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1. Inleiding 
De projectgroep AWBZ/Wmo heeft in het voorjaar van 2012 een eerste inventarisatie gemaakt om  de overdracht van de 
functie begeleiding naar de Wmo voor te bereiden. De toenmalige stuurgroep en bestuurlijke opdrachtgevers hebben 
hiervan kennis genomen in juni 2012. 
Na de komst van het kabinet Rutte bleek de decentralisatie van de Awbz te zijn uitgebreid met de ZZP’s 1,2,3, en 4 en 
de functie verzorging. Dat betekent dat naast de inventarisatie van 2012 er opnieuw een aantal gegevens in kaart 
gebracht moeten worden.  
Op dit moment heeft de projectgroep de volgende documenten opgeleverd of in bewerking: 

• Bevolkingsprognose per gemeente en over de gehele Achterhoek; 
• Verslaglegging van de gesprekken tijdens aanbiedersdag in 2012; 
• Cijfers instroom ZZP gedurende het jaar 2012 uit eigen analyse; 
• Overzicht cijfers begeleiding per 1-1-2012 en per 1-7-2012 inclusief doelgroepen en grondslag indicatie verkregen 

via het CIZ 
• Een overzicht van de meeste aanbieders in de Achterhoek en hun taken, gaandeweg verzameld 
• Overzicht cijfers Wmo en Awbz per gemeente en Achterhoek 
• Een beknopt overzicht van de budgetten geïndexeerd met cijfers SCP (macrobudgetten en ontwikkelingen nav 

vergrijzing) 
 

2. Totstandkoming rapport 
De projectgroep heeft de opdracht om te komen met een rapport waarin een nulmeting wordt gegeven van de huidige 
situatie in de 8 Achterhoekse gemeenten. Van de huidige taken weten we op welke manier ze nu worden uitgevoerd en 
waarop de gemeenten sturen (kwaliteit, kwantiteit en toegang). Hierbij valt te denken aan hulp bij het huishouden, 
hulpmiddelen en welzijn (ontmoetingsactiviteiten, informatie en advies ed). 
Ten aanzien van de over te dragen functies vanuit de AWBZ naar de Wmo is minder duidelijk waarop gestuurd moet 
worden en zullen we moeten analyseren waar de sturingsvariabelen gevonden kunnen worden.  
De nulmeting bestaat uit cijfermateriaal, een overzicht van de taken die worden overgedragen, een overzicht van de 
activiteiten die in de gemeentelijke pilots plaatsvinden en een overzicht van het budget wanneer de overdracht van 
begeleiding wordt geïndexeerd met de SCP cijfer voor vergrijzing.   
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3. Uitwerking kabinetsbeleid en randvoorwaarden (kaderstellende brief VWS) 
Op 24 april j.l. verscheen de brief van staatssecretaris van Rijn over de hervorming van de langdurige zorg. Onze nulmeting 
is gebaseerd op regeerakkoordafspraken, het meeste cijfermateriaal is uit 2012. Voor een volledig overzicht van de 
maatregelen verwijzen we u naar de bijlage 8. waarin de tijdlijn is opgenomen.  

 

4. Wat gaat er veranderen / wat is de opgave voor de komende jaren? 
2013 
-Vervoer AWBZ: Aanscherping tarieven voor zorgaanbieders 

-Verblijf AWBZ: ZZP 1 en 2 vervallen (behalve voor de LG) (nieuwe cliënten) 

-Geen toestemming meer voor het opnemen van overcapaciteit voor keukens in verzorgingshuizen ten behoeve van 
extramurale maaltijdvoorziening. Aanzet voor het afbouwen van facilitaire voorzieningen extramuraal. 
-Samenhang met huidige Wmo infrastructuur en partners (bijvoorbeeld welzijnswerk, mantelzorgondersteuning), 
contractering, resultaatsturing, integraliteit 
-Vernieuwing om efficiënter en effectiever  burgers te helpen in hun zelfredzaamheid en participatie. Door met partners 
samen te werken. Proeftuinen voor transitie (korte termijn) en voor transformatie (mogen langer doorlopen) 
 
2014  

Wmo 

- Nieuwe cliënten kunnen in 2014 een beroep doen op huishoudelijke hulp. In 2015 blijft meer budget beschikbaar voor 
gemeenten met betrekking tot de (huishoudelijke) ondersteuning. Gemeenten houden 60% in plaats van 25% van de 
middelen. 
- Het kabinet introduceert onder de Wmo een maatwerkvoorziening (oplopend tot ruim € 700 miljoen) ter vervanging van de 
compensatie eigen risico, de aftrek specifieke zorgkosten en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. 
Deze regeling kan worden ingezet in het brede sociale domein. 
- Het blijft het mogelijk om in 2014 aanspraak te maken op dagbesteding op grond van de AWBZ. Deze vorm van 
ondersteuning kan voor gemeenten vanaf 2015 een nuttig instrument zijn om duurdere (individuele) voorzieningen te 
voorkomen. In 2014 blijft het mogelijk om op grond van de AWBZ aanspraak te maken op persoonlijke verzorging bij een 
indicatie korter dan zes maanden. De norm voor gebruikelijke zorg wordt in 2014 niet verhoogd. Nieuwe cliënten kunnen in 
2014 een beroep doen op huishoudelijke hulp. Van gemeenten zal in 2014 een bijdrage gevraagd worden ter dekking 
hiervan. 
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AWBZ 
- Het kabinet creëert een recht op het pgb onder stringente voorwaarden in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ 
 

2015 
Voor nieuwe cliënten betekent de verandering van de Wmo het volgende:  

• Ouderen  die veilig thuis kunnen wonen en geen beschermende en veilige omgeving in een instelling nodig hebben, 
kunnen een beroep doen op gemeenten en zorgverzekeraars. Meer specifiek gaat het om ouderen die nu een ZZP VV3 
hebben en een deel van de ouderen met ZZP VV4. Een andere deel van de ouderen met ZZP VV4 en alle ouderen met 
een ZZP VV5 of hoger ontvangen intramurale zorg via de kern-AWBZ.  

• Voor een deel van de mensen met een verstandelijke beperking (ZZP VG3) ziet het kabinet mogelijkheden om thuis te 
wonen. Dat geldt niet voor mensen die sociaal zeer beperkt zelfstandig functioneren en een veilige en vertrouwde leef-
, werk- en woonomgeving nodig hebben. Voor deze mensen, deels vanaf ZZP VG3 en volledig vanaf ZZP VG4, is zorg 
met verblijf beschikbaar binnen de nieuwe kern-AWBZ.  

• Mensen met een lichamelijke beperking en die in staat zijn regie te voeren, kunnen thuis wonen. Het betreft cliënten 
met een ZZP LG1 en LG3. Dit geldt niet voor cliënten met ZZP LG2 en met ZZP LG4 en hoger, die zorg ontvangen via 
de kern-AWBZ.  

• Voor mensen met een beperkte zorgvraag als gevolg van een zintuiglijke beperking (auditief en visueel) op het niveau 
van ZZP ZG1 zijn er mogelijkheden om zorg thuis te organiseren. Bij een toenemende zorgvraag vanaf ZZP ZG2 wordt 
deze zorg onderdeel van de kern-AWBZ. ] 

• Het kabinet ziet geen mogelijkheid thuis een integraal pakket aan ondersteuning en behandelzorg te verlenen aan licht 
verstandelijk gehandicapten met gedragsproblematiek (ZZP LVG 1 t/m 5)10 en sterk gedragsgestoorde mensen met 
lichte verstandelijke beperkingen (ZZP SGLVG1). Deze mensen krijgen zeer gespecialiseerde zorg die moeilijk in een 
thuisomgeving verleend kan worden. 

• Thuisverpleging komt in de ziektekosten verzekering. 
• Per 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de extramurale functies begeleiding, kortdurend verblijf en 

bijbehorend vervoer in de AWBZ. Circa 75% van het budget wordt overgeheveld naar gemeenten voor de 
ondersteuning van mensen. Per 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de extramurale functie 
persoonlijke verzorging in de AWBZ. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en ontvangen circa 85% 
van het budget (exclusief het deel dat naar de Zvw gaat).  

• De voorziening hulp bij het huishouden in de Wmo wordt beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben en die er zelf 
(financieel) niet in kunnen voorzien. De voorgenomen maatregel uit het Regeerakkoord wordt verzacht. Gemeenten 
houden 60% van het budget om breed in te zetten voor ondersteuning van burgers. Vanaf 2015 is een vorm van 
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huishoudelijke hulp in individuele situaties mogelijk, als onderdeel van een breed ondersteuningspakket. Dit kan 
bijdragen aan de wens van mensen om langer thuis te blijven wonen.  

• Gemeenten kunnen besparen op uitgaven aan hulpmiddelen in de Wmo. Het Gemeentefonds is hiervoor taakstellend 
verlaagd met structureel € 50 mln. De staatssecretaris zal gemeenten ondersteunen bij het stimuleren van hergebruik 
van hulpmiddelen en het ontwikkelen van poolbeheer voor scootmobielen.  

• Het kabinet investeert € 50 mln. in het opzetten van sociale wijkteams binnen gemeenten, waarmee de ondersteuning 
uit het gemeentelijk sociale domein afgestemd kan worden op het medisch domein.  

• Het begeleid wonen dat gericht is op participatie is meer passend binnen het gemeentelijk domein. De staatssecretaris 
zal gezamenlijk met de sector de uitwerking van het begeleid wonen (voor zover deze niet afhankelijk is van op 
genezing gerichte zorg) verkennen. Gemeenten zouden dan in 2015 verantwoordelijk worden voor de ondersteuning 
van mensen met psychiatrische problemen, waarbij niet behandeling, maar op participatie gerichte ondersteuning 
vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat.  

• Ook het bieden van een beschermende woonomgeving aan deze doelgroep wordt een taak van gemeenten. De 
bijbehorende budgetten worden dan volledig overgeheveld naar gemeenten. Vooralsnog worden primair de 
centrumgemeenten verantwoordelijk voor de opvang van deze groep. De staatssecretaris zal met de VNG aanvullende 
afspraken maken over maatregelen die de continuïteit, waaronder de toegankelijkheid en de kwaliteit van de 
ondersteuning, borgen. Na vier jaar wordt de overheveling van de woonfunctie geëvalueerd en bekeken of zich nieuwe 
arrangementen ontwikkelen, waarbij cliënten zelfstandiger kunnen wonen. Gemeenten worden tevens verantwoordelijk 
voor het creëren van laagdrempelige voorzieningen (inloopfunctie GGZ). 

• Maatwerkvoorziening inkomenssteun Per 1 januari 2014 worden de bestaande regelingen voor financiële compensatie 
afgeschaft en vervangen door één vangnet bij de gemeenten oplopend tot circa € 700 mln. structureel vanaf 2017. Het 
budget wordt via het sociaal domein in het Gemeentefonds overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten kunnen 
maatwerk bieden door het compenseren van beperkingen met voorzieningen via de Wmo of het geven van directe 
inkomenssteun via de bijzondere bijstand. 
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5. Algemene schets (bevolkingsopbouw, vergrijzing, inkomenspositie ed)  
 
  

 
 
 
Analyse aan de hand van de kaarten:  

• Er is sprake van een toename van het aantal 65 plussers tussen nu en 2030 met 50%,  
• De Achterhoek vergrijst sneller dan gemiddeld. Een toename tot ongeveer 10% in 2020. Ter vergelijking de 

vergrijzing in Nederland neemt toe tot iets meer dan 8% in 2020. 
• Het aantal alleenstaande 75-plussers is in de Achterhoek in peiljaar 2011 circa 26%. In Nederland was het aantal 

alleenstaande 75 plussers in datzelfde jaar circa 18%. 
• Toename ouderen met psychogeriatrische aandoeningen met circa 35% in 2020. 
• Sterke toename vraag verpleeghuiszorg voor de Achterhoek ca. 36 % tot 2030.  
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• Grote inkomensverschillen over de regio: Bronckhorst relatief welvarend. Winterswijk, Oude IJsselstreek, 
Doetinchem en Berkelland relatief lage Sociaal Economische Status. De sociaaleconomische status (SES) staat voor 
de positie van mensen in de sociale stratificatie, met het daaraan verbonden aanzien en prestige. Indicatoren voor 
verschillen in SES tussen mensen zijn meestal gerelateerd aan kennis, arbeid en/of bezit. 

                                 

                                         

• SES en gezondheidheidstoestand zijn aan elkaar gerelateerd. Er bestaan in Nederland aanzienlijke verschillen in 
gezondheid tussen verschillende SES-groepen. Laagopgeleide mannen en vrouwen leven gemiddeld 
respectievelijk 19,2 en 20,6 jaar korter in als goed ervaren gezondheid dan hoogopgeleiden. Ook is de 
levensverwachting voor lager opgeleiden lager, 7,3 en 6,4 jaar voor respectievelijk mannen en vrouwen (periode 
2005-2008). Een gezondheidsachterstand zien we ook bij enkele andere groepen, zoals werklozen en 
arbeidsongeschikten. 
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• In de onderstaande tabel treft u het AWBZ gebruik aan van de Achterhoek afgezet tegen het landelijk gebruik. 
Gemiddeld gebruiken de Achterhoekers per 1-1-2013 dus 1/5 meer AWBZ zorg. De Achterhoek vergrijst sneller dan de 
rest van Nederland resp. 10 en 8 % in 2020. Het gebruik zal dan ook zo’n 20 % toenemen bij ongewijzigd beleid. 

 

AWBZ gebruik Achterhoek afgezet tegen het landelijk gebruik. 

AWBZ 1-7-2012 1-1-2013 

      

Nederland 791.895 802.065 

aantal 
inwoners 16.746.129 16.777.636 

% AWBZ 
gebruik 4,7% 4,8% 

      

Regio 
Achterhoek 16.750 17.075 

aantal 
inwoners 300.000 299.600 

% AWBZ 
gebruik 5,60% 5,70% 

 

 

6. Beschrijving huidige infrastructuur inclusief kosten 
In het kader van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de algemene voorzieningen die worden beschouwd 
als voorliggend voor een individuele verstrekking. Hieronder volgt een definitie van deze voorliggende voorzieningen en 
een overzicht van hetgeen de gemeenten nu uitgeven in de vorm van subsidies. Voor deze inventarisatie gaan we ervan 
uit dat de gemeenten zicht hebben op dit veld en de eventuele overlap van het aanbod. 
 
• Informatie en advies: worden aangeboden door verschillende partijen en kanalen. Voorbeelden zijn onder meer het 

Wmo loket, de eerste- en tweede lijns gezondheidszorg, de patiënten organisaties en koepels, onafhankelijke 
zorgmakelaars, het welzijnswerk en het Amw, woonconsulenten en anderen. 
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• Ondersteuning bij regievoering: wordt gegeven door verschillende instanties zoals MEE (nu nog gericht op mensen 
met beperkingen, in de toekomst voor beschikbaar voor alle mensen die aankloppen bij de Wmo). In Bronckhorst en 
Winterswijk draaien pilots waarin MEE samenwerkt met de gemeenten voor informatie, advies en ondersteuning bij 
regievoering.  
Naast MEE zijn er ook onafhankelijke zorgbemiddelaars op de markt. Ook vrijwilligersorganisaties, klantmanagers en 
bijvoorbeeld casemanagers van verschillende zorgaanbieders zijn actief als ondersteuning bij regievoering. Wie wat 
precies doet en met welk doel is mede afhankelijk van de professionele inschatting van de medewerker, de visie van 
de organisatie of gemeente en de subsidieafspraken met bijv. zorgverzekeraar of overheden. 

• Schulddienstverlening 
Een aantal gemeenten zijn bezig met een heroriëntatie op de functies van de stadsbank. Oude IJsselstreek en Aalten 
vullen al zelf de BackOffice functie in. Sommige gemeenten maken gebruik van bureaus financiele ondersteuning, 
anderen verwijzen door naar Humanitas, vrijwilligersorganisaties en schuldhulp maatjes.  

• Ontmoeting 
Voor de ontmoetingsfunctie zijn veel verschillende varianten ontwikkeld, mede gebaseerd op de financiering die aan 
de functie ten grondslag ligt. We kennen op dit moment drie vormen in alle gemeenten:  
 
Vrijwillig georganiseerd als voorliggende voorziening. Voorbeelden hiervan zijn onder meer  
ouderen sociëteiten, inloopcafés of buurtcafés, open tafels. Deze activiteiten worden vaak georganiseerd door 
vrijwilligersorganisaties (Gilde, Zonnebloem, ANBO, kerken). 
 
Vrijwillig georganiseerd als aanvulling van de professionele zorg. Hierbij kan gedacht worden aan huiskamerprojecten, 
maaltijdprojecten in buurt- en verzorgingshuizen, dagbesteding projecten of begeleiding. Het welzijnswerk organiseert 
veel van deze begeleidingsvormen waarbij een enkele professional veel vrijwilligers aanstuurt. 
 
Professioneel georganiseerd als dagbestedingfunctie gefinancierd uit de AWBZ of uit gemeentelijke middelen voor 
specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen en tienermoeders. Op de dagbestedingsfunctie gefinancierd uit de 
AWBZ gaan we verder in bij de nieuwe functies. 
 

Voorliggende voorzieningen 
Bij voorliggende voorzieningen onderscheiden we reguliere voorzieningen die benut moeten worden alvorens gebruik te 
maken van een individuele verstrekking in het kader van de Wmo. Naarmate de “Kanteling” van de Wmo zich verder doorzet 
worden ook andere activiteiten ingezet als voorliggende voorziening, hierbij kan worden gedacht aan buurtsportcoaches, 
culturele verenigingen etc. 
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Als regulier worden beschouwd:  
 
Algemeen Maatschappelijk Werk: Ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en psychosociale 
hulpverlening aan personen die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard. Daarnaast vindt 
signalering en preventie plaats. 
Toelichting: Het begrip algemeen betekent in deze context: laagdrempelig, toegankelijk zonder verwijzing en niet 
specifiek/exclusief gericht op bepaalde groepen in de samenleving of op specifieke problemen. 
 
Welzijnswerk: werk gericht op voorzieningen die het welzijn bevorderen en uitgevoerd worden op lokaal niveau. Meer 
specifieke term is maatschappelijk ondersteuning. Op dit moment zijn veel gemeenten bezig met het invoeren van 
Welzijnswerk Nieuwe Stijl.  
Het programma Welzijn Nieuwe Stijl startte in 2010, na de evaluatie van 4 jaar Wmo. Het doel was een nieuwe impuls 
geven aan de invulling van de Wmo. Om zo de zelfredzaamheid en participatie van burgers te vergroten. Het 
programma werkte de volgende punten verder uit: 

• Gericht op de vraag achter de vraag 
• Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 
• Direct er op af 
• Formeel en informeel in optimale verhouding 
• Doordachte balans van collectief en individueel 
• Integraal werken 
• Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 
• Gebaseerd op ruimte voor de professional 

Het programma is eind 2012 afgerond. 
 
Vrijwilligerswerk: kent geen eenduidige definitie. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd vier componenten 
bevat: 

• Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, 
• zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen), 
• in georganiseerd verband, 
• en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar 

zonder familieband, zie hiervoor mantelzorg). 
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Mantelzorg: is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, 
kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. 
Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. 
 
Functie HH: Huishoudelijke hulp omvat de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten 
als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen doen, verzorging van (kleine) kinderen etc., met uitzondering van de 
zelfredzaamheid. Inmiddels zijn er zeer uitgewerkte standaarden voor het begrip zelfredzaamheid waarin wordt omschreven 
wat mag worden verwacht van huisgenoten zoals partners en kinderen. Het voert in dit bestek te ver om hierop in te gaan. 
In de volgende tabel ziet u een overzicht van de budgetten van de respectievelijke gemeenten volgens eigen opgave   
 
Functie hulpmiddelen en woonvoorzieningen: 
 -Mobiliteit / vervoer 
Tabel 6.1 
Uitstaande vervoermiddelen          

Stand 31-12-2012 Aalten Berkelland  Bronckhorst  Doetinchem  Montferland  
Oost 
Gelre 

Oude 
Ijsselstreek Winterswijk  totaal  

scootmobielen 172 226 206 478 311 184 370 284 2.231 
aangepaste fietsen 58 69 55 84 64 47 99 53 529 
rolstoelen 353 478 490 588 448 317 528 279 3.481 
electrische rolstoelen 30 773 751 1150 823 548 997 616 5.688 
totaal per gemeente 613  1546 1502 2300 1646 1096 1994 1232 11.929 
bron: Hartingbank          
 
 -Woonaanpassingen. Er zijn diverse aanpassingen aan woningen die nog worden voldaan. Dit betreft maatwerk. 
 

Overzicht inkomsten Rijk – overzicht uitgaven gemeenten totale Wmo 
In tabel 6.2. de specifieke extra uitkering die de gemeenten voor de WMO ontvangen. Daarnaast zijn er natuurlijk lasten voor 
het welzijnswerk etc die ook tot de WMO gerekend moeten worden. 
Op onderstaande uitkering wordt thans een korting van zo’n 25% verwacht door het Rijk. 
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Tabel 6.2 
Wmo uitkeringen Rijk (septembercirculaire gemeentefonds 2012 bedragen in euro) 

Stand 31-12-2012 Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland 
Oost 
Gelre 

Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

aantal inwoners 27.086 44.863 37.217 56.397 34.976 30.113 39.922 28.964 299.538 

Uitkering 
Gemeentefonds                   

WMO-uitkering 2010 2.931.926 4.186.647 3.653.948 6.047.771 3.518.623 2.611.096 4.100.621 3.375.119 30.425.751 

WMO-uitkering 2011 2.854.032 4.325.397 3.723.025 5.752.167 3.584.520 2.630.334 4.304.273 3.290.378 30.464.126 

WMO-uitkering 2012 2.963.473 4.510.084 3.843.859 5.996.611 3.717.110 2.815.702 4.435.714 3.343.414 31.625.967 

WMO-uitkering 2013 3.001.270 4.577.271 3.902.174 6.072.145 3.769.892 2.858.008 4.494.611 3.389.446 32.064.817 
Bron: dataverzameling per gemeente 

 
 
 
 
Wmo-uitgaven gemeenten 
In Tabel 6.3 zijn de diverse budgetten/uitgaven  in de WMO opgenomen. De verschillen in budgetten zijn te verklaren 
doordat er verschillende berekeningswijzen zijn gehanteerd. Sommige gemeenten tellen de eigen bijdragen mee, anderen 
hebben dat niet gedaan. Hieruit blijkt dat het niet zo eenvoudig is een goed overzicht te krijgen van de huidige uitgaven 
Wmo per gemeente. Er kunnen ook verschillen bestaan als gevolg van verschillende soorten uitgaven, bijv. Doetinchem als 
centrumgemeente heeft meer uitgaven dan andere gemeenten. Om een goede onderlinge vergelijking te kunnen maken 
tussen de verschillende gemeenten is deze tabel dus niet geschikt en zouden er nadere afspraken moeten worden gemaakt 
over de wijze van benchmarken. Voor de inzichtelijkheid van de uitgaven (zeker met nog meer taken op komst) is het aan te 
raden met elkaar te kijken op grond waarvan we kunnen vergelijken. 
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Tabel 6.3   WMO-uitgaven gemeenten 2012 

totaal 4.574.937 8.378.925 7.356.030 18.285.937 9.665.175 5.402.975 10.455.616 5.924.690 70.044.285 

 Aalten Berkelland  Bronckhorst  Doetinchem  Montferland  
Oost 
Gelre 

Oude 
Ijsselstreek Winterswijk  totaal  

                    
aantal inwoners 27.086 44.863 37.217 56.397 34.976 30.113 39.922 29.026 299.600 
Huishoudelijke Hulp                   
cliënten Hulp 
Huishouden 1138 1304 1337 1833 1283 948 1400 1116 10.359 
Budget/uitgaven 2012 2.780.000 4.327.200 3.654.381 7.310.000 5.125.039 2.791.285 4.038.167 3.880.166 33.906.238 
            
Hulpmiddelen totaal                   
budget/uitgaven 2012 437.139 455.343 375.961 1.776.000 781.064 403.227 1.189.915 400.000 6.626.647 
waarvan aan 
Woonvoorzieningen                   
Budget/uitgaven 2012 261.019 234.872 281.557 711.000 338.116 173.091 342.987 165.196 2.507.838 
Vervoer                   
Budget/uitgaven 2012 612.829 892.489 661.307 640.000 539.532 490.215 984.624 457.000 5.277.996 

Voorliggende 
voorzieningen                   
Budget/uitgaven 2012 744.969 2.703.893 1.856.383 8.559.937 3.219.540 1.718.248 4.242.910 1.187.524 24.233.404 
          
Bron: opgave gemeenten 

 
 
7. Wat valt er op dit moment onder AWBZ-zorg? 

 
Begeleiding 
hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. We kennen twee vormen van begeleiding: individueel en 
in groepsverband. In het eerste geval betreft het meestal dagstructuur aanbrengen, begeleiding bij het huishouden, de 
financiën en activiteiten als vrije tijdsbesteding. Het doel is zowel verbeteren als stabiliseren van de situatie. 
Begeleiding in groepsverband zorgt voor dagstructuur, ontmoeting en sociale activering, activiteiten als tuinieren of 
knutselen. Het doel van is soms verbetering maar meestal stabilisatie, begeleiding van de afname van vermogens en/of 
ontlasting van de mantelzorg. 
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Persoonlijke verzorging 
bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan.  
 
Verpleging 
medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren. 
 

Verblijf in een instelling 
bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis. 
 

Behandeling 
herstel of verbetering van een aandoening (bijvoorbeeld opnieuw leren lopen na een hersenbloeding), of verbetering van 
vaardigheden of gedrag (bijvoorbeeld leren omgaan met woedeaanvallen). 
 
Kortdurend Verblijf 
Logeren in een instelling voor maximaal 3 etmalen per week. 
 
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4. 
 

Huidige werkproces AWBZ 

Op dit moment is het Centraal Orgaan Indicatiestelling Zorg (CIZ) een belangrijke partij in het aanvraagproces voor de AWBZ 
zorg. Daarnaast hebben ook het zorgkantoor en de aanbieder een rol in het vertalen van de zorgvraag naar het zorgaanbod. 
In de onderstaande schema wordt een overzicht gegeven van de afzonderlijke stappen, die daarna afzonderlijk worden 
toegelicht. 
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Aanvraag 
De aanvrager kan zich wenden tot het Wmo loket in de gemeenten voor het aanvragen van huishoudelijke hulp, 
hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassingen. Komt er uit de vraagverheldering dat er ook andere zorg nodig is dan kan 
worden verwezen naar het CIZ of wordt de CIZ medewerker in het loket ingeschakeld.  Vanuit de ziekenhuizen zijn 
transferverpleegkundigen actief die zowel het Wmo loket als de AWBZ inschakelen bij ontslag uit het ziekenhuis.  Voor de 
AWBZ kan de aanvrager ook rechtstreeks het CIZ benaderen of worden verwezen door bijv. huisarts of andere hulpverlener. 
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Intake, analyse en indicatiestelling 

Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor AWBZ-zorg, kijkt het CIZ naar de gezondheid en thuissituatie. Wat kan 
iemand bijvoorbeeld nog zelf doen? En wat kunnen eventuele huisgenoten doen? Het CIZ houdt rekening met: 
Voorliggende voorzieningen 

• Niet bij wet gecreëerde voorzieningen buiten de AWBZ, om in de zorgbehoefte te voorzien, zijn: 
• alarmering; 
• kinderopvang (anders dan bedoeld in de Wet Kinderopvang); 
• vrijwilligers; 
• Rode Kruis; 
• cliëntondersteuning door MEE 
• aanvullende verzekering op de Zvw.  

Gebruikelijke zorg: zorgen voor elkaar 
De AWBZ gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dat wordt gebruikelijke zorg genoemd. Bij gebruikelijke zorg 
komt iemand niet in aanmerking voor AWBZ-zorg.  
Als iemand kortdurend (minder dan drie maanden) zorg nodig heeft, gaan het CIZ ervan uit dat de partner helpt bij de 
dagelijkse verzorging, zoals eten, wassen en aankleden. De partner biedt dan de gebruikelijke zorg. Iemand zonder partner 
die kortdurend zorg nodig heeft, kan wel AWBZ-zorg krijgen. 
Ouders hebben zorgplicht voor hun kinderen, ook als hun kind een gezondheidsprobleem heeft. De gebruikelijke zorg van 
ouders voor kinderen is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen is de hoeveelheid gebruikelijke zorg groter 
dan bij oudere, meer zelfstandige kinderen. 
Respijtzorg: tijdelijke hulp bij gebruikelijke zorg 
Het is mogelijk dat de ouders overbelast zijn door de zorg thuis. De gebruikelijke zorg wordt dan door de omstandigheden te 
zwaar. Als het voor de ouders echt niet mogelijk is om een andere oplossing te vinden, kan een beroep worden gedaan op 
tijdelijke professionele hulp via de AWBZ. De ouders hoeven dan in een bepaalde periode minder zelf voor hun kind te 
zorgen. 
Een partner kan ook een beroep doen op respijtzorg, maar dit is zelden nodig omdat de gebruikelijke zorg door de partner 
beperkt is tot maximaal drie maanden. 
Kan degene die gebruikelijke zorg moet bieden dat niet omdat hij of zij zelf een gezondheidsprobleem heeft? Dan verandert 
de thuissituatie en is er misschien toch AWBZ-zorg mogelijk. 
Mantelzorg: meer dan gebruikelijke zorg 
Het CIZ spreekt over mantelzorg als iemand na drie maanden nog steeds voor de partner blijft zorgen. Of als iemand zorg 
krijgt van andere huisgenoten, familie, vrienden of buren. 
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Mantelzorg is niet verplicht. Zolang een mantelzorger vrijwillig hulp wil blijven geven, is er geen noodzaak voor professionele 
AWBZ-zorg. Als de mantelzorg (tijdelijk) wegvalt, kan men hiervoor AWBZ-zorg aanvragen. 
Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers ieder jaar een financieel extraatje ontvangen. Dit heet het 
mantelzorgcompliment.  
Op basis van de informatie die is verkregen door het bovengenoemde proces te doorlopen en door een afweging van de 
medische situatie wordt door het CIZ een indicatie gesteld. Daarbij wordt een keuze gemaakt voor wat betreft zwaarte (ZZP) 
en de hoeveelheid uren die worden toegekend. 
 
Zorgtoekenning 
Na indicatiestelling wordt de indicatie aangeleverd aan het zorgkantoor eventueel aangevuld met de leverancier van voorkeur 
van de cliënt. Het zorgkantoor kent de aanvraag toe en draagt deze over aan de zorgaanbieder. In de meeste gevallen neemt 
de zorgaanbieder daarna de aanvraag nogmaals door met de cliënt om een zorgplan en een zorgdossier te maken. 
Afhankelijk van het spoedeisend karakter van de aanvraag en de problematiek is de doorlooptijd 1 dag tot ongeveer 6 
weken.  
 
Mandatering 
Inmiddels is het mogelijk dat de zorgaanbieder wordt gemandateerd voor een aantal producten waarbij het CIZ de controle 
achteraf uitvoert 
 
 
8. Inzicht in huidige AWBZ-rechten in de Achterhoek 
Het Centraal Indicatieorgaan(CIZ) registreert de rechten op AWBZ-zorg in Nederland. Zij heeft een basisrapportage waarin 
de diverse rechten inzichtelijk worden gemaakt. Het CIZ registreert op gemeenteniveau en de woonplaats van de cliënt is 
bepaald op basis van GBA gegevens. 
In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de totale AWBZ-rechten op 1 juli 2012 in de Achterhoek en geven we aan welke groepen 
bij de overdracht van de taken van Rijk naar de Gemeenten worden overgedragen. Althans volgens het Regeerakkoord. 

Doelgroepen AWBZ 

Er zijn verschillende indelingen om de doelgroepen te beschrijven. Het CIZ hanteert de volgende indeling, deze ziet u terug in 
de tabellen 
 

1. Somatiek van 0-64 jaar (Omvat ook cliënten met psychogeriatrische aandoening (PG)) 
2. Somatiek van 65-74 jaar (Uitsplitsing naar leeftijd ivm verschillende cliëntkenmerken) 
3. Somatiek van 75 jaar en ouder (uitsplitsing naar leeftijd ivm verschillende cliëntkenmerken) 
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4. Psychogeriatrische problematiek (Meestal dementie) 
5. Kinderen met een psychiatrische stoornis (Bureaus Jeugdzorg indiceren uitsluitend jeugdigen met een grondslag PSY) 
6. Mensen met een psychiatrische stoornis (18+)  
7. Kinderen met een verstandelijke handicap 0-17 jaar  
8. Mensen met een verstandelijke handicap  
9. Mensen met een zintuiglijke handicap  
10.Mensen met een lichamelijke handicap 

 
Er waren op 1 juli 2012 ruim 16.725 mensen in de Achterhoek met een AWBZ-indicatie. De cijfers in de rapportage van het 
CIZ zijn helaas afgerond op 5-tallen. De totalen ook. Er zit dus altijd een verschil tussen de tabelcijfers en de totalen. Daar 
waar er in een gemeente 0-4 cliënten zijn is in de tabel het getal op <5 gezet. De rondtelling van de diverse indicatiesoorten 
geeft hierdoor per gemeente vaak een verschil.  Dat is het nadeel van afrondingen. Nu lijkt het of diverse indicaties er vrijwel 
niet zijn in de Achterhoek, terwijl deze er wel zijn maar kleine aantallen betreft. Hierin zitten de groepen die juist de zeer 
gespecialiseerde zorg betreffen en  waarvoor we de inkoop van de zorg wellicht het beste regionaal zouden moeten doen.  
Ook bij de hoeveelheid uren, of etmalen dat deze kleine groepen zorg krijgen ontbreekt de concrete informatie. Deze zit wel 
in de gemiddelden van de gemeente. 
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Totale aanspraak op AWBZ 

Tabel 8.1          

Leeftijdsgroepen Aalten Berkelland Bronckhorst Doet inchem Montferland Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

totale aanspraak AWBZ 1510 2390 2075 3380 1785 1610 2255 1720 16725 

0-11 jaar 35 90 65 115 65 45 70 30 515 

12-17 jaar 35 135 65 110 50 70 85 30 580 

18-49 jaar 290 515 305 925 315 320 370 340 3380 

50-64 jaar 205 230 165 495 220 185 205 230 1935 

65-74 jaar 175 265 230 335 230 190 275 160 1860 

75-84 jaar 400 580 645 710 520 455 670 465 4445 

85 en ouder 370 575 605 690 385 345 580 460 4010 

indeling Cliënten           

SOM 0-64 jaar 90 130 95 200 130 80 150 100 975 

SOM 65-74 jaar 90 180 140 220 160 125 195 110 1220 

SOM 75 jaar en ouder 595 895 930 980 675 580 905 680 6240 

PG 65 jaar en ouder 150 205 240 355 200 165 280 180 1775 

PSY 18 jaar en ouder 135 240 180 495 170 170 205 185 1780 

VG 0-17 jaar 60 195 100 200 90 105 120 50 920 

VG 18 jaar en ouder 320 415 235 695 235 290 250 290 2730 

ZG 15 20 20 20 15 10 20 15 135 

LG 65 115 135 220 110 85 130 115 975 
Bron:CIZ 1-7-2012 

 
In deze cijfers zitten niet de jeugdigen tot 18 jaar met een PSY indicatie. Deze laatste groep wordt door Bureau Jeugdzorg 
geïndiceerd en niet door het CIZ. De jeugdigen met AWBZ staan in tabel 8.2. Een persoon kan een indicatie krijgen op 
meerdere grondslagen. Bijvoorbeeld somatisch en psychogeriatisch. Eén van de grondslagen wordt als dominant beoordeeld.  
 

Tabel 8.2        

Bron Bureau Jeugdzorg 1-1-2013 Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferlan d Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

aantal unieke cliënten 78 128 112 266 98 113 136 120 1051 
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Extramurale zorg 

Ook de extramurale zorg, dus zorg voor mensen die zelf thuis woonachtig zijn, is weer in groepen ingedeeld. De functies die 
naar verwachting naar de gemeenten over gaan komen zijn: Begeleiding en Persoonlijke Verzorging. Maar dan nog niet voor 
alle groepen, vermoedelijk blijven mensen met een verstandelijke beperkingen (deels) buiten deze maatregelen. 
Verpleging komt in de Zorgverzekeringswet in plaats van de AWBZ. 
 
tabel 8.3          

  Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferl and Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

Extramurale Cliëntgroep 840  1420 1260 1930 1155 935 1390 995 9925 

Begeleiding (individueel en/of 
groep) 330  560 465 955 510 390 510 435 4155 

SOM 0-64 jaar 15 30 25 50 30 15 25 20 210 

SOM 65-74 10 25 15 25 20 20 20 15 150 

SOM 75+ 35 75 110 95 95 50 60 50 570 

PG 65 jaar en ouder 20 25 40 85 55 15 45 25 310 

PSY 18 jaar en + 105 130 80 290 95 100 120 135 1055 

VG 0-17 jaar 50 90 70 130 60 50 80 30 560 

VG 18 jaar en + 70 125 65 165 105 95 100 110 835 

ZG 5 15 10 15 5 5 15 5 75 

LG 20 50 50 100 50 40 45 40 395 

Andere vormen van zorg  dan 
begeleiding 510  860 795 975 645 545 880 560 5770 

SOM 0-64 jaar 60 90 65 120 85 55 95 65 635 

SOM 65-74 70 130 105 160 115 90 155 80 905 

SOM 75+ 355 585 575 605 400 375 560 385 3840 

PG 65 jaar en ouder 5 <5 10 10 5 <5 15 <5 45 

PSY 18 jaar en + <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5 

VG 0-17 jaar <5 15 5 25 5 5 5 5 65 

VG 18 jaar en + <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG <5 <5 5 <5 5 <5 <5 <5 10 

LG 15 25 25 50 30 15 40 15 215 

onbekend <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 
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Individuele Begeleiding 

Voor de individuele begeleiding is duidelijk zichtbaar dat de groepen PSY 18 jaar+ en VG 18 jaar +  hierin zeer dominant zijn. 
Er zijn ruim 2800 mensen met een individueel begeleidingstraject.  Het gemiddelde aantal uren per traject is zeer 
verschillend. 75+ er met een somatische problematiek krijgen de meeste uren begeleiding. 
tabel 8.4          

  Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferl and Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

Extramurale functies                   

Individuele begeleiding cliënten  235 375 285 680 315 275 345 290 2800 

SOM 0-64 jaar 15 20 20 40 25 10 20 15 165 

SOM 65-74 <5 15 5 15 10 <5 10 5 60 

SOM 75+ 10 15 20 30 20 15 20 15 145 

PG 65 jaar en ouder 5 5 20 40 25 <5 10 5 110 

PSY 18 jaar en + 75 100 55 220 65 80 90 90 775 

VG 0-17 jaar 40 65 55 90 50 35 60 25 420 

VG 18 jaar en + 65 110 60 160 90 95 85 105 770 

ZG 5 10 10 10 <5 5 10 5 55 

LG 15 30 40 75 30 25 30 30 275 

Onbekend <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

gemiddeld aantal uren 4,6  4,1 5,2 4,1 4,9 4,8 5,4 4,7   

SOM 0-64 jaar 6,9 2,5 8,3 3,9 7 8,6 10,8 3,2   

SOM 65-74 0 17 26,8 5,5 16,4 0 21,9 25,3   

SOM 75+ 28,8 16,3 16 20,6 14,5 22,8 23 25,9   

PG 65 jaar en ouder 3,6 3,2 3,4 4,1 3,5 0 4 3,4   

PSY 18 jaar en + 2,5 2,7 3,5 3,1 3 2,3 2,7 2,5   

VG 0-17 jaar 2,8 3 3,5 3,1 3,3 3,6 3,5 2,7   

VG 18 jaar en + 3,6 3,4 3,8 3,6 3,9 3 3,5 3,7   

ZG 6,2 3,5 2,4 1,8 0 3 3,5 2,8   

LG 4,1 2,6 3,3 3,2 3,6 3,6 3,2 3,3   

Onbekend                   
Bron:CIZ 1-7-2012 
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Begeleiding in groepsverband 

Er zijn ruim 2300 mensen die begeleiding ontvangen in groepsverband. Daar zijn op dit moment een drietal groepen zeer 
dominant in. Dat zijn de 75+ers met een somatische aandoening, de 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening en 
de verstandelijk gehandicapten tot 18 jaar.  Deze laatste groep gat onder de nieuwe Jeugdwet vallen: transitie jeugdzorg 
dus. 

tabel 8.5          

Extramurale functies Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

Begeleiding Groep 170  330 295 490 315 210 275 225 2310 

SOM 0-64 jaar 5 15 10 25 10 10 10 10 95 

SOM 65-74 5 15 10 15 15 15 10 5 90 

SOM 75+ 25 65 95 75 80 35 45 40 460 

PG 65 jaar en ouder 20 20 35 70 45 15 45 20 270 

PSY 18 jaar en + 40 60 35 115 40 35 40 70 435 

VG 0-17 jaar 35 75 50 90 45 45 60 20 420 

VG 18 jaar en + 20 40 30 45 45 25 40 35 280 

ZG 5 10 5 5 <5 <5 <5 <5 25 

LG 15 35 20 50 30 30 20 25 225 

Onbekend <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

gemiddeld aantal dagdelen 4,6  4,7 4,7 4,4 4,8 4,7 4,5 4,8   

SOM 0-64 jaar 7,2 5 4,7 4,4 4,5 6,1 3,6 4   

SOM 65-74 5,2 5,1 4,1 4,8 4,7 4,9 3,5 5,4   

SOM 75+ 4,3 4,3 4,6 4,4 4,3 4,6 4,8 4,7   

PG 65 jaar en ouder 5 5,3 5,7 5,2 5,1 6,4 5,7 5   

PSY 18 jaar en + 5,1 4,9 5 4,2 4,9 4,5 4 4,9   

VG 0-17 jaar 2,6 2,6 3 2,8 3,3 2,6 3,1 2,1   

VG 18 jaar en + 6,5 7,5 6,9 6,6 7,5 7 6,6 6   

ZG 4,5 2,9 3,6 3,3 0 0 0 0   

LG 4,7 5,4 4,9 4,6 4,4 5 3,6 5,1   
 Bron:CIZ 1-7-2012 
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Persoonlijke verzorging (Extramuraal) 

Er zijn in de Achterhoek bijna 7 duizend mensen die persoonlijke verzorging thuis krijgen. De dominante groepen daarin zijn 
de 75+ ers. 
 
tabel 8.6          

Extramuraal Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinche m Montferland Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

Persoonlijke verzorging 595  1015 975 1195 820 650 1040 660 6950 

SOM 0-64 jaar 50 90 55 110 80 60 90 60 595 

SOM 65-74 70 140 105 155 110 95 155 80 910 

SOM 75+ 365 630 635 655 470 400 600 410 4165 

PG 65 jaar en ouder 20 20 40 70 45 15 45 20 275 

PSY 18 jaar en + 15 15 20 35 15 10 20 15 145 

VG 0-17 jaar 25 35 35 40 20 20 35 10 220 

VG 18 jaar en + 20 20 20 30 20 15 15 15 155 

ZG 5 10 10 10 <5 <5 5 <5 40 

LG 25 55 55 95 55 40 70 40 435 

Onbekend <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

gemiddelde uren PV 5,6  5,9 6,5 6,5 6,2 5,9 6 5,6   

SOM 0-64 jaar 5,5 5,5 6,9 5,8 6 6,5 5,8 6,1   

SOM 65-74 5,1 5,6 6,2 5,7 5,3 5,4 5,2 6,2   

SOM 75+ 5,6 5,5 6 6,2 5,6 5,3 5,6 5,2   

PG 65 jaar en ouder 6,3 6,8 7,9 7,7 7,6 7,2 8,3 6,5   

PSY 18 jaar en + 3,5 3,4 7 4,6 6,6 4,7 3,4 6,9   

VG 0-17 jaar 5,8 7,6 6,5 6,9 7,8 6,8 6,9 1   

VG 18 jaar en + 3,7 4,3 5,5 3,6 6,3 6,8 10,7 3,7   

ZG 7,3 8,4 7,9 9 0 0 3,1 0   

LG 8,8 11 11,3 11,1 11,4 11,4 9,8 7,8   

Onbekend                   
Bron:CIZ 1-7-2012 
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Verpleging extramuraal 

Ook wordt er in de thuissituatie verpleging gegeven. Dat betreft bijna 1900 mensen. Deze functie komt niet over naar de 
gemeenten. Maar de scheiding tussen Persoonlijke Verzorging en Verpleging is niet altijd even zwart/wit.  Dit vraagt dus 
afstemming. Het overzicht van verpleging is opgenomen in Bijlage 6. 
 
Kortdurend verblijf 

Er zijn in de Achterhoek jaarlijks zo’n 300-350 mensen die kortdurend, voor een aantal etmalen worden opgenomen. 
Dit betreft veelal een beperkte doelgroep. De verstandelijk gehandicapten tot 18 jaar zijn de dominante groep hierin.  
 
tabel. 8.7          

Kortdurend verblijf Aalten Berkelland Bronckhorst D oetinchem Montferland Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

aantal cliënten 35 45 50 65 50 25 45 20 335 

SOM 0-64 jaar <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

SOM 65-74 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

SOM 75+ <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

PG 65 jaar en ouder <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

PSY 18 jaar en + <5 <5 <5 5 <5 <5 <5 <5 5 

VG 0-17 jaar 25 25 25 40 20 15 25 10 185 

VG 18 jaar en + <5 10 10 10 15 5 10 10 70 

ZG <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

LG <5 <5 5 5 10 <5 <5 <5 20 

Onbekend <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

gemiddeld aantal etmalen   1  1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,3   
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Voorkeursvormen bij extramurale zorg 
Mensen mogen zelf aangeven of zij een Persoonsgebondenbudget(Pgb) of Zorg in natura(ZIN) willen ontvangen. Het wil niet 
altijd zeggen dat deze voorkeur wordt gehonoreerd, dat bepaald op dit moment het Zorgkantoor. 
Van de bijna 10 duizend mensen met extramurale zorg heeft ruim ¾ een voorkeur voor Zorg in natura. Zo’n 14 % van de 
mensen wil de zorg zelf inhuren en een Pgb ontvangen. Een beperkte groep heeft een combinatie daarvan. Zie tabel 8.8. 
tabel 8.8          

Extramuraal Aalten Berkelland  Bronckhorst  Doetinchem  Montferland  
Oost 
Gelre 

Oude 
Ijsselstreek  Winterswijk  totaal  

Voorkeur Leveringsvorm 840  1420 1260 1930 1155 940 1390 995 9930 
ZIN 685 1020 995 1450 895 760 1050 805 7660 
Pgb 80 250 155 330 160 100 210 90 1375 
ZIN + Pgb 20 60 35 40 45 25 30 25 280 
onbekend 60 90 75 100 55 55 100 75 610 
Bron:CIZ 1-7-2012 

 
Functiecategorieën in de zorg extramuraal 

De indicaties kunnen een combinatie van verschillende functies omvatten. De functie Persoonlijke verzorging sec. is hierin in 
de Achterhoek het grootst, ruim 4200 personen ontvangen deze zorg.  
tabel 8.9 Extramurale functies          

  Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferl and Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk totaal  

Functiecategorieën                 9920 

PV-sec(persoonlijke verzorg.) 380 645 565 680 475 395 660 415 4215 

VP-sec(verpleging) 50 60 75 80 55 30 50 40 440 

PV+VP 75 130 130 170 100 105 140 90 940 

BH(+PV/VP)(behandeling) 5 25 30 45 20 10 30 10 175 

BGI-sec(begeleiding individueel) 110 170 100 325 130 145 155 140 1275 

BGI+PV/VP/BH 45 50 60 115 60 35 65 65 495 

BGG-sec(begeleiding groep) 40 65 50 135 75 55 70 75 565 

BGI+PV/VP/BH 50 115 120 135 120 65 90 60 755 

BGI+BGG(sec) 25 60 25 100 40 35 35 50 370 

BGI+BGG(+PV/VP/BH) 25 55 55 75 35 35 45 20 345 

KVB(+PV/VP/BH/BGI/BGG) 35 45 50 65 50 25 45 30 345 
Bron:CIZ 1-7-2012 
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Intramurale zorg 

Dit betreft personen die een indicatie hebben voor huisvesting in een instelling en daar dan de zorg ontvangen. Dit betreft 
ruim 6800 personen. 
Deze zorg wordt met name geboden aan ongeveer 6000 de 75+ers met lichamelijke beperkingen en 65+ ers met 
psychogeriatrische beperkingen en circa 800 gehandicapten van 18 jaar en ouder.  
De omvang van deze intramurale groepen zal op termijn afnemen omdat er geen indicatie voor opname in instellingen meer 
wordt afgegeven voor mensen met lichtere beperkingen. Dit wordt de extramuralisering in de zorg genoemd en wil dus 
zeggen dat er steeds meer mensen met lichtere zorg thuis blijven wonen en daar de zorg ontvangen. Door de vergrijzing zal 
er wel een toename komen van de groepen die zwaardere zorg nodig hebben. De samenstelling van bewonersgroepen in de 
instellingen zal dus veranderen. 
In Bijlage 7 een overzicht van de huidige intramurale indicaties en van de plekken die vanaf 2015 dan extramuraal moeten 
gaan. 
 

Zorgzwaartepakketten 
De zorgzwaarte die een persoon nodig heeft wordt bij een indicatie voor intramurale zorg uitgedrukt in zorgzwaartepaketten. 
Deze loopt van ZZP 1 t/m ZZP 8. Bij dit laatste betreft het een zeer grote zorgvraag. 
Met ingang van 2013 worden er al geen indicaties meer afgegeven voor de lichte intramurale zorg zoals Verpleging en 
verzorging 1 en 2(VV01 en VV02). Mensen die al een indicatie hadden en/of al zijn gehuisvest bij een instelling op basis van 
die indicatie, kunnen er blijven wonen. In de komende jaren zullen de andere vormen van lichte indicaties voor intramuraal 
wonen geleidelijk aan worden afgebouwd. Het kabinet maakt in zijn brief over de langdurige zorg een onderscheid tussen 
mensen die zelfstandig kunnen blijven wonen en geen totaal pakket nodig hebben aan ondersteuning, verzorging, verpleging 
en begeleiding en mensen die zonder dit totaalpakket de regie op eigen leven niet kunnen voeren. Deze laatste groep blijft 
intramuraal gehuisvest. Dat betekent dat het oorspronkelijke beleid van het Regeerakkoord iets wordt verzacht.  
 

9. Overzicht totaal budgetten begeleiding  
 

De aanbieders van begeleiding hebben zich over het algemeen gespecialiseerd op basis van de aandoening.  
Globaal maken we een onderscheid tussen de ouderenzorg (dagverzorging, tijdelijke opname, kortdurend verblijf), de 
gehandicaptenzorg (groepsbegeleiding, dagbesteding, arbeidsbegeleiding) en de aanbieders voor specifieke doelgroepen (bijv 
mensen met zintuiglijke handicap). De lijst met aanbieders is lang en niet altijd is bekend waar mensen terecht zijn 
gekomen. Er blijken ook aanbieders van  begeleiding bijv. in Zutphen mensen te helpen uit de gemeente Doetinchem. De 
component vervoer speelt in de kosten een rol. In 2013 zijn de aanbieders gedwongen hun kostenstructuur voor vervoer aan 
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te passen omdat de vergoeding voor vervoer is teruggebracht naar ongeveer 8 Euro per dagdeel. 
 
In de afgelopen jaren is er een (soms erg specifiek) aanbod voor PGB-houders ontstaan in de vorm van onder meer          “ 
zorgboerderijen” . Kleine aanbieders hebben zich gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep of activiteit (kinderen met een 
verstandelijke beperking die kiezen voor bepaalde activiteiten zoals dierverzorging, verbouwen van groente en fruit, kunst en 
creativiteit, horeca etc.). 
De kostprijzen in de begeleiding variëren sterk: bij begeleiding individueel komen tarieven voor van 52 Euro tot ongeveer 
117 Euro per uur. De kostprijs voor begeleiding groep beweegt zich tussen 34 Euro en 97 Euro per dagdeel. 
De tarievenstructuur in de AWBZ is erg ingewikkeld en wordt mede bepaald door het feit of er gerekend wordt met 
kapitaallasten van de instellingen.  
 
Persoonlijke verzorging is in deze berekening niet meegenomen omdat we in het voorjaar van 2012 nog geen beeld hadden 
van de nieuwe kabinetsplannen. De overlap tussen begeleiding en persoonlijke verzorging is groot, waarschijnlijk tussen 75 
en 100 %.  Afhankelijk van het aantal uren persoonlijke verzorging en de gemiddelde uurprijs stijgt het totaal aan uitgaven 
zeker tot boven 50 miljoen Euro, e.e.a is afhankelijk van de snelheid en de mate waarin de kabinetsplannen worden 
uitgevoerd. Volgens de Kabinetsplannen krijgen gemeenten te maken met een korting van ongeveer 25 % over het totale 
budget. 
 Tabel 9.1 
 

aantal clienten 
Achterhoek 

gem. aantal 
uren per week  

aantal weken    
per jaar 

gem. kostprijs 
per uur 

Awbz  budget               
€ 

Awbz budget                
€ 

aantal indicaties 
Begeleiding 

4.556  1,5 n.v.t. 150  1.100.000  1.100.000  

begeleiding 
individueel 

3.038  4,4 40  50  26.700.000  26.700.000  

begeleiding groep 2.815  4,8 40  60  per dagdeel  32.428.800 32.428.800 

kortdurend verblijf 
minimale variant 

667  1,2 10  60  500.000    

kortdurend verblijf 
maximale variant 

667  1,2 10  500    4.000.000  

vervoer 2.221  2,0 40  18  3.200.000  3.200.000  

 
Totale kosten Achterhoek 2012 
 

62.828.011 63.128.801 

Bron:Ontwikkelingen van Awbz-uitgaven door Sociaal  en Cultureel Planbureau , april 2008. Recentere cijfers over de AWBZ ontwikkeling waren in het voorjaar van 2012 
niet voorhanden. In 2013 hebben we dit onderzoek niet herhaald. De reële kosten van de awbz-voorzieningen in de periode 1985-2005 :  gemiddelde stijging  3,3% per 
jaar. Afhankelijk van de gekozen tariefontwikkeling zullen de uitgaven tot 2030 tussen de 3,4% tot 3,7% per jaar stijgen. 
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10. Analyse van de gegevens 

 
 
Wie maken gebruik van begeleiding en persoonlijke verzorging? 
Persoonlijke verzorging wordt vooral ingezet bij ouderen en bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische 
ziekte. In veel gevallen is er een samenloop met het gebruik van hulp bij het huishouden en/of hulpmiddelen. 
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). Ouderen met psychogeriatrische problemen vormen ook een grote groep die van begeleiding gebruik maken. 
Hier kan overlap met persoonlijke verzorging aan de orde zijn. 
 
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. 

 
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. In het werkproces binnen de AWBZ wordt gebruikelijke zorg en mantelzorg meegenomen 
bij de vraagverheldering. In het samenstellen van het aanbod wordt echter weinig gebruik gemaakt van laagdrempelige 
voorzieningen en informele netwerken buiten de directe familiekring. 
 
Vergrijzing 
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. 
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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 worden ingeperkt tot binnen de muren. 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. 
 
Welke cliënten kennen we al? 
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.  
 
Geïndiceerde zorg is niet per definitie ook afgenomen zorg 
De cijfers die nu voorliggen zijn de geïndiceerde uren en functies. In de praktijk nemen mensen niet altijd de 
geïndiceerde zorg ook af, of levert de aanbieder deze zorg. Mensen kunnen kiezen voor minder of andere zorg (niet 
betaald). Uit deze cijfers blijkt niet wat er precies wordt verstrekt. Daarvoor zijn cijfers van het zorgkantoor nodig, die 
we op dit moment nog niet hebben. 
We weten ook niet hoe verschillende vormen van zorg in elkaar grijpen, waar de overlap precies aanwezig is en voor 
welke functies dat geldt. Mensen kunnen gebruik maken van AMW en welzijnswerk, maar ook begeleiding krijgen volgens 
een indicatie voor hetzelfde doel en met verschillende kostprijzen. 
 
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 die werken met een PGB. 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. 
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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. 

 
Aanbod op verschillende plekken en met verschillende methodieken 
Er is sprake van veel varianten in het aanbod voor verschillende doelgroepen en met verschillende methodieken. We 
kunnen hier niets zeggen over de mogelijkheden tot combinatie van aanbod of over een bewezen effectieve methodiek 
voor verschillende doelgroepen. Daarom vindt de projectgroep het van belang te onderzoeken waarover begeleiding dan 
precies gaat, welke methodieken  effectief zijn. 
 
Er zijn veel verschillende aanbieders 
In de Achterhoek zijn zo’n 5 tot 7 grote aanbieders voor AWBZ-zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verzorgingshuis 
zorg etc. Daarnaast werken er instellingen op bovenlokale schaal zoals Azora, Estinea, de Lichtenvoorde en anderen. Het 
aantal zeer specifieke zorgaanbieders is groot en het is moeilijk daar een goed overzicht van te krijgen. We verwijzen u 
naar bijlage 2. 
 
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. 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.  
 
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. 
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Begeleiding groep: arbeidsmatige inzet of vrije tijdsbesteding 
Voor de groep mensen beneden 65 jaar is begeleiding een mix tussen arbeidsmatige inzet en vrijetijdsbesteding. Het 
aantal dagdelen begeleiding kan iets zeggen over de mate waarin er sprake is van het laatste. De overlap is moeilijk in 
kaart te brengen. Het kan helpen om hier meer informatie over te verkrijgen zodat samenhangende arrangementen 
kunnen ontstaan. 
 
 
Kansen of vernieuwingsmogelijkheden  
Input van de lopende pilots 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle lopende pilots in de 8 Achterhoekse gemeenten. In deze pilots worden 
ervaringen opgedaan in het proces van aanvraag van een Wmo voorziening tot en met de levering en verantwoording. 
De projectgroep stelt zich voor dat met behulp van deze ervaringen en evaluaties het gehele transitie en transformatie 
proces verrijkt kan worden.  
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Bijlage 1  Verslag Aanbiedersdag – Transitie AWBZ/Wmo 
18 april 2012 

De gemeenten staan voor een grote opgave; de transitie van de AWBZ naar de Wmo. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben ervoor 

gekozen om in de voorbereiding van deze transitie gezamenlijk op te trekken en te werken aan een inventarisatie van de te verwachten 

problematiek en een gedeelde visie op deze transitie. Wethouder Scharenborg (gemeente Berkelland) en wethouder Van Dijk (gemeente 

Doetinchem) zijn hiervan de bestuurlijke trekkers. Daarnaast is een projectleider, projectgroep en begeleidingsgroep gevormd. 

Uiteindelijk kiest elke gemeente wel voor zichzelf voor de vorm en inhoud, dus dit kan per gemeente verschillen. 

  

Om een goed beeld te krijgen van vraag en aanbod met betrekking tot de huidige AWBZ, is ervoor gekozen een aanbiedersdag te 

organiseren waarbij vooraf willekeurig een aantal aanbieders zijn geselecteerd en uitgenodigd. De vraag die centraal staat tijdens de 

aanbiedersdag is: Hoe organiseer je de transitie van de AWBZ naar de gemeentelijke Wmo met minder budget en met een toename van 

het aantal cliënten en zorgvragen als gevolg van de vergrijzing? De transitie vraagt veel van de gemeenten, maar vraagt ook van de 

zorgaanbieders een kritische blik op zichzelf. Wat kunnen ze bieden en welk doel hebben ze voor ogen met de zorg/begeleiding die ze 

bieden? Wat is de meerwaarde van een aanbieder, waarin onderscheiden ze zich? 

 

Op 17 april is tijdens 3 deelsessies over verschillende aspecten gesproken. Onder andere kwam het spanningsveld tussen generalisten, 

specialisten en vrijwilligers aan de orde; wie kan welke rol vervullen? Hoe kan het systeem zo optimaal mogelijk ingevuld worden met 

deze drie typen zorgaanbieders? Waar liggen de grenzen tussen een specifiek en een generiek aanbod? Voor welke doelgroep is een 

specifiek aanbod nodig? Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de keuzevrijheid van de cliënt; hoever moet deze gaan en is deze 

keuzevrijheid niet onnodig, ingewikkeld en onbetaalbaar? 

 

Hieronder volgt per sessie een overzicht met de aanwezige zorgaanbieders en de belangrijkste aandachtspunten die aan de orde werden 

gesteld.  

Sessie 1 

1. Azora (Bert Meijer) 

2. Zozijn (Hans Silvis) 

3. De Lichtenvoorde (H. van Driel) 

4. MEE Oost-Gelderland (H.F. Kanneworff-Klinker & D. Ligtenbarg-Kerr) 

5. Heemzorg, v.o.f. locatie De Twisselt & De Heemhoeve (Hans van Ginkel) 

6. Zorghuis aan de Lindelaan (Tine Zweerink) 

7. Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Achterhoek (Annette de Boer) 
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8. Stichting Wieringa & Ten Cate (Joanne ten Cate & Mirjam Beelen) 

9. De Noorderbrug (Gea Bouwers) 

 

Algemeen 

Tijdens de eerste sessie werd door verschillende zorgaanbieders benadrukt dat vooral de zorgvraag als uitgangspunt genomen moet 

worden. Ook werd erkend dat een cultuuromslag nodig is bij de aanbieders zelf. Vanuit hun eigen achtergrond zijn zij gewend op een 

bepaalde manier te werk te gaan; nu is echter zelfreflectie nodig om te komen tot veranderingen c.q. verbeteringen in het systeem. Naar 

eigen zeggen zouden aanbieders veel meer kunnen zonder alle regels en met een eigen budget. “Regels beperken vaak de oplossingen”, 

is de heersende gedachte.  

 

Generalist versus Specialist 

Welke zorg/begeleiding kan een generalist leveren en waarvoor is echt een specialist nodig? Vanuit de aanbieders wordt gewezen op het 

spanningsveld tussen ‘allround medewerkers’ (ofwel generalisten) en het leveren van kwaliteit.  

MEE heeft veel ervaring met het werken met zowel generalisten als vrijwilligers, en merkt op dat een systeem van deskundigheid 

georganiseerd moet worden. Dit is nodig om de generalisten en vrijwilligers goed op te leiden, zodat de juiste kwaliteit geleverd kan 

worden.  

 

Overige aandachtspunten 

- Hoe wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie? Hoe kunnen zij participeren in het 

proces? 

- Idee Azora: concept van ‘zorgzuster’ met ZZPers  

- Zelforganiserend vermogen van cliënten centraal stellen 

- Wijkgericht werken: aandacht voor verschillen tussen wijken en het verdeelmechanisme 

- Zorgvraag wordt complexer doordat de complexiteit van de samenleving toeneemt 

- Overzichtelijk maken van het geheel, door middel van: 

o wijkgericht werken (bijvoorbeeld d.m.v. een bestuursconvenant) 

o ordening in generalisten, specialisten en vrijwilligers 

o handvatten bieden om om te gaan met de complexiteit van de samenleving 

o  

Sessie 2 

1. Estinea (Hans Bax & mevr. W. van Houwelingen) 
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2. Sensire (Maarten van Rixtel) 

3. GGnet - psychiatrische zorg (Frans Kamsteeg) 

4. Vereniging van Zorgboerderijen 

- Marope (Jeroen Hoppen) 

- De Hettenheuvel (Titus Aaldering) 

- De Bult (Harriët Hiddink) 

5. Vit Oost-Gelderland – mantelzorgondersteuning (Ben Rikhof) 

6. Thuiszorg Groot Gelre (Karin Reesing) 

7. Humanitas Zutphen - vrijwilligersorganisatie 

8. Lindenhout - voor zwerfjongeren (Alice Roerdink & Dhr. R. van Toor) 

9. Opvang Uniek (Michel Vet & Mevr. M. Tuenter) 

10. Stichting Het Passion - voor dak- en thuislozen 

11. Professionals NAH - voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (Jan Voortman & Coby Klein Wassink) 

 

Algemeen 

In de Achterhoek zijn meer dan 70 zorgpartijen werkzaam. De vraag is: Hoe realiseer je het juiste aanbod op specifieke zorgvragen en 

hoe maak je het systeem efficiënt? 

Vanuit GGnet wordt opgemerkt dat het huidige financieringssysteem ervoor zorgt dat aanbieders cliënten bij zich houden. Aanbieders 

(waaronder GGnet zelf) handelen daarbij vaak vanuit eigen belangen, wat niet altijd in het belang is van de cliënt zelf.  

Als cliënt ben je doorgaans onderdeel van de agenda van de aanbieder. De flexibiliteit van de grotere aanbieders is daarin zeer beperkt. 

De kleinere aanbieders bieden daarentegen ook zorg buiten de ‘vaste’ werktijden om. Er moet gekeken worden hoe het aanbod aangepast 

kan worden op de vraag, en om passende hulp te kunnen organiseren is er meer flexibiliteit vanuit zorginstellingen nodig.  

Vanuit Sensire wordt opgemerkt dat het zelfoplossend vermogen van het systeem niet oneindig is; soms kom je er gewoon niet uit en dan 

moet je je hierbij neerleggen.   

 

Op de stelling “keuzevrijheid voor burgers is onnodig, ingewikkeld en onbetaalbaar” wordt verschillend gereageerd vanuit de aanbieders. 

Professionals NAH wijst op het claimgedrag van zorgvragers; dit is kenmerkend voor het huidige systeem. Opgemerkt wordt echter dat 

wanneer mensen niet op de juiste plek zitten, dit ook kostbaar is. Daarnaast overwegen cliënten hun keuze voor een aanbieder op basis 

van criteria als sfeer, gevoel van veiligheid etc. Over het algemeen zijn de aanbieders van mening dat de keuzevrijheid van cliënten niet 

geheel afgenomen moet worden.  
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Generalist versus Specialist 

� De generalist: kan de lichte collectieve vraag beantwoorden voor alle doelgroepen 

� De specialist: gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep (plus onderscheid in 1e en 2e lijn) 

� De vrijwilliger: kan signaleren, ondersteunen en waar nodig doorverwijzen 

 

Het compensatiebeginsel heeft ertoe geleid dat sociale netwerken minder stevig zijn geworden. Dit heeft een negatief effect op 

mantelzorg en heeft geleid tot meer vraag naar professionele zorg. Generalisten zijn er voor de vraagverkenning en signalering en voor 

het zoeken naar oplossingen (eerst in de eigen omgeving en zo nodig doorverwijzen). Hiervoor dienen ze wel goed te worden opgeleid. 

Een goed team van generalisten maakt dat er weinig specialisten nodig zijn (aldus Sensire). Toch moet de specialist niet geheel 

uitgeschakeld worden; zij kunnen als deskundige op de achtergrond opereren. De specialist is er daarin niet alleen voor de cliënt, maar 

ook voor de generalist (als aanvulling op en voor het overdragen van kennis en deskundigheid).  

Gewezen wordt op het spanningsveld tussen generalisten en het leveren van kwaliteit. Er wordt ter discussie gesteld of een generalist wel 

altijd de kwaliteit kan leveren die nodig is.  

 

Wijkgericht werken  

Belangrijke vragen die opgemerkt zijn met betrekking tot wijkgericht werken zijn: 

- Is er durf en lef genoeg om het budget te verdelen over een bepaald team of een wijk?  

- Hoe kom je tot het team van aanbieders in een wijk? En wie is dan de hoofdregisseur binnen het team van aanbieders?  

- Wie heeft de regie uiteindelijk? De gemeente, de aanbieder of de cliënt zelf?  

 
Overige aandachtspunten 

- Zoeken naar een domeinoverschrijdend systeem: 

o Wie kan wat doen? 

o Hoe organiseer je dat? 

o Hoe vindt de financiering (en verdeling ervan) plaats? 

o Hoe vindt monitoring/controle plaats? 

- Opnieuw bouwen naar leeftijddifferentiatie of doelgroep 

- Per doelgroep bekijken of deze samengevoegd kan worden met een andere doelgroep 

- Op welke onderdelen zijn substitutiemogelijkheden? Bijvoorbeeld dagbesteding in relatie tot een ontmoetingsfunctie 

- Hoe voer je de juiste regie en wie gaat de regie voeren? 

- Mogelijkheid om te financieren op output 
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- De ‘vraagkant’ betrekken bij het herontwerp van het systeem 

- Mogelijkheid om thuiszittenden en VUTters in te zetten om het systeem te herontwerpen 

- In gesprek gaan met zorgverzekeraars 

 

Sessie 3  

1. Fidessa Welzijn 

2. St. Cliëntinitiatieven (Everdien Boesveld) 

3. IJsselkring Welzijn en Hulpverlening (Henny van der Kracht) 

4. Zorgboerderij Pucks Poeha (Manon Kerkdijk) 

5. Philadelphia Zorg Gelderland Midden (Anneke van Keulen & David Heezen) 

6. Lojal (Dick Kranenburg) 

7. MCE Zorgbeheer (Steffie Lettink, Dhr. J.B.M. Weijers & Dhr. M. Maathuis) 

8. Stichting Eigen Bedreiv (Ine Spuls) 

9. Zorgboerderij Het Liessenhuus (Patrick Vinkenvleugel) 

 

Algemeen 

Tijdens de derde sessie wordt de rol van de overheid aan de orde gesteld. Is de Wmo een publieke of een private zaak? Heeft de overheid 

uiteindelijk de regie of de aanbieder(s) of cliënt zelf? Waarom niet één gemeentelijke Wmo organisatie opzetten? Welke diensten kan je 

allemaal samenbrengen in een gemeentelijke afdeling of bedrijf? Voeg de 3 transities samen in één organisatie, aldus IJsselkring. 

 

Opgemerkt wordt dat binnen de huidige AWBZ geen sprake is van maatwerk. De bewegingsvrijheid van cliënten is smal door 

bureaucratisering en verdergaande professionalisering. De meer kleinschalige zorginstellingen verdiepen zich doorgaans beter in de 

specifieke zorgvraag van cliënten en proberen inzicht te krijgen in de problematiek waarmee de cliënt kampt (aldus MCE Zorgbeheer). Bij 

de grotere (specialistische) instellingen vallen cliënten met meervoudige problematiek vaker buiten de boot. We kunnen niet blijven 

doorspecialiseren; er zullen altijd zorgvragen zijn waarvoor geen specifiek aanbod voor is.  

Net als in de tweede sessie werd ook in de derde sessie opgemerkt dat aanbieders belanghebbende zijn bij de verdeling van geld. In 

plaats van het financiële aspect, moet de zorgvraag weer centraal komen te staan. Dit vraagt om een omslag in het denken van 

aanbieders. Daar waar nodig moeten aanbieders de regie los durven laten.  
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Generalist versus specialist 

De algemeen heersende opvatting is “wat generalistisch kan, zo doen en waar nodig de specialist inschakelen”. Fidessa merkt op dat je 

alleen maar generalistisch kan werken als je ook een aantal specialisten in dienst hebt. De specialisten kunnen de generalisten wijzen op 

de juiste handvatten en hen ondersteunen waar nodig.  

De generalisten kunnen op hun beurt de vrijwilligers ondersteunen of opleiden. De waarde van de sociale omgeving van mensen, en van 

vrijwilligers en gebiedskenners moet vooral niet onderschat worden. Het opleiden van deze vrijwilligers en het faciliteren van 

deskundigheid is hierbij echter wel een belangrijke voorwaarde.  

De vrijwilligers en mantelzorgers spelen ook bij ‘De Kanteling’ een belangrijke rol: wat kan je zelf, wat kan je in en met behulp van je 

eigen omgeving oplossen en waar heb je een professional voor nodig? Deze fasen staan niet los van elkaar, maar dienen in samenhang te 

worden bekeken.    

 

Opgemerkt wordt dat de huidige wet- en regelgeving de mogelijkheden vaak beperkt. Volgens enkele aanbieders moet een generalist de 

ruimte krijgen om buiten de wet- en regelgeving om te opereren.  

Ook wordt gewezen op het feit dat jonge mensen met een beperking nog voldoende doorgroeimogelijkheden hebben en mogelijk 

uiteindelijk zelfs kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Dit wordt soms door het huidige systeem beperkt en heeft te maken met 

welke doelen er met de begeleiding en zorg voor ogen worden gehouden.  

Een ander aandachtspunt betreft het feit dat cliënten die te maken hebben met meervoudige problematiek vaak buiten de boot vallen bij 

zorginstellingen die specialistisch werken. Zij worden doorverwezen naar andere zorginstellingen en komen uiteindelijk vaak terecht bij de 

kleinschaligere zorgaanbieders. 

Zorgboerderij Het Liessenhuus probeert passende hulp en begeleiding te bieden bij de specifieke zorgvragen van clienten. Ook helpt de 

zorgboerderij bij het aanvliegen van de Wmo door onder andere te zorgen voor kennisdeling over de transitie en over de verschillende 

zorgaanbieders.  

Zorgaanbieders IJsselkring, GGnet en Iriszorg zijn inmiddels bezig met het opleiden van een zogenaamde generalist-specialist. 

 

Wijkgericht werken 

Wijkgericht werken gaat om gezamenlijk regisseurschap op gebiedsniveau. De vraag is: durf je de verantwoordelijkheid en het budget 

neer te leggen bij een aantal partijen?  

Vanuit de zorgaanbieders werd gevraagd hoe om zal worden gegaan met verschillen tussen gebieden.  

 

Overige aandachtspunten 

- Maak het systeem minder ingewikkeld voor mensen 
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- De transitie vraagt om ‘out of the box denken’ 

- Na het opstellen van een visie moet een financieringsmodel en verdelingsmechanisme worden uitgewerkt 

- Tevredenheidsmeting hanteren in plaats van accountantsverklaring 

- Er zijn voorlopers nodig in het proces, maar na de transitie is ook continuïteit nodig 

- Vanuit de kleinere aanbieders bestaat de angst om naast het net te vissen. Hoe het evenwicht vinden tussen de grote en wat 

kleinere aanbieders?  

- De doelgroep kan ook op een andere manier ingezet worden door de organisatie (zoals St. Cliëntinitiatieven waarbij wordt gewerkt 

met ervaringsdeskundigen en een professional) 

- Hoe worden de zorgaanbieders herkenbaar voor zorgvragers en hoe zijn ze te vinden? Mogelijk door ze in de gemeentegids op te 

nemen? 

- Het is belangrijk voor zorgaanbieders om samen te werken en in gesprek gaan om te kijken wie doet wat en wie kan wat doen 
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Bijlage 2 Overzicht  van zorgaanbieders  in de Achterhoek 

 

Organisatie Postadres Postc. Plaats 
Ondersteuning/  
Financiën Doelgroep Soort zorg 

A & BT Thuiszorg 
Wichard van Pontlaan 
137 6824 GH ARNHEM       

Activiteitenboerderij Rutgers Koopdieksen 3 7122 LZ AALTEN     dagbesteding/dagverzorging/logeermogelijkheid 

Alzheimer Nederland afdeling  
Doetinchem Windeveld 9 7006 VA DOETINCHEM Gemeente   Informatie, advies, hulp dementie 

Ambiq Kon. Wilhelminalaan 13A 7415 KP DEVENTER       

Astma Fonds, Werkgroep 
Doetinchem      Gemeente   

informatie, advies, belangenbehartiging, 
lotgenotencontact 

Autimaat             

Aveleijn Grotestraat 260 7622 GW BORNE   VG   

Azora Oranjestraat 30 7051 AJ VARSSEVELD AWBZ VV&T Begeleiding 

Azora - De Bettekamp     VARSSEVELD AWBZ VV&T Begeleiding 

Azora - Den Es     VARSSEVELD AWBZ VV&T Begeleiding 

Bartimeus Graanweg 1b 7242 AT LOCHEM AWBZ Zintuiglijk, Visuele beperking Begeleiding 

Boer en Zorg Agro Business Park 42 6709 PW WAGENINGEN       

BOSO Bezoek en Oppasservice  
Ouderen Hengelo en Keijenborg Zaarbelinkdijk 11 7256 KL KEIJENBORG       

Bureau DDS Büchnerweg 3 2803 GR GOUDA AWBZ  - Begeleiding 

Buurtzorg Nederland, afd Aalten Stationsstraat 32a 7122 AT AALTEN       

Buurtzorg Nederland, afd Dinxperlo Stationsstraat 32a 7122 AT AALTEN       

Buurtzorg NL regio Arnhem Postbus 69 7600 AB ALMELO AWBZ Thuiszorg, VV&T Begeleiding, thuisondersteuning, gezindsondersteuning 

Buurtzorg/buurdiensten Postbus 69 7600 AB ALMELO       

Careaz Het Brook 2 7132 EJ LICHTENVOORDE   Ouderen 
dagverzorging, dagactiviteit ouderen, verpleeg, 
verzorging 

Cooperatieve vereniging Boer &  
Zorg B.A. Arnhemsebovenweg 28 3971 MK DRIEBERGEN       

DaAr De Stoven 4 7206 AX ZUTPHEN       
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Dagcentrum De Leliehoek Morgenzonweg 29 7101 BH WINTERSWIJK       

Dagcentrum 't Laer Ulftsestraat 30 7075 DD ETTEN       

De Lichtenvoorde Galileïstraat 26 7131 PE LICHTENVOORDE AWBZ 

Gehandicaptenzorg/verstandelijk 
beperking/  
GGZ/Som?LG Begeleiding 

De Nieuwe Zorg Goorweg 34 7104 BA WINTERSWIJK       

De Noorderbrug Postbus 171 9700 AD GRONINGEN   ZG   

De Noorderbrug       AWBZ 
Zintuiglijk: doven en 
slechthorenden Begeleiding 

De Reeve Hilbert van Dijkstraat 13 8264 PC KAMPEN AWBZ Jeugdzorg, gehandicaptenzorg Begeleiding 

De Zonnebloem       PGB GGZ   

De Zonnebloem       Welzijn GGZ   

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente  
Doetinchem Meesterstraat 4 7001 HC DOETINCHEM Gemeente Kerk Steuntje in de rug? 

Diafaan Postbus 2035 6900 CA ZEVENAAR       

Driekant Ambachtscentrum in 
Zutphen Lange Hofstraat 23-25 7201 HT ZUTPHEN AWBZ Bakkerij Begeleiding 

Duinrust Duinweg 35 2585 JV Den Haag AWBZ Verblijf met zorg Begeleiding 

Estinea Postbus 248 7120 AE AALTEN AWBZ Gehandicaptenzorg   

Fatima Zorg Nieuwe Wehlseweg 14 7031 HW NIEUW-WEHL AWBZ Gehandicaptenzorg Begeleiding 

Fidessa - De Regenboog FB Deurvorststraat 43 7071 BG ULFT       

Fidessa Welzijn F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG ULFT       

GF Totaalzorg Liemersweg 37 6942 HR DIDAM AWBZ Thuiszorg, VV&T Begeleiding 

Ggmd voor doven en slechthorenden       AWBZ 
Zintuiglijk: doven en 
slechthorenden Begeleiding 

GGNet Postbus 2003 7230 GC WARNSVELD AWBZ GGZ   

Greta Bontekoe Gendringseweg 39 7122 LT AALTEN   kinderen 0-18 jaar   
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Hanzeborg Dreef 4 7202 AG ZUTPHEN       

Hera vrouwenhulpverlening Jansbuitensingel 20 6811 AD ARNHEM       

Hervormde vrijwilligersdienst Schoolstraat 2 7141 BW GROENLO       

HIER         GGz/VG   

Hospicegroep De Lelie Leliestraat 34-1 7001 CJ WINTERSWIJK       

Huize Fatima Postbus 3 7030 AA WEHL       

Humanitas Postbus 7057 3430 JB NIEUWEGEIN     Ondersteuning 

Humanitas - buurtkamer Postbus 7057 3430 JB NIEUWEGEIN       

Humanitas - financiele 
thuisadministratie Postbus 7057 3430 JB NIEUWEGEIN       

Humanitas - humanitas tandem Postbus 7057 3430 JB NIEUWEGEIN       

Humanitas - steun bij verlies Postbus 7057 3430 JB NIEUWEGEIN       

Humanitas - vriendschappelijk 
huisbezoek Postbus 7057 3430 JB NIEUWEGEIN       

Humanitas Oostelijke Achterhoek       Welzijn     

Humanitas Tandem Achterhoek Misterweg 2 7102 BK WINTERSWIJK     Vrijwilligerswerk 

IJsselkring Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie   

Ijsselkring, algemeen maatschappelijk  
werk Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Algemeen maatschappelijk werk 

Ijsselkring, bezoekdienst weduwen en  
weduwnaars Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Ondersteuning 

Ijsselkring, budgetcoaching Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Budgetcoaching 

Ijsselkring, bureau hulp voor ouderen Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Informatie, advies, bemiddeling 

Ijsselkring, compleet wonen team  
Overstegen Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Vragen, advies, bemiddeling 

Ijsselkring, mantelzorgondersteuning Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Mantelzorgondersteuning 

Ijsselkring, meldpunt vrijwillige  
dienstverlening Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Informatie, advies 

Ijsselkring, op maat Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Begeleiding, ontmoeting, klussendienst 

Ijsselkring, opvoedondersteuning Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Opvoedondersteuning 

Ijsselkring, ouderenadviseur Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Informatie, advies, ondersteuning 

Ijsselkring, platform Meedoen en  
Ondersteuningsdiensten  Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie   



 43

Ijsselkring, sociaal cultureel werk Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Ontmoeting, ontspanning, ontplooiiing 

Ijsselkring, sociaal raadslieden Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Informatie en advies 

Ijsselkring, sociaal raadslieden  
formulierenbrigade Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie Informatie en advies, ondersteuning 

Ijsselkring, vrijwilligerscentrale Plantenstraat 8 7001 EZ DOETINCHEM Gemeente Welzijnsorganisatie   

Ijsseloever       AWBZ   Begeleiding 

Iriszorg Postbus 351 6800 AJ ARNHEM   GGZ/verslavingszorg Begeleiding 

Jong&Hout 
Van Leeuwenhoekweg 
8a 7102 EJ WINTERSWIJK PGB GGZ/VG jeugd   

Jongerenpastoraat Wehl       Gemeente Kerk Steuntje in de rug? 

Kalorama Postbus 85 6573 ZH BEEK-UBBERGEN AWBZ 
VV&T + (in dit geval) centrum 
doofblinden Begeleiding 

Kameleon Walstraat 24 7061 CB TERBORG     Gespecialiseerde verzorging 

Kentalis Postbus 7 5270 BA 
SINT-
MICHIELSGESTEL       

Kwadrant, Emaus, Dijkhoek Wessel van Eijllaan 15 7271 NT BORCULO   VG   

Laurens Zorg Aan Huis Nieuwe Binnenweg 29 3014 GB ROTTERDAM AWBZ VV&T? Begeleiding 

Leger des Heils Spoorstraat 23 7101 GP WINTERSWIJK AWBZ 

Maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg,  
(O)GGZ   

Leo Kannerhuis Postbus 62 6865 ZH DOORWERTH       

Lindenhout Van Hogendorplaan 102 7003 CW DOETINCHEM   Ondersteuning opvoeding, gezin Ondersteuning opvoeding, gezin 

Lindenhout JEKK Van Hogendorplaan 102 7003 CW DOETINCHEM       

Livio Thuiszorg Postbus 448 7500 AK ENSCHEDE       

Lojal Postbus 245 7000 AE DOETINCHEM   GGZ/VG jeugd   

Maatjesprojecten - verschillende 
organisaties Van ijsselkring tot 
humanitas etc           Maatjes 

Marga Klompé - Pronsweide Morgenzonweg 29 7101 BH WINTERSWIJK       

Markenheem thuiszorg Postbus 534 7000 AM DOETINCHEM AWBZ VV&T Begeleiding 

MCE Zorgbeheer Rentierstraat 1 7131 DK LICHTENVOORDE PGB GGZ/VG jeugd   

MEE Oost-Gelderland Keppelseweg 15 7001 CE DOETINCHEM Gemeente Clientondersteuning Clientondersteuning 

Nederlandse ver. voor autisme Weltevreden 4c 3731 AL DE BILT Gemeente   
informatie, advies, belangenbehartiging, 
lotgenotencontact 

Ontmoetingscentrum De Boog De Boog 1 7263 SE MARIENVELDE       
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Op Pad Oude Terborgseweg 202 7004 KA DOETINCHEM     
wonen, werken ambulante begeleiding aan kinderen en  
volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel 

Opvang uniek Zuiderkruis 7 7071 TB ULFT PGB Kinderen   

Pactum Pleegzorg Schurenstraat 8a 7413 RA DEVENTER       

Parochiële Caritas Instelling Heilige  
Gabriël Raadhuisstraat 1a 6942 BE DIDAM Gemeente Kerk Steuntje in de rug? 

Philadelphia Zorg Gelderland Midden 
-  
De Zonnevlinder 

Duval Slothouwerstraat 
29 7009 JS DOETINCHEM       

Platform Armoedebestrijding  
Doetinchem     DOETINCHEM Gemeente     

Pluryn Postbus 6 6860 AA OOSTERBEEK       

Professionals in NAH Postbus 23 7240 AA LOCHEM AWBZ Begeleiding Begeleiding 

Quintes Thuiszorg Rustoordlaan 39 7211 AW EEFDE       

RIWIS Postbus 10230 7301 GE APELDOORN AWBZ VV&T, GGZ Begeleiding 

Riwis Zorg & Welzijn Staringstraat 11c 7081 CN GENDRINGEN       

Robert Coppes Stichting Vlasmeersestraat 38a 5261 TD VUGHT AWBZ Zintuiglijk, Visuele beperking Begeleiding 

s Heeren Loo Berkenweg 11 3818 LA AMERSFOORT   VG   

s Heeren Loo - Groot Emaus Groene Allee 16 3853 JW ERMELO AWBZ Gehandicaptenzorg Begeleiding 

Senioren Ontmoetingspunt Ijsselkade 13 7001 AP DOETINCHEM       

Sensire Postbus 123 7050 AC VARSSEVELD   GGZ/Som/VG/PG/LG   

Sensire Postbus 171 7000 AD DOETINCHEM       

Sensire - Den Ooiman Groot Hagen 6 7009 AM DOETINCHEM       

Sensire - Het Weerdje Weerdjeshof 1 7006 BG DOETINCHEM AWBZ VV&T Begeleiding 

Sensire - Sint Jozef Rijksweg 65 7011 DS GAANDEREN AWBZ VV&T Begeleiding 

Sensire - Sydehem Benedendorpstraat 35 7038 EN ZEDDAM AWBZ VV&T Begeleiding 

Sensire - Verpleegunit Oldershove       AWBZ VV&T (zorg thuis) Begeleiding 

Siza Postbus 532  6800 AM ARNHEM       

Sociaal Steunpunt Winterswijk Gasthuisstraat 78 7101 DX WINTERSWIJK Welzijn     

Speel, logeer- en zorgboerderij  
Pierik/Ratum Veldboomweg 9 7106 CG WINTERSWIJK PGB Kinderen   

St. Anthonia       AWBZ VV&T Begeleiding 

St. Cliëntinitiatieven Industriestraat 32a 7005 AN DOETINCHEM       

St. Thuiszorg Midden Gelderland Postbus 2188 6802 CD ARNHEM AWBZ VV&T Begeleiding 
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Sterk Zorg - Jongeren Onder Dak Postbus 209 7130 AE LICHTENVOORDE PGB GGZ/VG jeugd   

Steunpunt Mantelzorg Aalten Stationsstraat 8 7122 AS AALTEN       
Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Montferland Hoofdstraat 1 6942 AP DIDAM       

Stichting Daar (onderdeel van Ggnet) Industriestraat 32 7005 AN DOETINCHEM       

Stichting Inloop- en 
Begeleidingscentrum Prisma Ludgerhof 2 7131 EG LICHTENVOORDE       
Stichting Jongeren Opvang 
Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM Gemeente Maatschappelijke opvang Opvang zwerfjongeren 

Stichting Ontmoeting Hummelo Torenallee 6 6999 DD HUMMELO AWBZ Maatschappelijke opvang Begeleiding 

Stichting Philadelphia Zorg Postbus 22 8070 AA NUNSPEET AWBZ Gehandicaptenzorg Begeleiding 

Stichting RADAR Randwycksingel 35 6229 EG MAASTRICHT AWBZ GGZ? Begeleiding 

Stichting Sravana Groot Hegen 2 7009 AM DOETINCHEM       

Stichting Trajectum Postbus 40012 8004 DA ZWOLLE       

Stichting V.O.T. Hogeweg 57 7071 GC ULFT     
Mantelzorgondersteuning voor mensen met een 
beperking 

Stichting voor Maatschappelijk 
Welzijn Postbus 99 7090 AB DINXPERLO       

Stichting Vrijwilligers  
Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West 
Achterhoek Industrieweg 115 7061 AP TERBORG       

Stichting Welzijn Winterswijk Postbus 187 7100 AD WINTERSWIJK Welzijn     

Stichting Wieringa en Ten Cate Misterweg 132 7102 BN WINTERSWIJK       

Stichting zorgcombinatie Marga 
Klompé Postbus 71 7140 AB GROENLO     

verpleging, verzorging, dagverzorging, dagactiviteiten,  
zorgboerderij 

Sutfene, afdeling Spijk-Hoeve Postbus 283 7200 AG ZUTPHEN       

SWO Montferland Hoofdstraat 1 6942 AP DIDAM       

Thuiszorg centraal bureau Postbus 510 7600 AM ALMELO       

Thuiszorg Groot Gelre Varsseveldseweg 79 7002 LJ DOETINCHEM       

Thuiszorg Rijn en Ijssel Postbus 607  7000 AP DOETINCHEM       

TSN Thuiszorg Postbus 510 7600 AM ALMELO AWBZ Thuiszorg Begeleiding 

Urtica De Vijfsprong Reeoordweg 2a 7251 JJ VORDEN AWBZ Gehandicaptenzorg, + GGZ? Begeleiding 

Vereniging Sorg voor Zorg           Platform ZZP-ers begeleiding 

Vereniging van zorgboerderijen Veenweg 4b 7122 LP AALTEN       

Vincentiusvereniging Groenlo Oranjestraat 11 7141 ZD GROENLO       

Visio 
Amersfoortsestraatweg 
180 1272 RR HUIZEN AWBZ Zintuiglijk, Visuele beperking Begeleiding 

VIT       Welzijn     
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Vit Oost Gelderland Borculoseweg 4 7261 BJ RUURLO       

Vitaal Thuiszorg Bierboomstraat 3 6942 GE DIDAM       

Vrijwilligerscentrale, Figulus Welzijn Polstraat 9 7121 DH AALTEN     Vrijwilligerswerk 

Welzijn Doetinchem St.       Gemeente Welzijnsorganisatie   

Wijkcentrum De Lichtenberg Reeënstraat 2a 7064 EA SILVOLDE       

Woonvoorziening voor Doven             

Woonzorgnet B.V. Postbus 28 6870 AA RENKUM       

Yunio Jeugdgezondheidszorg Postbus 123 7050 AC VARSSEVELD Gemeente Ondersteuning opvoeding, gezin Ondersteuning opvoeding, gezin 

Zorg Stichting Vivence Postbus 810 3000 AV ROTTERDAM       

Zorgboederij De Lindeboom Lindeboomweg 33-05 7135 KE HARREVELD PGB VG/GGZ   

Zorgboerderij De Berkelhof Haarlosesteeg 4 7273 PV  HAARLO       

Zorgboerderij De Olden Gaorden Olden Goorweg 8a 7108 AE WINTERSWIJK PGB LG   

Zorgboerderij De Twisselt Bultenszijweg 5 7021 JX ZELHEM       

Zorgboerderij De Zonnebloem De Slingeweg 14 7115 AG WINTERSWIJK       

Zorgboerderij Gert en Ina Rutgers Veenweg 4b 7122 LP AALTEN       

Zorgboerderij Klein Arfman Arfmanssteeg 2 7261 KB RUURLO       

Zorgboerderij Mentinkberg Corleseweg 7a 7102 EV WINTERSWIJK       

Zorgboerderij Panovenhuuske Goossensweg 1 7104 AX WINTERSWIJK PGB PG / ouderen   

Zorgboerderij Pucks Poeha Hagbrugweg 3 7275 CP GELSELAAR       

Zorggarant Thuiszorg Zwolseweg 290 7315 GZ APELDOORN AWBZ VV&T Begeleiding 

Zorghuis aan de Lindenlaan Sinderenseweg 52 7051 HH VARSSEVELD       

Zorghuis fam. Zweerink Sinderenseweg 52 7051 HH VARSSEVELD       

Zorgloket-ouderadviseurs             

Zozijn Postbus 10 7390 AA TWELLO       
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Bijlage 3 Pilots in de zorg  

Pilots naam pilot Omschrijving pilot fase 
gericht op toegang 
en toeleiding 

gericht op 
vormen nieuwe 
arrangementen welke innovaties? evaluatiemoment 

Aalten 
Algemene activiteit 
dagopvang 

Zowel in de V&V als de VG worden 
(betaalde) dagactiviteiten 
georgansiseerd op grond van 
Begeleiding/AWBZ.Pilot is om 
Estinea en SZMK en Figulus Welzijn 
een algemene inloop op te starten. voorbereiding 

Als alternatief van 
bestaande 
(betaalde) 
dagactiviteiten (zo 
mogelijk zonder 
indicatie) ja 

Meerdere doelgroepen 
bij elkaar; uitgevoerd 
veelal door vrijwilligers; 
laagdrempelig moet nog blijken. 

Aalten Boodschappen-dienst 

Boodschappen in HH wordt niet 
meer geïndiceerd. Alternatief 
boodschappendienst door Figulus 
Welzijn Afgerond 

Ingevolge Kanteling, 
dient burger zelf 
problemen op te 
lossen. 

Ja, is een 
onderdeel van 
compensatie 

Burgers worden 
gestimuleerd zelf 
problemen op te lossen. 
Verder uiteraard minder 
belasting van budget 
HH. 

Burgers regelen nu 
meer zelf met 
familie, buren,etc. 
Klein deel gebruikt 
boodschappenservice 

Berkelland 
Wmo-AWBZ ‘Voor 
mekaar’ 

De inzet van kernteams moet de 
zelfredzaamheid en participatie van 
inwoners op lokaal niveau vergroten. 
Professionals van Betula, Sensire en 
Pro Wonen vormen samen een 
kernteam. Zij  worden ‘kerncoaches’ 
genoemd. Zij voeren 
‘keukentafelgesprekken’ met 
inwoners met een hulpvraag, waarbij 
wordt gekeken naar wat inwoners 
nog zelf kunnen, hoe zijn/haar 
sociale contacten kunnen bijspringen 
en hoe hij/zij eventueel iets voor 
anderen kan betekenen. 

In mei 2012 is 
de pilot in 
Beltrum 
gestart en in 
september 
2012 de pilot 
in Ruurlo ja ja alle 

Een kleine kern pakt 
veel meer zelf of dan 
een grote. 

Bronckhorst Proeftuin Vorden 

Organisatie: vraagverheldering en 
toegang (jeugd)zorg en welzijn. 
Methodiek keukentafelgesprek en 
opstellen gezinsplan en wie doet wat uitvoering 

Ja, volledige 
breedte, 
AWBZ/jeugd/WMO 
en participatie nee Werkproces en cultuur jun-13 

Bronckhorst 
Zorg voor jeugd 
dichtbij, Vorden Zorg zonder indicatie uitvoering 

Ja, jeugd, inzet 
ambulante zorg en 
daghulp zonder 
indicatie nee Werkproces en cultuur jun-13 
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Bronckhorst Proeftuin Zelhem 

Participatiearrangementen 
samenstellen voor mensen met 
grote afstand tot arbeidsmarkt. 
Stimuleren wederkerigheid, 
trajectplan opstellen 
persoonsvolgende financiering. uitvoering 

Ja met name gericht 
op nieuwe 
doelgroepen 
Participatiewet 

Ja, gericht op 
participatie-
arrangementen 
voor de (nieuwe) 
doelgroepen : 
Wwb, Wsw en 
Wajong 

Werkproces, financieel 
en cultuur 

1e evaluatiemoment 
is juni 2013 

Bronckhorst 
Proeftuin 
Arrangementen 

Inventarisatie veel voorkomende 
ondersteuningsvragen en kom tot 
vernieuwende arrangementen los 
van bestaande organisaties en 
financierinsstromen.  uitvoering nee 

Ja, gericht op 
volledige breedte 
waarbij 
begeleiding 
specifieke  
aandacht heeft Cultuur en financieel 

1e evaluatiemoment 
is juni 2013 

Doetinchem Buurtcoach 

Een buurtcoach verleent 
(procesmatige) hulp en diensten 
vanuit een persoonlijke, 
professionele betrokkenheid bij 
mensen. Hij heeft een brede, niet-
domein gebonden generalistische 
positie om de autonomie, 
zelfredzaamheid en participatie van 
kwetsbare individuen en kleine 
groepen te versterken vanuit hun 
eigen kracht. 

Uitgerold in 2 
van de 9 
wijken 

Beiden, de 
buurtcoach is het 
voorportaal van de 
ondersteuningsvraag 

De buurtcoach 
biedt input voor 
nieuwe 
arrangementen 

Werkproces, 
cultuuromslag in 
werkwijze 

Eerste successen 
zijn:zorgmijders 
gevonden, 
innovatieve 
oplossingen, 
mensen met elkaar 
in contact gebracht. 

Montferland Dorpskracht 

Het betreft een pilot om de toegang 
tot voorzieningen te organisatie via 
sociale dorpsteams. in ontwikkeling       nog niet gepland 

Oost Gelre 
Corsoverenigingen en 
de Lichtenvoorde 

Mensen met een verstandelijke 
beperking laten participeren bij een 
corsovereniging. 

april 2013-
oktober 2013 nee 

Mogelijkheid om 
nieuwe vorm van 
begeleiding 
(meer gericht op 
ondersteunen 
verenigingen) te 
ontwikkelen. 

Onderzoek alternatieve 
vorm van dagbesteding. 
Verenigingen 
mogelijkheid nieuwe 
vrijwilligers(oplossen 
vergrijzing). 

De buurtcoach wordt 
waarschijnlijk rond 
de zomer uitgerold 
naar meer wijken. 

Oost Gelre Klinkerhofje 

100 ouderen (klein deel mensen 
verstandelijke beperking) die 
zelfstandig wonen een 
inloopvoorziening te bieden, 
ondersteuning bij participatie (bv 
boodschappen doen) en 
ondersteuning bij klussen in huis . 

Startfase april 
eindfase 
januari 2015 nee 

Mensen met een 
uitkering doen 
met behoud van 
hun uitkering als 
vrijwilliger 
werkervaring op 
binnen het 
project 

Onderzoeken of dit een 
structurele voorliggende 
voorziening kan worden. 

Gemeentelijke 
controller gaat het 
project monitoren.  
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Oost Gelre Harreveld 

In en rond dorpshuis plek realiseren 
waar inloop plaats kan vinden en 
mensen vrijwillerswerk/dagbesteding 
doen. 

Startfase 
medio 2013 
eindfase 1 
januari 2015 nee 

Hierbij wordt o.a. 
aan het 
onderhouden van 
een moestuin 
gedacht en het 
koken met/door 
deelnemers. 

Onderzoeken of dit een 
alternatieve vorm van 
dagbesteding kan 
worden voor deze 
doelgroep. 

Gemeentelijke 
controller gaat het 
project monitoren.  

Oost Gelre 
Dagbesteding in 
Museum Groenlo 

Mensen met een verstandelijke 
beperking  dicht bij huis, binnen een 
vereniging (museum) hun 
dagbesteding te laten doen   nee   

Onderzoeken of dit een 
nieuwe vorm van 
dagbesteding kan 
worden voor deze 
doelgroep   

Oude 
Ijsselstreek 

Verenigingenwerk-
plaats   startfase         

Winterswijk 
Was en strijkservice 
Winterswijk 

Samenwerking tussen Siza, Estinea 
en Sensire. Bewoners van Estinea 
verzorgen de was en strijk i.s.m. HH 
hulp van Sensire voor bewoners van 
Siza met een indicatie voor HH in 
combinatie met overname was. 

maart 2013 
gestart nee ja 

Op dit moment met een 
gesloten beurs. Op 
termijn is de bedoeling 
dat er een zelfstandige 
was en strijk komt die 
toegankelijk is voor alle 
bewoners van “t 
Wamelink.   

Winterswijk 

Heronderzoeken 
onder 
bijstandsgerechtigden 

Heronderzoek onder alle mensen 
met bijzondere bijstand, om te kijken 
op welke wijze zij in de eigen kracht 
gezet kunnen worden opstartfase nee 

mensen meer in 
eigen kracht 
zetten.     

Winterswijk 
Alternatieve wijze van 
inkoop 

Van een productgerichte inkoop naar 
een oplossingsgerichte inkoop. oriëntatiefase ja ja 

Nieuwe wijze van inkoop 
en samenwerking   

Winterswijk 

Onderzoek onder 
mensen met hulp bij 
huishouden 

Onderzoek onder mensen met hulp 
bij huishouden. Centrale vraag is 
over welke ondersteuning klanten 
nog nodig hebben als zij zelf 
financieel verantwoordelijk worden 
voor hulp  uitvoeringsfase nee ja, na 2015   mei 2013 gereed 
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Winterswijk/ 
Oost Gelre/ 
Aalten 

Zorg in en om school 
Winterswijk, Aalten, 
Oost Gelre 

Ondersteuningsteam voor onderwijs 
en gezin april 2013 start 

ja integrale 
hulpverlening 
waarvan de school 
de vindplaats is. 
Onderwijs kijkt niet 
alleen naar 
onderwijsprobleem , 
maar naar leerling 
en gezin zou kunnen werken met generalisten   

Regio-breed   

Mensen met een verstandelijke 
beperking zelfstandig leren reizen 
naar de dagbestedingslocatie   nee       
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Bijlage 4. Huidige uitwerking AWBZ 
 

Wettelijk kader en uitwerking definities 
 
Artikel 6 Besluit zorgaanspraken AWBZ: 
1. Begeleiding omvat activiteiten aan verzekerden met een 

• somatische,  
• psychogeriatrische  
• of psychiatrische aandoening of beperking,  
• of een verstandelijke,  
• lichamelijke  
• of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: 

a) de sociale redzaamheid; 
b) het bewegen en verplaatsen; 
c) het psychisch functioneren; 
d) het geheugen en de oriëntatie, of; 
e) die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. 
2. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de 
zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van de verzekerde. 
3. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bestaan uit: 
a) het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen; 
b) het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of; 
c) het overnemen van toezicht op de verzekerde. 
 

Artikel 10 Besluit zorgaanspraken AWBZ: 
“Indien de verzekerde zorg als bedoeld in artikel 6 gedurende een dagdeel in een instelling ontvangt, omvat de zorg tevens 
vervoer naar en van de instelling indien daarvoor een medische noodzaak bestaat”. 
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Uitwerking definities 
 

Vertaling beperkingen naar domeinen 
a) de sociale redzaamheid; 
• begrijpen wat anderen zeggen; 
• een gesprek voeren; 
• zich begrijpelijk maken; 
• initiëren en uitvoeren eenvoudige taken; 
• kunnen lezen, schrijven en rekenen; 
• communicatiehulpmiddel gebruiken; 
• dagelijkse bezigheden; 
• problemen oplossen en besluiten nemen; 
• dagelijkse routine regelen; 
• zelf geld beheren; 
• initiëren en uitvoeren complexere taken; 
• zelf administratie zaken bijhouden. 
 
 

b) het bewegen en verplaatsen; 
• lichaamspositie handhaven; 
• grove hand- en armbewegingen maken; 
• fijne handbewegingen maken; 
• lichtere voorwerpen tillen; 
• gecoördineerd bewegingen maken met benen en 
voeten; 
• lichaampositie veranderen; 
• trap op en af gaan zonder hulp(middelen); 
• zich verplaatsen met hulp(middelen); 
• voortbewegen binnenshuis, zonder hulp(middelen); 
• gebruik maken van openbaar vervoer; 
• eigen vervoermiddel gebruiken; 
• voortbewegen buitenshuis zonder hulp(middelen); 
• korte afstanden lopen; 
• zwaardere voorwerpen tillen. 

c) probleemgedrag 
• destructief gedrag (gericht op zichzelf en/of de ander, 
zowel letterlijk als figuurlijk); 
• dwangmatig gedrag; 
• lichamelijk agressief gedrag; 
• manipulatief gedrag; 
• verbaal agressief gedrag; 
• zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag; 
• grensoverschrijdend seksueel gedrag. 
 

d) het psychisch functioneren; 
• concentratie; 
• geheugen en denken; 
• perceptie van omgeving. 
 

het geheugen en de oriëntatie, of; 
• oriëntatie in persoon; 
• oriëntatie in ruimte; 
• oriëntatie in tijd; 
• oriëntatie naar plaats. 
 

e) die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. 
 

 
Lichte, matige, zware beperkingen 

 
Lichte beperking (geen aanspraak op begeleiding) 
Met enige stimulans en/of toezicht is hij in staat zijn sociale leven zelfstandig vorm te geven. De verzekerde kan zelf om hulp 
vragen en er is geen noodzaak tot het daadwerkelijk overnemen van taken. De verzekerde kan de genoemde beperkingen in 
voldoende mate compenseren door hulp uit de omgeving en zo nodig door de inzet van hulp bij het huishouden en/of 
voorzieningen uit de Wmo. 
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Matige beperking (wel aanspraak op begeleiding) 
Het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse 
routine (gebrek aan dag- en nachtritme) kan voor de verzekerde niet vanzelfsprekend zijn. Dit levert af en toe zodanige 
problemen op dat de verzekerde afhankelijk is van hulp. 
De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de verzekerde soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of zichzelf 
soms niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van Begeleiding kan leiden tot verwaarlozing/opname. 
 
Het zelfstandig opstaan uit een stoel en gaan zitten kan soms problemen oplevert. Fijne handbewegingen worden minder 
vanzelfsprekend, maar ook de grove hand- en armbewegingen beginnen problemen te geven. De verzekerde kan zich, ook 
met behulp van een rollator of rolstoel, moeilijker zelfstandig verplaatsen. Openbaar vervoer is eigenlijk ontoegankelijk voor 
de verzekerde geworden, maar vanuit eigen middelen of de Wmo zijn hiervoor alternatieven mogelijk. 
 
Het cliëntsysteem kan slechts gedeeltelijk in de bijsturing van de verzekerde voorzien. Het vertoonde gedrag vereist 
bijsturing door een deskundige professional. Als er geen deskundige bijsturing wordt geboden, verslechtert de situatie van de 
verzekerde. 
 
Zware beperking (wel aanspraak op begeleiding) 
Zware beperkingen houden dan in dat complexe taken voor de verzekerde moeten worden overgenomen. Ook het uitvoeren 
van eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. De verzekerde kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of 
besluiten nemen, hij kan steeds minder activiteiten zelfstandig uitvoeren. De zelfredzaamheid wordt problematisch. Voor de 
dagstructuur en het voeren van de regie is de verzekerde afhankelijk van de hulp van anderen. 
 
Bij het opstaan uit een stoel, het gaan zitten en het in- en uit bed komen moet de verzekerde volledig worden geholpen. 
Binnenshuis is de verzekerde voor zijn verplaatsingen zowel naar een andere verdieping of gelijkvloers volledig afhankelijk 
van hulpmiddelen. Voor het oppakken of vasthouden van lichte voorwerpen is hulp nodig. Ondanks het gebruik van 
hulpmiddelen kan de verzekerde de beperkingen onvoldoende compenseren in het dagelijks leven. 
 
Er is deskundige professionele sturing nodig om het gedrag in goede banen te leiden. Omdat er risico’s zijn voor veiligheid 
van de verzekerde of zijn omgeving is er continu hulp of begeleiding nodig. 
Als er geen deskundige begeleiding geboden wordt, is opname het enige alternatief 
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Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid in relatie tot de functie Begeleiding gaat het om de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden 
die de verzekerde in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. 
In de eerste plaats kan het gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkte of afwezige regelvermogen van 
de verzekerde, waardoor hij onvoldoende of geen regie over het eigen leven kan voeren. Het gaat dan om zaken als het 
helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. De 
grens tussen de persoonsgebonden sociale omgeving en participatie is niet altijd scherp te trekken. Daarom is voor 
verzekerden met matige en zware beperkingen binnen de functie Begeleiding ook ondersteuning mogelijk in de vorm van het 
stimuleren tot en het voorbereiden van gesprekken met instanties op het terrein van wonen, school, werk, enzovoort. 
In de tweede plaats kan Begeleiding de vorm aannemen van praktische hulp en ondersteuning bij het uitvoeren of het 
eventueel ondersteunen bij het oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben. 
 
De verzekerde: 
• heeft het vermogen om zelfzorghandelingen uit te voeren of de regie te voeren over de zelfzorghandelingen; 
• heeft het vermogen tot sociaal functioneren in de dagelijkse leefsituaties, zoals thuis en in relatie met 
vrienden en familie; 
• heeft het vermogen om zelf in zijn dagstructurering te voorzien; 
• kan zelf besluiten nemen en regie voeren. 
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Achtergrondinformatie / ICF classification 
Hieronder wordt een logisch verband gelegd tussen de terminologie van de internationale classificatie van het menselijk functioneren en zelfredzaamheid. De International 
Classification of Functioning, Disability  and Health (ICF) maakt onderscheid in de volgende gebieden: 
 

ICF classificatie Uitwerking ICF 
1. leren en toepassen van kennis (d1); 
 

Doelbewust gebruik van zintuigen 
d110 Gadeslaan 
d115 Luisteren 
d120 Doelbewust gebruiken van andere zintuigen 
d129 Doelbewust gebruiken van zintuigen, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Basaal leren 
d130 Nadoen 
d135 Herhalen 
d140 Leren lezen 
d145 Leren schrijven 
d150 Leren rekenen 
d155 Ontwikkelen van vaardigheden 
d159 Basaal leren, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Toepassen van kennis 
d160 Richten van aandacht 
d163 Denken 
d166 Lezen 
d170 Schrijven 
d172 Rekenen 
d175 Oplossen van problemen 
d177 Besluiten nemen 
d179 Toepassen van kennis, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 
d198 Leren en toepassen van kennis, anders gespecificeerd 
d199 Leren en toepassen van kennis, niet gespecificeerd 

2. algemene taken en eisen (d2); 
 

d210 Ondernemen van enkelvoudige taak 
d220 Ondernemen van meervoudige taken 
d230 Uitvoeren van dagelijkse routinehandelingen 
d240 Omgaan met stress en andere mentale eisen 
d298 Algemene taken en eisen, anders gespecificeerd 
d299 Algemene taken en eisen, niet gespecificeerd 

3. communicatie (d3);  
 

Communiceren / begrijpen 
d310 Begrijpen van gesproken boodschappen 
d315 Begrijpen van non-verbale boodschappen 
d320 Begrijpen van formele gebarentaal 
d325 Begrijpen van geschreven boodschappen 
d329 Communiceren - begrijpen, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Communiceren / zich uiten 
d330 Spreken 
d335 Zich non-verbaal uiten 
d340 Zich uiten via formele gebarentaal 
d345 Schrijven van boodschappen 
d349 Communiceren – zich uiten, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Conversatie en gebruik communicatie apparatuur en technieken 
d350 Converseren 
d355 Bespreken 
d360 Gebruiken van communicatieapparatuur en –technieken 
d398 Communicatie, anders gespecificeerd 
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d399 Communicatie, niet gespecificeerd 
 

4. mobiliteit (d4); 
 

Veranderen en handhaven lichaamshouding 
d410 Veranderen van basale lichaamshouding 
d415 Handhaven van lichaamshouding 
d420 Uitvoeren van transfers 
d429 Veranderen en handhaven van lichaamshouding, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Dragen, verplaatsen, manipuleren van iets 
d430 Optillen en meenemen 
d435 Verplaatsen van iets of iemand met onderste extremiteiten 
d440 Nauwkeurig gebruiken van hand 
d445 Gebruiken van hand en arm 
d449 Dragen, verplaatsen en manipuleren van iets of iemand, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Lopen en zich verplaatsen 
d450 Lopen 
d455 Zich verplaatsen 
d460 Zich verplaatsen tussen verschillende locaties 
d465 Zich verplaatsen met speciale middelen 
d469 Lopen en zich verplaatsen, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Zich verplaatsen per vervoermiddel 
d470 Gebruiken van vervoermiddel 
d475 Besturen 
d480 Rijden op dieren als vervoermiddel 
d489 Zich verplaatsen per vervoermiddel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 
d498 Mobiliteit, anders gespecificeerd 
d499 Mobiliteit, niet gespecificeerd 

5. zelfverzorging (d5); 
 

d510 Zich wassen 
d520 Verzorgen van lichaamsdelen 
d530 Zorgdragen voor toiletgang 
d540 Zich kleden 
d550 Eten 
d560 Drinken 
d570 Zorgdragen voor eigen gezondheid 
d598 Zelfverzorging, anders gespecificeerd 
d599 Zelfverzorging, niet gespecificeerd 

6. huishouden (d6); 
 

Verwerven van benodigdheden 
d610 Verwerven van woonruimte 
d620 Verwerven van goederen en diensten 
d629 Verwerven van benodigdheden, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Huishoudelijke taken 
d630 Bereiden van maaltijden 
d640 Huishouden doen 
d649 Huishoudelijke taken, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Verzorgen van wat bij het huishouden hoort en assisteren van anderen 
d650 Verzorgen van wat bij huishouden behoort 
d660 Assisteren van andere personen 
d669 Verzorgen van wat bij huishouden behoort en assisteren van andere personen, anders gespecificeerd en niet 
gespecificeerd 
d698 Huishouden, anders gespecificeerd 
d699 Huishouden, niet gespecificeerd 
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7. tussenmenselijke interacties en relaties (d7); 
 

d710 Basale tussenmenselijke interacties 
d720 Complexe tussenmenselijke interacties 
d730 Omgaan met onbekenden 
d740 Formele relaties 
d750 Informele sociale relaties 
d760 Familierelaties 
d770 Intieme relaties 
d779 Bijzondere tussenmenselijke relaties, anders gespecificeerd en niet 
gespecificeerd 
d798 Tussenmenselijke interacties en relaties, anders gespecificeerd 
d799 Tussenmenselijke interacties en relaties, niet gespecificeerd 

8. belangrijke levensgebieden (opleiding, beroep en werk, economisch leven, waaronder ook 
vrijwilligerswerk) (d8); 
 

Opleiding 
d810 Informele opleiding 
d815 Voorschoolse opleiding 
d820 Schoolse opleiding 
d825 Beroepsopleiding 
d830 Hogere opleiding 
d839 Opleiding, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Beroep en werk 
d840 Werkend leren 
d845 Verwerven, behouden en beëindigen van werk 
d850 Betaald werk 
d855 Onbetaald werk 
d859 Beroep en werk, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

Economisch leven 
d860 Basale financiële transacties 
d865 Complexe financiële transacties 
d870 Economische zelfstandigheid 
d879 Economische leven, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 
d898 Belangrijke levensgebieden, anders gespecificeerd 
d899 Belangrijke levensgebieden, niet gespecificeerd 

9. maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven (d9). 
 

d910 Maatschappelijk leven 
d920 Recreatie en vrije tijd 
d930 Religie en spiritualiteit 
d940 Mensenrechten 
d950 Politiek en burgerschap 
d998 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven, anders gespecificeerd 
d999 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven, niet gespecificeerd 

 
1,2,3,4,7 = begeleiding 

5 = verpleging en persoonlijke verzorging 
6 = hh = Wmo 
8 en 9 zijn beperkingen op het gebied van participatie (integratie in de samenleving) en vallen dus niet (meer) onder Begeleiding 

 

Het onderhouden van persoonlijke contacten en participeren in familieverband en vriendenkring valt onder de persoonlijke 
levenssfeer (communicatie, tussenmenselijke interacties en relaties). Er kan dan aanspraak op begeleiding vanuit de AWBZ 
bestaan. Aanspraak op begeleiding kan ook bestaan om gesprekken voor te kunnen bereiden met instanties op het terrein 
van wonen, school, werk, enz. 
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Participatievelden waar AWBZ-aanspraak niet mogelijk is, zijn activiteiten buiten de eigen sociale omgeving, zoals opleiding, 
beroep en werk, economisch leven en vrijwilligerswerk. 

 
Maatschappelijke participatie is géén doelstelling van de AWBZ! 
 
 
Doel van begeleiding: compenseren, praktische hulp, oefenen, toezicht 

 
In geval van het oefenen (zie punt 4 in tabel ‘activiteiten Begeleiding’ hieronder) moet zijn vastgesteld: 
• dat de verzekerde gemotiveerd en leerbaar is om te oefenen en trainbaar is; 
• dat het oefenen programmatisch en doelmatig plaatsvindt; 
• en/of dat de mantelzorg in de directe omgeving en/of de gebruikelijke zorger van de verzekerde gemotiveerd en leerbaar is 
om te oefenen en trainbaar is. 
Het door oefenen recent aangeleerde vaardigheden inslijten of bestaande vaardigheden in een andere situatie kunnen 
gebruiken, wordt niet gerekend tot de functie Behandeling, maar tot de functie Begeleiding.  
In deze zin betreft het dus het leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden of gedrag.  
Denk ook aan het leren lopen met een blindegeleidestok. De directe omgeving krijgt adviezen over de inrichting van de 
woonomgeving en de achtergrond hiervan. Ook kan worden gedacht aan het leren koken, wassen van kleding en dergelijke 
aan een verstandelijk gehandicapte, bijvoorbeeld bij het zelfstandig gaan wonen. 
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Begeleiding, behandeling, revalidatie, reactivering, leren 
 
Onder Behandeling vallen activiteiten die gericht zijn op het verbeteren (tegengaan van verslechtering) van de met de 
grondslag samenhangende aandoening, stoornis of beperking. Daarbij hoort het verbeteren van algemene competenties en 
vaardigheden (zoals beheersen van gedrag, verbeteren van fysieke vaardigheden als conditie, bewegingsvermogen, en/of 
mentale vaardigheden als oriëntatievermogen, concentratievermogen, enzovoort). Het gaat om gerichte professionele 
interventies, waarvoor expertise op het niveau van een specifiek medicus, specifiek paramedicus, vaktherapeut  of 
gedragswetenschapper 
noodzakelijk is. De behandeling vindt plaats vanuit een instelling, onder coördinatie van een AWBZ-hoofdbehandelaar. 
 
Tot Behandeling in het kader van de AWBZ wordt ook de behandeling gerekend die gericht is op het aanleren van nieuwe 
vaardigheden of gedrag (dit werd tot 2009 tot de functie Activerende Begeleiding gerekend), als dit ten minste een specifieke 
en programmatische aanpak vereist waarvoor een AWBZ-behandelaar nodig is. 
 
Tot het aanleren behoort tijdens de behandelperiode naast de training ook de herhaling. 
 
Het begeleiden bij het praktisch uitvoeren van concrete handelingen en gedrag is Begeleiding. 
• het verder verbeteren van het praktisch handelen/regievoeren en het gedrag door oefening/inslijten en 
bijsturing/correctie in het dagelijks leven; 
• het onderhouden ervan door herhaling, bijsturing/correctie; 
• het overnemen van handelingen en regie en ingrijpen bij gedragsproblemen. 
 
Begeleiding groep of individueel 
Of de verzekerde is aangewezen op Begeleiding individueel of Begeleiding in groepsverband, wordt bepaald door de afweging 
wat zorginhoudelijk het meest doelmatig is. Begeleiding in groepsverband is voorliggend op Begeleiding individueel als 
hetzelfde doel wordt beoogd 
Op basis van het zorgdoel voor de verzekerde kunnen Begeleiding individueel en Begeleiding in groepsverband gecombineerd 
zijn aangewezen 
Vervoer naar Begeleiding groep 
Als de verzekerde is aangewezen op Begeleiding in groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling,  dan omvat de 
zorg op grond van artikel 10 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ ook het vervoer naar en van de instelling wanneer dit 
medisch noodzakelijk is. 
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Bijlage 5 Verschillende doelgroepen nog nader uitgesplitst 
 
Er  zijn nog vele ‘vergeten’ doelgroepen. Hierbij zijn de problemen een gebrek kennis gemeente en zorgaanbieder, mogelijk gebrek aan 
schaalgrootte per gemeente, mogelijk gebrek aan coördinatie bij complexe meervoudige zorgvragen, bij het leveren van zorg door 
verschillende financieringsstromen en cumulatie van effecten op lokaal niveau.   
 
Genoemde groepen zijn: 

• Subgroepen binnen zintuiglijk gehandicapten met specialistische zorgbehoefte 
• Mensen met complexe niet aangeboren hersenletsel NAH 
• Volwassenen en kinderen met een meervoudig complexe handicap MCH 
• Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek 
• Kinderen en volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening EPA 
• J-LVG 
• Multiproblemgezinnen (gespecialiseerde intensieve thuisbegeleiding) 
• Maatschappelijke opvang 
• Vrouwenopvang 
• Opvang zwerfjongeren 
• Mensen in aanleunwoningen 
• Palliatief terminale zorg 
• Kortdurend verblijf 

 
• PGB-houders 
• ADL-cluster bewoners incl fokuswoningen 
• volwassenen met chronische aandoeningen zoals spierziekten; 
• ouderen (jonger dan 70 jaar) met dementie; 
• licht dementerenden met gedragsproblemen; 
• kinderen met een psychiatrische stoornis; 
• jongeren (18-23 jaar) en volwassenen met gedragsstoornissen en andere bijkomende problematiek als verslaving, misbruik en/of 

schulden die vaak ook zorg mijden; 
• volwassenen met een (ernstige) psychiatrische aandoening die geen (over)last veroorzaken maar ook geen begeleiding vragen of 

zorg mijden; 
• kinderen met een verstandelijke beperking en/of met (ernstige) meervoudige problematiek die naar kinderdagcentra of 

orthopedagogische dagcentra gaan en zowel behandeling als begeleiding nodig hebben; 
• kinderen met meervoudige aandoeningen waarvoor onder andere weekendopvang of logeren nodig is om thuis te kunnen blijven 

wonen; 
• kinderen met een leerplichtontheffing die aangewezen zijn op dagbesteding; 
• jongeren (18-23 jaar) met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig gaan (leren) wonen; 
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• jongeren (18-23 jaar) met een licht verstandelijke beperking die arbeidstraining krijgen of toegeleid worden naar dagbesteding; 
• jongeren en volwassenen met sterk gestoord gedrag en een licht verstandelijke beperking (SGLVG-groep); 
• volwassenen met een ernstig (meervoudige) complexe handicap met vaak een zeer laag ontwikkelingsniveau die aangewezen zijn 

op specialistische dagbesteding; 
• multi-probleemgezinnen waarvan de ouder(s) een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis hebben; 
• dak en thuislozen met meervoudige problematiek; 
• volwassenen met een zintuiglijke handicap en bijkomende problematiek; 
• doofblinden; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

Bijlage 6 Extramurale Verpleging AWBZ 
 

Extramuraal Aalten Berkelland  Bronckhorst  Doetinchem  Montferland  Oost Gelre 
Oude 
Ijsselstreek Winterswijk  totaal  

Verpleging 155  255 270 340 210 185 250 170 1835 
SOM 0-64 jaar 35 35 35 55 35 25 50 35 305 
SOM 65-74 20 45 40 60 45 30 50 30 320 
SOM 75+ 80 135 150 175 95 110 110 85 940 
PG 65 jaar en ouder <5 5 10 10 10 5 10 <5 50 
PSY 18 jaar en + <5 5 <5 5 <5 <5 5 <5 15 
VG 0-17 jaar <5 5 5 <5 <5 <5 <5 <5 10 
VG 18 jaar en + <5 <5 <5 <5 <5 5 <5 <5 5 
ZG <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5 
LG 5 15 20 25 15 15 20 15 130 
Onbekend <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 
gemiddelde uren VP 3,2  3,3 3 3,3 3,4 3,2 3,6 3,3   
SOM 0-64 jaar 3,5 3,3 3,2 3,7 4,4 4 5,2 3,5   
SOM 65-74 3,8 3,2 3,3 2,6 3,6 3,7 3,7 2,5   
SOM 75+ 2,7 3,1 2,5 2,7 3 2,8 2,8 3   
PG 65 jaar en ouder 0 4,6 2,4 3,1 1,9 1,4 2 0   
PSY 18 jaar en + 0 2,8 0 2,2 0 0 4,1 0   
VG 0-17 jaar 0 7,2 4,3 0 0 0 0 0   
VG 18 jaar en + 0 0 0 0 0 2,2 0 0   
ZG 0 3,9 0 0 0 0 0 0   
LG 3,7 3,4 5,6 8,3 4,5 5,7 4,5 6,2   

Bron: CIZ 1-7-2012                   
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Bijlage 7. Intramurale indicaties AWBZ 
 

 
 

  Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferlan d Oost Gelre Oude Ijsselstreek Winterswijk totaal  

Intramurale AWBZ indicatie 670  970 815 1450 630 670 865 730 6800 

VV01 (verpleging&verzorging) 10 10 10 10 5 5 20 20 90 

VV02 45 45 55 50 30 25 70 70 390 

VV03 75 85 75 100 55 65 90 80 625 

VV04 40 50 90 85 50 70 100 45 530 

VV05 100 155 150 185 95 125 180 120 1110 

VV06 40 60 55 75 60 25 55 50 420 

VV07 20 15 10 60 25 5 25 20 180 

VV08 <5 <5 5 15 <5 <5 <5 <5 20 

VV09a 20 35 25 40 30 20 25 25 220 

VV09b <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

VV10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

Verblijf VV <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

VG01(Verstandelijke handicap) <5 <5 <5 10 <5 <5 <5 <5 10 

VG02 30 40 20 60 15 45 25 30 265 

VG03 70 80 45 85 40 70 60 55 505 

VG04 40 40 35 55 30 35 25 20 280 

VG05 45 15 15 160 15 10 10 20 290 

VG06 40 60 40 95 25 30 30 40 360 

VG07 5 10 10 60 <5 <5 <5 <5 85 

VG08 10 <5 5 15 <5 <5 <5 5 35 

LVG01(Licht verstandelijk gehandicapt) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

LVG02 <5 10 5 10 5 10 10 <5 50 

LVG03 <5 40 5 10 15 25 15 5 115 

LVG04 <5 45 <5 5 <5 10 <5 <5 60 

LVG05 <5 20 <5 <5 <5 <5 <5 <5 20 
SGLVG01(Sterk gedragsgestoord +LV G) 
 <5 10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 
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Vervolg 
 Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferlan d Oost Gelre Oude Ijsselstreek Winterswijk totaal  

LG01(Lichamelijke handicap) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

LG02 <5 5 <5 10 <5 <5 <5 5 20 

LG03 <5 5 5 <5 <5 <5 <5 <5 10 

LG04 <5 5 15 15 10 <5 10 20 75 

LG05 <5 <5 5 10 0 <5 5 5 25 

LG06 <5 5 15 15 10 5 5 15 70 

LG07 <5 <5 <5 5 <5 <5 <5 <5 5 

ZG VIS01(Zintuigelijke handicap visueel) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG VIS02 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG VIS03 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG VIS04 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG VIS05 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG AUD01(ZG auditief) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG AUD02 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG AUD03 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

ZG AUD04 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

Verblijf GZ <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

GGZ01B <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

GGZ02B <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

GGZ03B <5 <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 5 

GGZ04B <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

GGZ05B <5 <5 5 <5 <5 <5 5 <5 10 

GGZ06B <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 <5 10 

GGZ07B <5 <5 <5 <5 <5 5 <5 <5 5 

GGZ01C <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

GGZ02C <5 15 5 30 5 5 <5 5 65 

GGZ03C 20 40 40 115 40 35 35 25 350 

GGZ04C <5 20 20 25 10 10 10 15 110 

GGZ05C <5 10 10 25 10 <5 10 5 70 

GGZ06C <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 

Verblijf GGZ <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ? 
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Bijlage 8  Voorlopige tijdsplanning overgang naar WMO 
 

 


