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Samenvatting inventarisatie en analyse nieuwe Wmo en kern-AWBZ 

 

Inleiding 

De projectgroep Wmo/AWBZ heeft een inventarisatie en analyse gemaakt van de opgaven in Wmo en AWBZ voor de acht Achterhoekse 

gemeenten voor de komende jaren. Aanleiding hiervoor zijn de kabinetsplannen voor een nieuwe Wmo en kern-AWBZ met ingang van 

2015.  

In deze samenvatting geven we in hoofdlijnen de opgaven, de inventarisatie en de analyse weer. In de nota met bijlagen treft u een 

uitgebreide inventarisatie aan. 

 

Achtergrond 

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat er met in gang van 2015 een nieuwe Wmo wordt neergezet. De reikwijdte van 

de Wmo wordt uitgebreid met taken die nu nog binnen de AWBZ vallen. De principes waarop de Wmo is gebaseerd blijven van kracht. Het 

gaat om: 

• De compensatieplicht (mensen ondersteunen en oplossingen bieden bij participatie) 

• Accent op versterken van participatie en zelfredzaamheid 

• Kijken naar integrale ondersteuningsvraag en vertrekken bij eigen oplossingen van burgers 

Met ingang van 2015 worden extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging een onderdeel van de Wmo en daarmee een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om burgers met matige tot zware beperkingen.  

Naast decentralisatie van taken is ook de ontwikkeling met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg van belang. Het 

overheidsbeleid is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als hun zorgvraag toeneemt. Dat betekent dat 

zij pas in een latere fase in een instelling gaan wonen en langer een beroep op ondersteuning vanuit de Wmo zullen blijven doen.  

Een derde ontwikkeling waardoor het beroep op de Wmo groter zal worden is de toenemende vergrijzing. 

 

Het vertrekpunt bij deze inventarisatie en analyse is het regeerakkoord en de brief over langdurige zorg van staatssecretaris van Rijn die op 24 

april 2013 is verschenen. Het gaat om de volgende voorstellen:  

• Begeleiding individueel vanaf 18 jaar: decentralisatie naar de Wmo (bestaande en nieuwe cliënten)1 

• Begeleiding groep vanaf 18 jaar: decentralisatie naar de Wmo (bestaande en nieuwe cliënten) 

• Vervoer: decentralisatie naar de Wmo (bestaande en nieuwe cliënten) 

• Persoonlijke verzorging vanaf 18 jaar: decentralisatie naar de Wmo (bestaande en nieuwe cliënten) 

• Herverstrekking hulpmiddelen binnen de Wmo 

                                                                                 
1 Jongeren beneden 18 jaar vallen onder de Jeugdwet 
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• Beschermd wonen (RIBW) naar centrumgemeenten 

• Gemeenten worden gestimuleerd om sociale wijkteams op te richten.  

• Het kabinet creëert een recht op het pgb onder stringente voorwaarden in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. 

• De inzet van het beleid is dat de extramuralisering verder gecontinueerd zal worden en dat tevens intramuraal verblijf mogelijk blijft in 

geval van een complexe ondersteuningsvraag.  

 

De decentralisatie van de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo betekent dat er niet langer sprake zal zijn van 

een verzekerd recht voor burgers, maar van een compensatieplicht voor gemeenten.  

Begeleiding richt zicht op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die een individu in staat stellen om binnen de 

persoonlijke levenssfeer te functioneren en regie te houden over het eigen leven. Mensen die persoonlijke verzorging krijgen kunnen 

bijvoorbeeld hulp krijgen bij wassen en aankleden en bij het in en uit bed gaan.  

Binnen de Wmo wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het eigen netwerk en wordt de nadruk verlegd van 

individuele voorzieningen naar collectieve en algemene voorzieningen of eigen oplossingen. Welke oplossingen goed werken, hangt af van 

de complexiteit van de ondersteuningsvraag en de mogelijkheden om combinaties te maken met voorzieningen uit de basisinfrastructuur 

(o.a. welzijn) en de inzet vanuit informele netwerken. Er zal een verschuiving op gang komen van gespecialiseerde, individuele 

ondersteuning naar laagdrempelige vormen van ondersteuning dichtbij mensen. Tegelijkertijd zal een goed vangnet beschikbaar moeten 

zijn voor mensen met een complexe ondersteuningsvraag en een beperkte eigen regie. 

 

Om wie gaat het? 

In de Achterhoek hebben 17.000 mensen een indicatie voor AWBZ zorg. Daarvan verblijven er 6800 in instellingen en circa 10.000 

mensen maken gebruik van extramurale zorg. De meeste mensen hebben een combinatie van verschillende grondslagen zoals begeleiding 

en verzorging, soms in combinatie met verpleging en/of behandeling. 

 

Begeleiding 

In de Achterhoek zijn 2800 mensen met individuele begeleiding en 2310 met groepsbegeleiding. Uit de inventarisatie blijkt dat er sprake 

is van een grote groep ouderen met somatische (lichamelijke) klachten en psychogeriatrische aandoeningen. Voor de jongere groepen 

gaat het om lichamelijk en psychiatrische aandoeningen en mensen met verstandelijke beperkingen. Zintuiglijk gehandicapten en 

lichamelijk gehandicapten vormen de kleinste groep. 

 

Het aantal mensen in de Achterhoek dat begeleiding krijgt is zo’n 5110 mensen. 

Het geschatte budget voor begeleiding bedraagt ongeveer 41 miljoen Euro voor de 8 Achterhoeks gemeenten. 
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Persoonlijke verzorging 

Het aantal mensen met persoonlijke verzorging in de Achterhoek bedraagt zo’n 6950. Ook hier springt de groep ouderen eruit qua grootte 

en zwaarte. 

Het budget persoonlijke verzorging is nog niet bekend, er is sprake van bijna 100 % samenloop met begeleiding en/of huishoudelijke 

verzorging. Het totale budget voor begeleiding en verzorging zal zeker 50 miljoen bedragen.  

 

Tabel 1. 

Persoonlijke verzorging 6950 

SOM 0-64 jaar 595 

SOM 65-74 910 

SOM 75+ 4165 

PG 65 jaar en ouder 275 

PSY 18 jaar en + 145 

VG 0-17 jaar 220 

VG 18 jaar en + 155 

ZG 40 

LG 435 

 

 

Huidige Wmo taken 

Voor huishoudelijke hulp gaven de 8 gemeenten 33.906.238 Euro uit in 2012. Aan hulpmiddelen werd 6.626.647 uitgegeven, aan vervoer 

5.277.996 Euro en aan voorliggende voorzieningen 24.233.404 Euro. Daarmee komt het totale Wmo budget voor de huidige taken op 

70.044.285 Euro, per hoofd van de bevolking 233,79 Euro per jaar.  

 

Effecten van extramuralisering 

Per 2013 krijgen mensen met een Zorg Zwaarte Pakket 1 en 2 geen indicatie meer voor het verblijf in een instelling. Per 2015 zullen ook 

mensen met een zwaardere zorgvraag langer thuis blijven. De nieuwe aanvragen worden anders beoordeeld waardoor ongeveer 20 tot 25 

% van de huidige intramurale capaciteit zelfstandig blijft wonen.  

Uitgebreide informatie over deze onderwerpen vindt u in de bijlage. 

Budget en mogelijkheden om te sturen 
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Voor de financiering van de nieuwe taken krijgen gemeenten een budget. Samen met de korting op de hulp bij het huishouden bedraagt 

de korting zo’n 25% ten opzichte van het huidige (AWBZ)budget. Gemeenten zullen scherpe keuzen moeten maken om de nieuwe taken 

binnen een sluitende begroting uitgevoerd te krijgen. Globaal zijn hier voor de volgende (combinatie) van maatregelen mogelijk: 

• Door integrale en uitgebreide vraagverheldering sterker sturen op het vinden van eigen oplossingen en oplossingen in het eigen 

netwerk; 

• Tariefkorting bij aanbieders en/of scherper offreren en/of overlap tussen organisaties en dienstverlening voorkomen; 

• Nieuwe arrangementen door een deel van de voorzieningen niet meer in de tweede organiseren maar in een algemene voorziening 

vormgeven; 

• Door sterker te sturen op participatie en zelfredzaamheid (en mensen daar actief in ondersteunen) burgers langer ondersteunen in 

laagdrempelige voorzieningen. Escalatie voorkomen; 

• Sturen op resultaat, bijvoorbeeld in de vorm van persoonsvolgende financiering en/of gebiedsgerichte financiering waardoor prikkel 

tot hogere consumptie vermeden kan worden. 

 

Relatie tot de uitgangspunten uit de regionale visie 

De nieuwe reikwijdte van de Wmo vanaf 2015 vraagt van gemeenten dat zij de ingeslagen weg van een gekantelde werkwijze voortzetten en 

doorontwikkelen op basis van de (inmiddels overal vastgestelde) visie op het sociaal domein. Begeleiding, persoonlijke verzorging, extramurale 

ondersteuning en welzijnsvoorzieningen krijgen hier een plaats in, maar zullen anders worden uitgewerkt dan tot op heden het geval was. In de 

visie is uitgesproken welke grote lijnen de gemeenten willen volgen in de nieuwe situatie.  

De vertaling van de nu voorliggende analyse naar de werkwijze en het dagelijks handelen van professionals is een stap die in elke gemeente al 

in gang is gezet. Het gezamenlijke leerproces wordt in beeld gebracht door een overzicht van de pilots in de inventarisatie. In 2013 en 2014 

zullen we meer inzicht gaan verwerven in besparings- en vernieuwingsmogelijkheden, mede door goede evaluatie van de pilots 

Analyse 

Cliëntgroepen 

Persoonlijke verzorging wordt vooral ingezet bij ouderen en bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.  

Begeleiding (individueel en in groep) wordt voor een veel bredere doelgroep ingezet. De twee grootste groepen zijn volwassenen (18-65) 

met een verstandelijke beperking en volwassenen met een psychiatrische stoornis. Voor deze groepen treedt overlap op met regelingen 

rond werk en inkomen (arbeidsmatige dagbesteding, uitkering, re-integratie naar werk) en met jeugd (mensen met problemen bij 

opvoeden en opgroeien).  

Ouderen met psychogeriatrische problemen vormen ook een grote groep die van begeleiding gebruik maken. Hier kan overlap met 

persoonlijke verzorging, hulpmiddelen en hulp bij het huishouden aan de orde zijn. 
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Doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen zal er meer worden gevraagd van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hiervoor is aandacht 

nodig. De niet-planbare zorg zal vaker moeten worden ingezet bij bijvoorbeeld acute ziekte en/of psychogeriatrische problematiek. 

Hiervoor worden nieuwe concepten m.b.v. ICT ontwikkeld. 

 

Mensen die gebruik maken van begeleiding of verzorging maken ook gebruik van andere voorzieningen. Omdat we nog niet beschikken 

over databestanden op persoonsniveau kunnen we nog geen vergelijking maken met bestanden WWB, Wajong en SW, voorziening hulp bij 

het huishouden en hulpmiddelen en met welzijnsvoorzieningen. Mensen kunnen gebruik maken van AMW en welzijnswerk, maar ook 

begeleiding krijgen volgens een indicatie voor hetzelfde doel en met verschillende kostprijzen. De bestanden die nu beschikbaar zijn, 

geven overzicht op aantallen cliënten, producten en zorgaanbieders. Informatie uit deze bestanden vindt u terug in de bijlagen. 

 

De inventarisatie geeft weer welke producten nu worden aangeboden  

De producten die nu worden aangeboden in de AWBZ ziet men terug in de inventarisatie, er blijkt onvoldoende uit welke vragen mensen 

hebben en welke antwoorden zij zelf zouden kunnen bedenken. Het denken in beperkingen leidt tot andere conclusies dan het denken in 

mogelijkheden en oplossingen. We kunnen uit deze inventarisatie niet afleiden welke voorliggende voorzieningen worden benut en in 

welke mate al een beroep gedaan wordt op ondersteuning vanuit het informele netwerk. 

 

Anders kijken naar de vraag leidt tot andere conclusies 

Dankzij de Kanteling hebben we geleerd dat gesprekken voeren met mensen om te verkennen waar mogelijkheden benut kunnen worden 

ertoe leidt dat veel vragen zelf kunnen worden opgelost en/of dat mensen gebruik maken van laagdrempelige voorzieningen. Bij het 

invullen van de nieuwe taken in de Wmo kunnen gemeenten een vorm van vraagverheldering hanteren die naar alle levensdomeinen kijkt 

en die gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Op verschillende plaatsen wordt al geëxperimenteerd met de zelfredzaamheidsmatrix 

en het gezinsplan. Dit zijn instrumenten die: 

1. snel inzicht geven in zelfredzaamheid van de burger. 
2. referentiekader bieden met ideeën waarbinnen gezocht wordt naar een oplossing op maat bij en met de burger/het gezin. Voor twee 

klanten met hetzelfde zelfredzaamheidprofiel kan de oplossing heel verschillend zijn. Ook moet er aandacht zijn voor wat de burger 

terug kandoen voor de samenleving (wederkerigheid). 

3. hulpmiddel zijn om te zoeken naar een gekantelde oplossing voor de burger/het gezin. 
4. monitor en toetsinstrument zijn om ontwikkelingen en resultaten te kunnen volgen. 

De komende periode kan benut worden om verder te ontdekken hoe de ondersteuningsvraag van mensen eruit ziet, waar 

aanknopingspunten voor zelfredzaamheid liggen en welke methodieken daarbij kunnen helpen. 

 

Vergrijzing 
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De Achterhoek vergrijst sneller dan de rest van Nederland en uit de cijfers blijkt dat de vraag naar zorg en ondersteuning  ontstaat of snel 

toeneemt wanneer de mensen ouder worden dan 80. Meestal ontstaan rondom de leeftijd van 75 jaar de eerste lichamelijke beperkingen 

en leidt de veroudering tot een toename van de klachten en meer samenloop van klachten.  

Op basis van de analyse kan vastgesteld worden dat voor 5 tot 20 % van de ouderen geldt dat er weinig kan worden bijgestuurd. De 

vraag naar persoonlijke verzorging is niet altijd te voorkomen op deze leeftijd. 

Preventie kan een hulpmiddel zijn (d.w.z. het voorkomen van klachten door gezond te leven, veel te bewegen etc.). Vrijwilligerswerk, 

allerlei vormen van dienstverlening en mantelzorg voorkomen dat mensen begeleiding of verzorging nodig hebben of stellen het beroep op 

deze voorzieningen uit.  

Goede voorlichting wat mensen zelf kunnen doen en hoe ze zich kunnen voorbereiden op langer zelfstandig wonen (aanpassen van de 

woning, comfort verhogen door beneden te slapen en te douchen etc.) kan zorgvragen voorkomen omdat mensen zich kunnen 

voorbereiden. Uit recent gehouden onderzoek (AWLO) blijkt dat mensen verwachten dat de zorg naar hen toekomt, maar blijken zij 

minder geneigd te zijn vroegtijdig maatregelen te treffen om de woning aan te passen. Verder blijken ouderen behoefte te hebben aan 

voorzieningen voor dagelijkse levensbehoeften in hun nabije omgeving en vinden ze ontmoetingsfuncties minder belangrijk. 

Een aandachtspunt ten aanzien van voorzieningen is dat een deel van de infrastructuur van verzorgingshuizen nu nog beschikbaar is voor 

ouderen die rondom deze voorziening wonen. Door de veranderingen in de AWBZ verandert dit, de functies van keukens, dagvoorziening 

en recreatie zijn alleen nog intramuraal beschikbaar op termijn. Dat betekent dat er of afspraken gemaakt moeten worden ten behoeve 

van de extramurale voorzieningen met de aanbieders of dat een andere infrastructuur moet gaan ontstaan. 

 

Geïndiceerde zorg is niet verdeeld in natura en PGB zorg 

We hebben alleen de beschikking over de cijfers van het zorgkantoor m.b.t. begeleiding. Volgens sommige bronnen zijn het vooral ouders 

van kinderen een PGB aanvragen. We weten niet of de zorg die wordt verzilverd “om de hoek wordt afgenomen”, of dat de reistijden 

aanzienlijk zijn. Hoe dit pgb besteed wordt is niet inzichtelijk voor ons. 

 

Mantelzorgondersteuning 

Doordat mensen steeds langer zelfstandig zullen willen /moeten blijven wonen zal er meer een beroep worden gedaan op mantelzorg. De 

ondersteuning van deze groep mensen wordt steeds belangrijker, zij zullen de ondersteuning langer moeten kunnen bieden en 

vermoedelijk wordt er ook een groter beroep op hen gedaan. 

 

Er zijn veel verschillende aanbieders 

In de Achterhoek zijn zo’n 5 tot 7 grote aanbieders voor AWBZ-zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg. Daarnaast werken er middelgrote 

instellingen op bovenlokale schaal zoals Azora, Estinea, de Lichtenvoorde, zorgboerderijen ed. Per gemeente zijn er al snel 50 organisaties 

actief. We verwijzen u naar bijlage 2 voor een overzicht. 
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Financiële risico’s 

De nieuwe Wmo zal vanaf 2015 met zo’n 25% minder budget uitgevoerd moeten worden. Op basis van de gegevens die nu beschikbaar 

zijn, is het lastig om al een vastomlijnde strategie vast te stellen. Immers: 

• de budgetten zijn nog niet bekend; 

• de cliëntgegevens op persoonsniveau zijn nog niet bekend; 

• de samenloop tussen voorzieningen is nog niet bekend; 

• de onderlinge samenhang en relaties tussen producten/deskundigheidsniveaus/ kostprijzen en kwaliteit zijn nog onvoldoende 

inzichtelijk. 

Risico’s zitten met name in de situaties waarin er weinig ruimte is om te sturen op andere en goedkopere oplossingen. Globaal valt daarbij 

te denken aan: 

• complexe ondersteuningsvragen die op meerdere levensdomeinen spelen en die acuut van aard zijn; 

• ondersteuningsvragen die veel individuele handelingen vragen en/of technische aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke 

verzorging, woningaanpassingen en gespecialiseerde hulpmiddelen. 

• individuele keuzes van mensen kunnen tot waterbedeffecten leiden in de Wmo, zoals niet verhuizen naar een levensloopbestendige 

woning waardoor meer zorg nodig is. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke keuze van andere partijen (bijv. investeringsstop 

corporaties)  

Minder risico’s zijn aanwezig als er meer mogelijkheden zijn om te sturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

• meer eigen oplossingen door een professionele en integrale vorm van vraagverheldering; 

• regie en dagelijkse structuur door eigen oplossingen burgers en hun netwerk; 

• laagdrempelige ondersteuning bij regie, sociaal contact, dagstructuur, administratie ed die (gedeeltelijke) via de basisinfrastructuur 

van welzijnsactiviteiten georganiseerd kan worden; 

• verbinden van dienstverlening op het vlak van (arbeidsmatige) dagbesteding, vrijwilligerswerk, ondersteuning bij regievoering, 

vervoer, maaltijden ed. 

 

Lokaal basispakket en regionale schaal? 

We willen mensen graag in hun eigen omgeving de ondersteuning leveren die nodig is. Dit geldt vooral voor de ondersteuningsvragen die 

gericht zijn op dagelijkse handelingen (persoonlijke verzorging) en ondersteuning bij regievoering (begeleiding). Nu wordt het aanbod 

gesegmenteerd en doelgroepgericht aangeboden. De slag naar een geïntegreerd basisaanbod op gebiedsniveau kan worden gemaakt. 

Daarbij is het belangrijk inzicht te verkrijgen in hetgeen nodig is in de wijk/buurt aan basisinfrastructuur. Daarnaast moet nader in kaart 

gebracht worden welke ondersteuningsvragen zo complex zijn dat meer gespecialiseerde vormen van ondersteuning nodig zijn. Deze 

ondersteuning kan regionaal worden ingekocht.  
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Overlap en afstemming 

Veel aanbieders leveren vergelijkbare ondersteuning. In een volgende fase gaan we nader bekijken op welke manier de onderlinge 

afstemming verbeterd kan worden. Zeker als het gaat om basisondersteuning op gebiedsniveau is het effectief om met breed 

georiënteerde professionals te werken die in staat zijn de informele netwerken optimaal te mobiliseren en in te zetten. Dit vraagt ook 

afstemming met de huidige welzijnsinfrastructuur. 


