	het	oog	op	de	kabinetsplannen	om	meer	AWBZ	functies	over	te	
hevelen	naar	de	gemeenten.	In	het	bijzonder	gaat	het	dan	om	de	persooonlijke	verzorging	en	de	
zorgzwaartepakketten	1-4.

De marktverkenning is op een aantal terreinen nog niet compleet:

•	 de	verdeling	van	het	aantal	(gecontracteerde)	zorgaanbieders	over	de	sectoren	GZ,	GGZ	en	
V&V	alsmede	de	spreiding	in	de	stad;

•	 de middelen: gegevens van de uitgaven voor intra- en extramurale zorg op gemeentelijk 

niveau	is	niet	voor	handen.	Het	is	alleen	op	zorgregio	niveau	voor	handen	en	dan	alleen	voor	
de	extramurale	zorg.	Overigens	is	dit	niet	nieuw	omdat	in	de	periode	2011	tot	2e	kwartaal	
2012 via diverse onderzoeken men landelijk zicht probeert te krijgen op de kosten met het oog 

op	het	ontwikkelen	van	een	verdeelmodel;
•	 de	trend	in	de	zorgbehoefte.

De verdeling van het aantal zorgaanbieders zal naar verwachting maandag 3-12-2012 beschikbaar 

zijn	en	worden	gepresenteerd.	Dit	is	ook	voor	de	trends.	Inzicht	op	de	middelen	en	verwachte	
decentralisatiebudget	blijft	vooralsnog	een	inschatting.	Daaraan	liggen	twee	redenen	ten	
grondslag:	(1)	zicht	op	de	kosten	op	gemeenteniveau	is	niet	zonder	meer	aanwezig	en	(2)	over	het	
verdeelmodel	is	nog	geen	overeenstemming.

Inleiding
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1.		Het	totaal	aantal	cliënten	die	AWBZ	zorg	krijgt	per	1-7-2012	is	voor	Den	Haag:	22.985.	De	
verdeling	tussen	intramuraal	en	extramuraal	is	bijna	48-52%.

2.		Binnen	de	intramurale	zorg	is	de	sector	V&V	het	grootst	waarvan	met	name	SOM	65+	en	PG	65+	
de	grootste	groepen	zijn;

3.		Binnen	de	extramurale	zorg	(begeleiding,	verpleging	en	persoonlijke	verzorging)	is	de	functie	
begeleiding relatief het grootst en wordt het met name afgenomen door clienten met een 

psychische/psychiatrische	aandoening.

Persoonlijke	verzorging	komen	daarentegen	meer	voor	bij	65+.
Bij de extramurale begeleiding is het van belang op te merken dat de aantallen niet bij elkaar 

kunnen	worden	opgeteld	omdat	in	37%	van	de	gevallen	sprake	is	van	de	inzet	van	meerdere	AWBZ	
functies.

Vraag kwantitatief (CIZ rapportage)

Peildatum 1-7-2012

Tot aantal clienten: 22.985

Extramuraal: 11.880, wv ZIN: 70%, PGB:22% en 

ZIN-PGB: 8% 

lntramuraal: : 11.110

V&V: 6.945, wv 3.230 zzp 1-4

GGZ: 2.050, wv 1.455 zzp 1-4

GZ: 2.115, wv. 1.180 zzp 1-4

PG 65+ : 3.265

BGI: 555

BGG: 360

KVB: 20

PV: 415

VP: 95

Intra: V&V: 2.655

SOM 0 - 64 jr: 1.690

BGI: 305

BGG: 145

KVB: 15

PV: 1.090

VP: 425

Intra: V&V: 705

PSY 18+ : 5.165

BGI: 2.545

BGG: 790

KVB: 5

PV: 500

VP: 60

Intra: V&V: 2.110

VG 2.965

BGI: 1.110

BGG: 640

KVB: 220

PV: 450

VP: 50

Intra: GGZ: 1.490

ZG: 235

BGI: 120

BGG: 40

KVB: <5

PV: 70

VP: 15

Intra: GZ: 65

LG: 350

BGI: 405

BGG: 250

KVB: 50

PV: 630

VP: 175

Intra: GZ: 485

SOM 65+ 8.320

BGI: 415

BGG: 405

KVB: 20

PV: 4.085

VP: 1.085

Intra V&V: 3.815
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1.	 	De	problematiek	kent	vaak	een	oorzaak	in	een	beperking,	levensfase	of	(psychiatrisch)	
ziektebeeld.	Maar	er	zijn	wel	veel	overeenkomsten	in	de	problematiek,	namelijk:

	 •	 	Gebrek	aan	structuur	met	als	gevolgen:	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.
2.	 	De	vraaginventarisatie	per	doelgroep	is	een	dwarsdoorsnede.	Bijzondere	groepen	met	

specifieke	behoeften	dienen	aparte	aandacht.	Tot	deze	groepen	behoren:	mensen	met	een	niet	
aangeboren	hersenaaandoening,	mensen	met	meervoudig	complexe	aandoeningen	(visueel-
auditief-progressief	lichamleijke	beperkingen)	waarbij	op	(bijna)	alle	levensgebieden	problemen	
ontstaan.

LG (2012 gemiddeld)

BGI:77.274 uren

BGG:70.225 dagdelen

KVB:3.975 etmalen

PV:26.712 uren

VP:2.363 uren

 Som 65 + (2012, 

gemiddeld)

BGI:244.330 uren

BGG:117.395 dagdelen

KVB:1.643 etmalen

PV:1.261.056 uren

VP:184.626
 PG 65+: (2012 

gemiddeld)

BGI:52.947 uren

BGG: 9.540 dagdelen

KVB: 1.908 etmalen

PV: 158.364 uren

VP: 15.609 uren

Som 0-64 jr: (2012, 

gemiddeld)

BGI: 109.922 uren

BGG: 40.731 dagdelen

KVB: 1.272 etmalen

PV: 392.386 uren

VP:130.645 uren

PSY 18+ (2012 

gemiddeld)

BGI:404.655 uren

BGG:192.602 dagdelen

KVB:345 etmalen

PV:98.050 uren

VP:10.812 uren

 VG: (2012 gemiddeld)

BGI:233.077 uren

BGG:200.400 dagdelen

KVB:14.416 etmalen

PV:181.207 uren

VP:10.547 uren

 ZG (2012 gemiddeld)

BGI:16.536 uren

BGG:10.176 dagdelen

KVB:-

PV:20.405 uren

VP:2.465 uren

Vraag kwantitatief

CiZ rapportage DH 1-7-2012

OIV rapportage begeleiding

B&A rapport informatiepositie AWBZ DH

(concept)

Dataset zorgkantoor CZ 1-4-2012

Aantal uitvoeringslocaties begeleiding: 126,

behorende tot 88 organisaties

>400 cliënten: 3 locaties(38% cliënten)

100-400 cliënten: 6 locaties (30% cliënten)

25-100 cliënten: 12 locaties (16% cliënten)

<25 cliënten: 106 locaties (16% cliënten)
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Conclusie aanbod kwantitatief

1.	 	de	ingezette	uren	zijn	alleen	beschikbaar	voor	de	extramurale	zorg;
2.	 	de	individuele	begeleiding	is	in	uren	het	grootst,	hetgeen	overeenkomt	met	de	grotere	

omvang	van	de	inzet	van	individuele	begeleiding	ten	opzichte	van	groepsbegeleiding;
3.	 	de	individuele	begeleiding	komt	vooral	voor	bij	clienten	psy	18+	met	als	2e	de	groep	
	 som	65+;
4.	 	de	functie	KVB	komt	vooral	voor	bij	VG	groep	en	met	name	bij	jongeren	en	ouderen	als	een	

vorm	van	respijtzorg	maar	ook	als	invulling	van	de	permanente	toezicht	bij	jeugdigen;
5.	 PV	en	VP	komen	(niet	verwonderlijk)	vooral	voor	bij	ouderen;
6.	 De	uitvoering	wordt	voor	84%	van	de	clienten	uitgevoerd	op	21	locaties	van	16	organisaties.			
	 Dit	is	16%	van	het	totaal	aantal	locaties	en	18%	van	de	organisaties.

 LG:

Typering: matig tot zware 

beperking in sociale contacten 

en mobiliteit

Vraag: Praktische 

ondersteuning bij dagelijks 

leven in samenspraak met 

familie/gezin/partner

 Som 65 +:

Typering: voortschrijdende 

vermindering sociale 

redzaamheid, mobiliteit, 

psychisch fuctioneren en 

orientatie

Vraag: zelfstandig 

wonen en ontmoeting

 PG 65+:

Typering: cognitieve 

achteruitgang aangegeven 

door omgeving 

Vraag: hulp ter 

voorkoming van gevaar-

lijke situaties en 

verwaarlozing

 Som 0-64 jr: 

Typering: zie LG

 PSY 18+:

Typering: matig tot ernstig 

beperkt in sociale 

redzaamheid, soc./psychisch 

func. en  gedragsproblemen. 

Vraag: hulp bij dagelijks leven 

en contacten

 VG: 

Typering: beperkte 

redzaamheid bij dagelijkse 

taken, gedragsproblemen, 

beperkt psy. functioneren

Vraag: normaal leven leiden 

ondersteund door familie en 

ontwikkelen zelfstandigheid

 ZG:

Typering: beperkt tot minder 

wordend zelfredzaamheid, 

probleemgedrag, 

achterdocht, depressie door 

minder sociale contacten

Vraag: informatie op

divers gebied; Ondersteuning

bij de zelfzorg

Aanbod kwalitatief

Rapport T-bureau/VWS

CIZ rapport “Wie is de klant”
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1.	 	Doelen	van	begeleiding	voor	verschillende	doelgroepen	komen	sterk	overeen:
  Zorgen voor structuur om de volgende doelen te bereiken: stimuleren van initiatief, goede 

lichamelijke verzorging, voorkomen uithuisplaatsing, leren omgaan met en verminderen van 

problematisch gedrag, voorkomen schulden, regelen van randvoorwaarden op school, thuis of 

werk	om	daar	te	functioneren.

  Gezinsystemen ondersteunen om te voorkomen dat deze door het ziektebeeld ontwricht raken, 

leren	om	gaan	met	de	beperking	en	bieden	van	respijtzorg	voor	overbelaste	mantelzorgers.
	 Verschillen	zijn	er	ook,	maar	sterk	doelgroep/problematiek	gebonden

2.	 	Activiteiten	voor	verschillende	doelgroepen	komen	sterk	overeen:
  Individuele of gezinsbegeleiding gericht op praktische ondersteuning bij dagelijkse 

levensverrichtingen,	aanleren	van	vaardigheden,	bieden	van	ondersteuning	aan	mantelzorgers.
  Groepsgewijze activiteiten met accenten op of ontmoeting en recreatie of arbeidsvervangende 

of	toeleidende	dagbesteding.	Verschillen	zijn	er	ook,	maar	sterk	doelgroep/problematiek	
gebonden

LG

BGI: praktische hulp bij 

administratie, contact leggen, 

leren omgaan met beperking, 

lotgenotencontact regelen, 

randvoorwaarden bv: werk

BGG: recreatief, 

therapeutisch

 Som 65+:

BGI praktische hulp

dagelijkse routine (financien, 

contacten, persoonlijke 

aandacht, cognitieve train-

ingen, palliatieve zorg

BGG: recreatief, 

therapeutisch
PG 65+:

Zie SOM 65+

Som 0-64 jr: 

Zie LG

PSY 18+ 

BGI: omgaan met de dag, 

zaken, financien, opbouwen 

sociaal netwerk, zelfstandig 

kunnen wonen en werken, 

BGI: recreatief, arbeidsmatig, 

leerwerkplekken

 VG: 

BGI: oefenen praktische 

vaardigheden, contact 

leggen, regelen randvoor-

waarden bv. onderwijs, 

BGG recreatief, 

arbeidsmatig

 ZG 

BGI: praktische hulp en 

oefening vaardigheden, 

begeleiding bij vervoer,

regelen randvoorwaarden 

bv. wonen 

BGG: recreatief, therapeutisch

Aanbod Kwalitatief

De activiteiten vallend onder begeleiding

Rapport T-bureau-VWS

CIZ rapport “Wie is de klant?”

B&A onderzoek informatiepositie AWBZ Den Haag 

(concept)
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3.	 	Behoorlijke	overeenkomsten	op	activiteitenniveau	tussen	Wmo-voorzieningen	en	
AWBZ-ondersteuning

	 •	 	Met	name	bij	de	doelgroep	ouderen	is	er	veel	overlap	tussen	het	type	activiteiten	dat	nu	
vanuit	de	Wmo	wordt	aangeboden	en	wat	vanuit	de	AWBZ	wordt	aangeboden.	De	vraag	is	
wel	hoeveel	capaciteit	de	Wmo-voorzieningen	voor	ouderen	hebben.

	 •	 	Ook	bij	de	doelgroep	psychiatrie	is	er	een	overlap,	maar	vooral	op	gebied	van	
groepsactiviteiten	en	arbeidsmatige	dagbesteding.	Kanttekening	daarbij	is	dat	de	
capaciteit	in	de	Wmo	beperkt	is	(enkele	activiteiten).

	 •	 	In	gezinsondersteuning	en	aanpak	multiprobleemgezinnen	wordt	zowel	vanuit	Wmo	als	de	
AWBZ voorzien

	 •	 	Bij	gehandicapten	(verstandelijk,	lichamelijk	en	zintuiglijk)	is	er	weinig	overlap	met	
voorzieningen uit de Wmo

4.	 Aandacht	voor	specifieke	doelgroepen	(zoals	ook	door	het	transitiebureau	onderscheiden):
	 •	 	Los	van	de	beperkte	overlap	tussen	Wmo	en	AWBZ-voorzieningen	voor	bepaalde	

doelgroepen,	is	er	ook	om	reden	van	specifieke	problematiek	en	beperkte	omvang	van	de	
doelgroep reden om de ondersteuning voor de volgende groepen apart te organiseren:

  - Inwoners met complex NAH

  - Zintuiglijk gehandicapten

  - Meervoudig complexe handicap

	 	 -	Vrouwenopvang
  - Multiprobleemgezinnen
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Expertgroep 3: Bijlage 2
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Uitgangssituatie nav inventarisatie 

•	 De	doorrekening	heeft	alleen	plaatsgevonden	op	basis	van	aantallen	cliënten	en	uren	uit	de	
inventarisatie.	Andere	gegevens	zijn	niet	betrouwbaar.

•	 Bij	de	doorrekening	is	met	name	het	aantal	uren	uit	de	inventarisatie	als	rekenbasis	genomen.
•	 Bij	doorrekening	is	gebruik	gemaakt	van	ook	andere	bronnen:	CIZ,	OIV	onderzoek,	BA	

onderzoek.		
•	
•	 De doorrekening geeft vooral het beeld omtrent  houdbaarheid van modellen voor ordening 

(=er	is	voldoende	massa	per	model).
•	 Bij de vormgeving van de modellen is rekening gehouden  met hetgeen in opdracht 

staat	vermeld:	aansluiten	bij	integrale	aanpak	Ouderen	(‘CvO’),	aanpak	jeugd	(‘CJG’)	en	
volwassenen

BGI=	begeleiding	individueel;	BGG=begeleiding	groep;	PV=persoonlijke	verzorging;	
PZT=palliatieve	zorg	thuis;	KDV=kortdurend	verblijf

Uitgangssituatie  nav  inventarisatie  

   zonder 

 cliënten uren Overlap in clienten

BGI 	6.326 1.715.069 1.557

BGG 	3.087 2.001.504 1.627

    

PV 11.788 7.411.828 7.245

    

PZT 								4 									769  

    

KDV  									416  
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Op	basis	van	de	uitgangssituatie	kunnen	de	volgende	modellen	worden	doorgerekend.

Model 1 

Gaat uit van de handhaving huidige situatie:

•	 Er kan inschreven worden op producten voor bepaalde groepen,

•	 Concurrentie vindt plaats op basis van kwaliteit gegeven vaste tarievenstructuur,

•	 Besparingen	moeten	komen	van	efficiënte	inrichting,	lagere	tarieven,	minder	uren	
dienstverlening	etc.	

 

huidige situatie handhaven 

   

 cliënten uren

BGI 	6.326 1.715.069

BGG 	3.087 2.001.504

   

PV 11.788 7.411.828

   

PZT 									4 									769

   

KDV  										416

Toepassing bestuurlijke uitgangspunten

•	 Voordat	de	volgende	modellen	worden	getoond	worden	eerst	de	uitgangspunten	‘generiek’	en	
collectief	toegepast;

•	 Bij	generiek	worden	uren	samengevoegd	ongeacht	de	doelgroep	e/o	soort	begeleiding	muv		
ZG,	PZT,	KDV,

•	 Vervolgens	wordt	op	basis	van	uitkomst	generiek	het	uitgangspunt	collectief	toegepast.	Dit	
betekent:	individuele	begeleiding	wordt	groepsbegeleiding	gemaakt.	Dit	levert	een	besparing	
op	van	285.845	uren.
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 toepassen 

uitgangspunten

    

 generiek   collectief nav 

generiek

 

 handhaven toepassen  handhaven toepassen

BGI  1.715.069   1.429.224

BGG 85.908 			941.268   			941.268

      

PV  7.411.828  7.411.828  

      

PZT 					769     

      

KDV 					416     

Model 2:    

•	 Na toepassing van de uitgangspunten kan model 2 worden getoond,

•	 Dit	model	gaat	uit	van	groepsbegeleiding	en	PV	als	aparte	producten	en	vervolgens	drie	
onderscheiden groepen: jeugd, volwassenen en ouderen,

•	 Aanbod is stedelijk , 

•	 Model benadert marktmodel en kan gezien volume worden toegepast op volwassenen en 

ouderen.	In	mindere	mate	geldt	dit	voor	jeugd.	

model 2

naar drie groepen    

 BG PV  

jong 143.468 						8.450  

volw. 1.312.347 1.602.868  

oud 			929.885 5.509.387  

specifiek 					85.908  1.185
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Model 3:

•	 Bouwt voort op model 2, echter het aanbod wordt stadsdeelgewijs verdeeld,

•	 Bij model 3 ontstaat de mogelijkheid om op stadsdeelniveau dienstverlening per doelgroep en 

per product vorm te geven en aan te sluiten bij voorzieningenaanbod op stadsdeelniveau,

•	 Het	model	ligt	tussen	markt-	en	coalitiemodel	in.	

naar 

stadsdelen

doelgroepen en 

producten

     

 BG   PV   Tot.

 jong volw. oud jong volw. oud  

Ce 37.302 341.210 241.770 2.197 416.746 1.432.441 2.471.665

Esc. 40.171 367.457 260.368 2.366 448.803 1.542.628 2.661.793

Loosduinen 14.347 131.235 92.988 845 160.287 550.939 950.640

Laak 11.477 104.988 74.391 676 128.229 440.751 760.512

Scheveningen 11.477 104.988 74.391 676 128.229 440.751 760.512

Segbroek 11.477 104.988 74.391 676 128.229 440.751 760.512

Leidsch-Yp 7.173 65.617 46.494 422 80.143 275.469 475.320

Haagse Hout 10.043 91.864 65.092 591 112.201 385.657 665.448

 143.468 1.312.347 929.885 8.450 1.602.868 5.509.387  

stedelijk       87.093

 

Model 3
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Model 4

•	 Dit model verlaat het onderscheid in producten en neemt het stadsdeelniveau als 

ordeningsprincipe,

•	 Binnen het stadsdeel wordt onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen

model 4
    

stadsdelen en 

driegroepen

    

 jong volw. oud Totaal

Ce 39.498,68 757.955,71 1.674.210,51 2.471.664,90

Esc. 42.537,04 816.260,00 1.802.995,93 2.661.792,97

Loosduinen 15.191,80 291.521,43 643.927,12 950.640,35

Laak 12.153,44 233.217,14 515.141,69 760.512,28

Scheveningen 12.153,44 233.217,14 515.141,69 760.512,28

Segbroek 12.153,44 233.217,14 515.141,69 760.512,28

Leidsch-Yp 7.595,90 145.760,71 321.963,56 475.320,17

Haagse Hout 10.634,26 204.065,00 450.748,98 665.448,24

     

stedelijk    87.093,00
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Expertgroep 3: Bijlage 3 Alternatief

Kwaliteit van dossiers bewaken via 
steekproeven
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In	de	industriële	organisaties	is	veel	ervaring	opgedaan	om	op	basis	van	steekproeven	
betrouwbare	uitspraken	te	doen	bijv.	een	partij	goederen.	Daarbij	gaat	men	als	volgt	te	werk:	
de omvang van de partij en de vereiste betrouwbaarheid zijn bepalend voor de omvang van 

de	steekproef.	Vooraf	is	bepaald	hoeveel	fouten	er	mogen	om	treden	om	de	partij	met	hoge	
betrouwbaarheid	te	kunnen	goedkeuren.	Indien	er	minder	fouten	zijn	geconstateerd	in	de	
aselecte	steekproef	als	het	toegestane	aantal	wordt	de	partij	goedgekeurd.	Zo	niet,	dan	moet	er	
herkeuring	plaats	vinden	en	eventueel	de	partij	volledig	sorteren	of	afkeuren.

Met	een	beperkte	steekproef	kunnen	uitspraken	worden	gedaan	met	90	of	95	%	betrouwbaarheid.	
Bij de huidige omvang van de extramurale zorg van de AWBZ in Den Haag volstaat op jaarbasis 

een	steekproef	van	ongeveer	350	dossiers	per	jaar	als	men	dit	als	een	geheel	ziet.	Bij	de	
toepassing	van	dit	systeem	dient	men	per	organisatie	een	steekproef	te	nemen.	Hierdoor	zal	de	
totale	steekproefomvang	meer	dan	verdubbelen.

Voor	de	toepassing	van	steekproefcontrole	van	dossiers	dienen	een	aantal	punten	nader	te	
worden uitgewerkt:

•	 Definiëren	aan	welke	eisen	een	goed	dossier	moet	voldoen	om	eenduidig	te	kunnen	worden	
beoordeeld;

•	 Vaststellen	aan	welke	eisen	moet	worden	voldaan	voor	bescherming	persoonsgegevens	en	
eventueel	andere	regelgeving;

•	 Vereiste	niveau	van	betrouwbaarheid;
•	 Bij	omvang	van	instelling	steekproefgrootte	en	goedkeur	-	/	afkeurcriterium	bepalen;
•	 Consequenties	bepalen	bij	afkeur	en	bij	herhaalde	afkeur.

Kwaliteit van dossiers bewaken 
via steekproeven

De expertgroep heeft de mogelijkheid onderzocht om op basis van steekproeven inzicht te krijgen in de 

kwaliteit van dossiers. Een goed beheer van dossiers is essentieel voor de kwaliteit van de zorg. 
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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 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.  


	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

