
DISCUSSIESTUK

Algemene keuzes
Wij steven naar een samenleving waarin de inwoners verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun eigen 
leven en hun sociale omgeving. De kracht van de samenleving is het uitgangspunt. Onze inwoners zijn (veer)
krachtig en redden zich zelf meestal prima in hun eigen omgeving. Ze hebben het goed voor elkaar en helpen 
elkaar. 

➢ Thema: werken vanuit de eigen kracht
Eigen kracht is een centraal thema binnen het sociaal domein. Het is belangrijk om een standpunt in te 
nemen over waar mensen individueel in staat zijn tot uitoefenen van eigen kracht en waar deze haar grenzen 
kent. Het is waarschijnlijk dat de grenzen van wat mensen worden geacht zelf te kunnen in de loop van de 
tijd zullen opschuiven.

Overwegingen
In het geval van maximale regie en verantwoordelijkheid bij de inwoner laat de gemeente meer ‘over’, 
waardoor er minder apparaatskosten en bureaucratie is. Het vraaggestuurd aanbod kan maximaal tot 
ontplooiing komen. Dit vraagt echter wel een cultuuromslag van alle partijen; inwoners, maatschappelijke 
partners en de gemeente zelf. Het risico is dat niet iedere inwoner in staat is zelf de regie te voeren en 
zichzelf te handhaven. Daarnaast bestaat er het risico dat perverse prikkels mogelijk blijven en de sturing op 
resultaat niet maximaal mogelijk is.

Wanneer we kiezen voor een (meer) controlerende rol van de overheid, gaat dit gepaard met een sterk c.q. 
meer sturende overheid met een groter gemeentelijk ‘zorgapparaat’. Regie van de inwoner zal beperkt zijn 
en voorzieningen meer aanbodgericht. 

➢ Thema: een zachte landing/ geleidelijke overgang 
De uitvoering van de nieuwe verantwoordelijkheden als gevolg van de decentralisaties, betekent voor 

DilemmaSturen of Loslaten
Optie A:  Inwoners en organisaties worden vrijgelaten in vorm: verschillen, dubbelingen, hiaten en 

coördinatieverliezen worden geaccepteerd
Optie B: Van gefinancierde inwoners- en vrijwilligersinitiatieven wordt ook een realistische 

doelmatigheid verwacht. Dit uit zich ondermeer in (prestatie)afspraken, pragmatische 
effectmeting en verantwoording (formats). Alertheid ten aanzien van ingebouwde perverse 
prikkels is mogelijk in de afspraken en verantwoording.

Dilemma’s werken vanuit de eigen kracht 
Vraag A:  Kan de inwoner in alle gevallen regie over zijn eigen leven voeren? Wanneer is het                    

aan de gemeente om regie (deels) over te nemen c.q. in te grijpen?
Vraag B:  In hoeverre heeft de inwoner ook regie over de voorzieningen die ingezet worden? Heeft de 

inwoner maximale regie hierover en is hij ook helemaal vrij om zelf deze voorzieningen in te 
kopen? Heeft de gemeente hierin nog een controlerende en sturende rol? Zo ja, welke en tot 
hoever reikt deze controlerende en sturende rol?

Dilemma’s zachte landing
Wil de gemeente vanaf 1 januari al (volledige) inzetten op een transformatie voor de nieuwe doelgroep of eerst de 
transitie waarborgen middels een zachte landing?
Optie A: Transitie. Overheveling van de huidige taken naar gemeente, zodat de huidige

ondersteuning en zorg gewaarborgd is. Voor de nieuwe doelgroep evenzo voor 2015.
Optie B: Transformatie. De nieuwe doelgroep volgens nieuwe methodiek en producten ondersteunen op die 

wijze die op maatwerk past bij de behoefte. Om de beoogde inhoudelijke effecten van de 
stelselwijziging en de bezuinigingen te halen, moeten we (op relatief korte termijn) volledig 
inzetten op de transformatie; inhoudelijke vernieuwing en cultuurverandering.



gemeenten zowel een transitie als een transformatie. De transitie omvat sec de overheveling en 
het incorporeren van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke 
organisatie. De transformatie is gericht op een nieuwe manier van werken. Voor de bestaande 
groep mensen die van een voorziening gebruik maakt, worden nu afspraken gemaakt met 
leveranciers om continuïteit voor 2015 te waarborgen. Voor de nieuwe instroom heeft de 
gemeente de keuze hoe zij de benodigde hulp en ondersteuning organiseert. Wil zij alle nieuwe 
instroom op de nog te ontwikkelen nieuwe manier ondersteuning bieden? Of maakt de gemeente 
voor de nieuwe doelgroep nog gebruik van huidige aanbod van producten waarbij er nog weinig 
sprake is van maatwerk? Voor een beperkt aantal mensen kan via verdere experimenten de 
ondersteuning op de nieuwe wijze ingezet worden. Vanaf 2016/2017 kan vervolgens de omslag 
in transformatie verder vormkrijgen. 

Overwegingen
Vanwege de complexiteit wordt vanuit het Rijk een “zachte landing” geadviseerd, een geleidelijke overgang. 
De drie decentralisaties worden in basis als een transitie uitgevoerd. Dit betekent dat allereerst op 1 januari 
de taken en rollen worden omgezet om vervolgens kalenderjaar 2015 te gebruiken om de daadwerkelijke 
transformatie met “verstand” vorm te geven. De decentralisatie mag niet ten koste gaan van de 
dienstverlening aan inwoners. Echter om de bezuinigingsmaatregelen te kunnen halen, is (op den duur) wel 
een transformatie noodzakelijk. Daarnaast geeft het mogelijk meer verwarring voor de nieuwe instroom, 
aangezien zij na relatief korte tijd van een ‘oud’  naar een ‘nieuw’ systeem gaan. 

Keuzes Algemeen, preventief basisniveau
Om de inzet van de sociale verbanden te versterken en onze inwoners te ondersteunen biedt de gemeente Oude 
IJsselstreek een algemeen, preventief basisniveau voor alle inwoners. Met het algemene, preventieve basisniveau 
kunnen nagenoeg al onze inwoners zonder aanvullende ondersteuning leven in een gemeente die voor hen 
schoon, heel en veilig is, met goede sociale verbanden en bereikbare voorzieningen. 

Binnen het basisniveau is de samenleving aan zet. Als gemeente willen we als partner aanwezig zijn bij 
initiatieven (kansen en mogelijkheden) en vraagstukken die spelen in de verschillende wijken. Het doel is om 
een positief basisklimaat te realiseren, waarin inwoners prettig kunnen leven, hun verantwoordelijkheid (kunnen) 
pakken en problemen zelf (zoveel mogelijk) voorkomen of oplossen. De wens is om te komen tot een leefbare 
samenleving, waarbij de eigen kracht van (groepen) inwoners centraal staat en waarbij de gemeente met haar 
professionele partners aanwezig is om te faciliteren, te ondersteunen en te inspireren. Zij geeft hiervoor 
opdrachten aan (in elk geval) professionals. Deze professionals worden beoordeeld op het maatschappelijk effect 
én resultaat. 

Het is van belang om een standpunt in te nemen over welke algemene, preventieve voorzieningen inwoners in 
hun leefomgeving nodig hebben, welk ondersteunend en professioneel welzijnswerk inwoners nodig hebben en 
welke rol de gemeente kiest als het gaat om ondersteuning van (groepen) inwoners en het doorontwikkelen van 
het wijkgericht werken. (De herijking subsidieregeling is hier onderdeel van.)

➢ Thema: ontmoeting
Het voortdurend ‘ontmoeten’, gesprekken aangaan met mensen en partners in de samenleving is van belang 
om betrokken te zijn bij die leefomgeving en om een actueel beeld te hebben van wat er leeft en wat er kan. 
De spontane ontmoeting kan leiden tot een vorm van ‘informele’ zorg, die de voorkeur verdient t.o.v. 
beroepsmatige zorg. Ontmoeting gaat eenzaamheid tegen en voorkomt problemen die daarmee 
samenhangen. De druk op de professionele zorg neemt daardoor af. Stimuleren en onderhouden van 
ontmoetingsplekken is van belang voor de leefbaarheid in de eigen leefomgeving. Dit onderwerp is 
nadrukkelijk genoemd in de interviews die hebben plaatsgevonden door het team welzijnswerk en is door de 
raad vastgesteld als belangrijk thema in de notitie algemeen preventief basisniveau.



➢ Thema: voorzieningen
Bereikbare voorzieningen die bijdragen aan het welzijn zijn van belang voor de leefbaarheid.
Onderzoek toont aan dat voorzieningen sec niet essentieel zijn voor het geluksgevoel, maar dat de 
bereikbaarheid van voorzieningen daarin een leidend principe is. Het (dreigen te) verdwijnen van 
voorzieningen uit de directe leefomgeving leidt tot een gevoel van verlies van leefbaarheid.

➢ Thema: vrijwilligers en mantelzorg
De vraag naar professionele hulpverlening en zorg wordt verminderd en professionals worden ontlast door 
de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Dat willen we blijven ondersteunen en waar mogelijk 
versterken. 

Vrijwilligerswerk geeft binding en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en werkt ook van die kant 
stimulerend voor een leefbare samenleving. Het houdt mensen actief en voorkomt individuele problematiek. 
Zowel bij de vrijwilliger zelf als bij de zorgvrager die baat heeft bij de hulp van een vrijwilliger.

Mantelzorgers zijn een andere groep mensen dan vrijwilligers. Mantelzorg is iets wat mensen ‘overkomt’, 

Dilemma’s ontmoeting
Welke rol neemt de gemeente (al dan niet) in het stimuleren en onderhouden van de ontmoetings(plekken)?

Optie A: Niets doen. We gebruiken het wijkgericht werken (wijkteams en gebiedsmakelaars) om 
aansluiting te zoeken bij ontmoetingen in de eigen leefomgeving. Daarbij laten we de inwoners 
volledig zelf aan zet en zoeken de bestaande ontmoetingsplekken op om in contact te komen met 
(groepen) inwoners. Lokale initiatieven verkennen we en ondersteunen we.

Optie B: Faciliteren. We faciliteren of organiseren mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, in de vorm van 
bijvoorbeeld wijktafels en themacafés in de eigen woonomgeving. Bij deze optie gaan we ervan 
uit dat er behoefte bestaat aan een aantal logische momenten dat mensen elkaar ontmoeten en in 
gesprek gaan. Dit is als wens geformuleerd door de inwoners.

Optie C: Organiseren. We organiseren actief werkconferenties en themasessies, en nodigen hiervoor 
mensen uit. Dit is een mogelijkheid die voornamelijk genoemd is in de bijeenkomsten met onze 
professionele netwerkpartners. De praktijk is vaak dat een bepaalde en soms beperkte groep 
mensen (vooral professionals) gebruik maakt van de uitnodigingen voor dergelijke netwerk-
bijeenkomsten of conferenties.

Dilemma’s voorzieningen
Welke rol wil de gemeente spelen in het beschikbaar stellen van voorzieningen?

Optie A: Niets doen. In deze optie bepaalt de situationele ontwikkeling de aanwezigheid of afwezigheid van 
bepaalde voorzieningen en heeft de individuele inwoner weinig invloed op de aan- of afwezigheid van 
algemene collectieve voorzieningen. Deze optie past niet bij eerder ingenomen standpunten over het 
basis niveau.

Optie B: Gemeente zorgt voor een algemeen collectief voorzieningenniveau die bereikbaar is voor alle inwoners. 
Iedereen kan rekenen op een minimaal – en voor iedere inwoner bereikbaar - pakket aan voorzieningen. 
Hierbij ligt de regie bij de gemeente. 

Optie C: Gemeente zorgt voor maatwerk op basis van wensen en behoeften van groepen inwoners. In deze optie 
worden inwoners betrokken bij de zoektocht naar een passend voorzieningenniveau. Bij deze optie ligt 
de regie bij groepen inwoners en heeft de zorg voor het gemeenschappelijk belang (de gemeentelijke 
opgave) minder invloed.

Optie D: Een combinatie van B en C. Maatwerk waar mogelijk en er is een basisvoorziening voor alle inwoners. 
Hierbij houdt de gemeente gedeeltelijk regie op de basisvoorzieningen die zij nodig vinden voor alle 
inwoners en die dan ook bereikbaar zijn voor alle inwoners. 



zonder dat er bewust voor gekozen wordt. Zij hebben veel moeite om zich onderdeel te blijven voelen van 
de samenleving, zijn vaak moeilijk zichtbaar en nemen vaak geen deel aan andere sociale verbanden, omdat 
de mantelzorg veel van hen vraagt. Deze doelgroep vraagt om maatwerkondersteuning en waar mogelijk 
periodiek een ontlasting van hun zware taak.

Het vrijwilligerswerk en de mantelzorgondersteuning zijn op dit moment erg versnipperd en veel organisaties 

voelen zich verantwoordelijk voor de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. 

Overwegingen
Vrijwilligers sluiten zich vaak aan bijorganisaties op basis van identiteit. Ze willen weten waarvoor 
ze het doen en de doelstelling van de organisatie is vaak bepalend voor de motivatie om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. De vele verschillende organisaties zorgen echter voor grote 
versnippering, coördinatieproblemen, dubbelingen en hiaten en in zijn totaliteit vaak voor een 
grotere administratieve last. Aan de andere kant zijn er ook steeds meer vrijwilligers die zich niet 
per se willen verbinden aan een bepaalde organisatie, maar die zich gewoon willen inzetten voor 
de samenleving en die dat kortdurend en bij verschillende organisaties willen doen. Zij halen hun 
voldoening niet uit het structureel verbonden zijn aan een bepaalde organisatie. Wel is het 
erkennen en waarderen van vrijwilligers erg belangrijk, want anders keren zij niet terug of blijven 
zij niet behouden als incidentele vrijwilliger.

➢ Thema: ondersteuning
De gemeente Oude IJsselstreek biedt een algemeen, preventief basisniveau voor alle inwoners. Voor de 
inwoners die aanvullende ondersteuning nodig hebben, is een vorm van individuele ondersteuning mogelijk. 

Deze ondersteuning is het zogenaamde vangnet. Individuele zorg behoort hiermee in principe niet tot het 
basisniveau. 

Overwegingen
Soms is kortdurende individuele ondersteuning, bijvoorbeeld bij verlies van een partner, even noodzakelijk 
om een individu weer op weg te helpen in de complexe samenleving. Individueel welzijn en 
maatschappelijke problemen kunnen er toe leiden dat een individu zich buitengesloten voelt of even geen 
zicht op een oplossing heeft. Vaak is kortdurende ondersteuning/hulp voldoende om verder te kunnen en 
nieuwe kansen te zien. Zo zou bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk als algemene voorziening 
opgenomen kunnen worden in het basisniveau. 

Keuzes (transitie) Jeugd

Dilemma’s vrijwilligers en mantelzorg
Willen we als gemeente streven naar één organisatie voor vrijwilligers en mantelzorgers of niet?

Optie A: Er wordt gestreefd naar één organisatie of georganiseerd verband voor de werving, inzet en 
ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg (makelaarsfunctie).

Optie B: Meerdere organisaties die werving, inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg aanbieden 
worden ondersteund op basis van hun specifieke doelstelling in de samenleving.

Optie C:     Afstemming van verschillende organisaties voor vrijwilligers en mantelzorg door   
                  middel en op basis van samenwerkingsformats.

Dilemma’s ondersteuning
Moet het basisniveau in zekere mate zich toch kunnen richten op individuele ondersteuning?
Optie A: Nee, het basisniveau moet enkel gericht zijn op het collectief en preventief.
Optie B:   Ja, kortdurende individuele ondersteuning kan (soms ook) onderdeel  
uitmaken van het basisniveau.



➢ Thema: lokaal sociaal domein vergroot
Met de invoering van de nieuwe jeugdwet 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting van 
het aanbod op de vraag naar hulp, ondersteuning en zorg. Dit gebeurt individueel alsook in samenwerking 
met de regio bij complexere jeugdzorg. De basisvraag is wat er lokaal en bovenlokaal aangeboden moet 
worden nu het aanbod jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 niet langer verspreid is over gemeente, 
provincie en rijk.

De decentralisatie van de Jeugdzorg via de Jeugdwet 2015 vergroot immers de mogelijkheden van de lokale 
overheid. Ondersteuning en kortdurende hulp zijn al jaren de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. 
De (ambulante) jeugdzorgfuncties (lokale betiteling: begeleiding) worden nu toegevoegd aan het lokale 
domein in aansluiting op regionale zorgfuncties zoals crisisopvang en residentiële (24-uurs) jeugdzorg. 

Het is belangrijk dat we inzicht krijgen in het instrumentarium dat ons per 1 januari 2015 lokaal ter 
beschikking staat. De eerste keuzen zijn daarin al gemaakt, namelijk de rotonde en aanspreekpunten. Beide 

ontwikkelingen worden in samenhang ontwikkeld en geoperationaliseerd. De ambulante jeugdzorg kan gaan 
aansluiten op het preventief basisniveau maar ook lokaal vorm geven aan ‘drang en dwang’-trajecten (meer 
specialistische hulpverlening).

➢ Aansluiting lokaal domein met regio functies
De inrichting van het lokaal sociaal domein moet aansluiten op het (nieuwe) regionale aanbod vanuit 
regionale functies jeugdzorg. De overgang van het lokaal aanbod moet naadloos aansluiten op eventuele 
noodzakelijk zwaardere vormen van zorg in het belang van de inwoner/vrager. Om dit te bevorderen is een 
goede afbakening en aansluiting tussen lokale en regionale functies nodig. Het is aan te bevelen om justitiële 
vormen van jeugdzorg in samenwerking met de regio te organiseren. Dit vereist goede overeenstemming en 
afspraken binnen de regio Achterhoek, en vooral met de gemeente Doetinchem. Het zal ook bovenlokale 
inspanning vragen van de gemeente Oude IJsselstreek binnen de regio.

➢ Thema: lokale toegang
Bij meer complexe (zorg)vragen zien we in de huidige uitvoeringspraktijk vaak stapsgewijze en langdurige 
toegangstrajecten ontstaan naar adequate complexe zorg.

In de toegang naar de jeugdzorg wordt met de invoering van de jeugdwet 2015 de verantwoordelijkheid van 
gemeenten vergroot, waardoor er keuzen gemaakt moeten worden binnen het lokaal sociaal domein en de 
aansluiting naar regionale functies. De toegang tot de jeugdhulp is cruciaal.

Voor de korte termijn (m.i.v. 1 januari 2015)  is voor bestaande klanten binnen de huidige jeugdzorg de best 
denkbare toegang via de aanspreekpunten of het zorgloket. Vervolgens kan in 2015 gekeken worden op 
welke wijze de toegang het beste doorontwikkeld kan worden onder het regime van de nieuwe Jeugdwet 
2015. Vanuit deze toegang moet vervolgens snel geschakeld worden met complexe jeugdzorg op regionaal 
niveau.

Het is verstandig om tussen deze schakels eenduidige toetsingskaders te beschrijven. 

Dilemma’s lokaal sociaal domein vergroot
Optie A:   Meer generalistisch, dichterbij, toegankelijk, lokaal organiseren en aanbieden.
Optie B:   Huidig niveau specialistische zorg, geconcentreerd, regionaal gedeeld voortzetten. 

Dilemma aansluiting lokaal domein met regio functies
Is het uitgangspunt: 
Optie A: het mede ontwikkelen en organiseren van regionale functies en 

verantwoordelijkheden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit binnen 
de regio? 

Optie B: het binnen de gemeentelijke context (met belanghebbenden) ontwikkelen en organiseren van 
oplossingen binnen het sociale domein en hierbij zo min mogelijk regionaal organiseren?

Dilemma’s lokale toegang
Optie A: Dient de toegang tot de jeugdzorg m.i.v. 1 januari 2015 primair via de aanspreekpunten en/of het 

zorgloket te verlopen?
Optie B: Dienen vanuit de gewenste transformatie in 2015 meer (bestaande) toegangen te worden 

ontwikkeld vanuit natuurlijke inlooplocaties of juist 1 centrale toegang te organiseren?



➢ Thema: lokale sturing en organisatie
De organisatie van jeugdhulp kenmerkt zich de laatste decennia door een grote focus op (zware) zorg. We 
zijn vaak onmachtig om beweging te krijgen in deze dossiers, waar vaak sprake is van meervoudige 
problematiek bij verschillende personen binnen één familie of netwerk.

In reactie hierop zoeken we de oplossing vaak in het bijeenbrengen van deskundigen binnen een 

netwerkorganisatie om “vaart te krijgen in deze dossiers”. Dit betekent dat we veelal de 
oplossing zien in het realiseren van netwerkorganisaties (samenwerkingsverbanden van 
professionals) die met de juiste aansturing betere resultaten zouden kunnen behalen. 

Thema: kennis (behoud en ontwikkeling) 
Er bestaat in het algemeen angst dat de decentralisatie jeugdzorg zal leiden tot versplintering van uitvoering, 
deskundigheid en kennisontwikkeling. Dit lijkt in eerste instantie aannemelijk maar in feite is er in de 
huidige praktijk evenzeer sprake van versplintering maar dan juist verspreid over organisaties. Het lijkt 
derhalve zaak om deskundigheid en kennisontwikkeling in eerste instantie in transitie te brengen waardoor 
deze behouden blijft. Vanuit de gedachte van transformatie is het belangrijk om met name door te 
ontwikkelen op de lokale vraag die inzichtelijk moet worden/zijn.

➢ Thema: de inwoner, de vraag en oplossing centraal
Er wordt vanuit de overheid geen beleid meer ontwikkeld, opgesteld of uitgevoerd voordat er ruime 
aandacht is geweest voor de mening van de inwoners. Dit geldt ook voor de beleidsontwikkeling en 
uitvoering onder de nieuwe Jeugdwet 2015. Het is echter ook vaak dat de mening van diezelfde inwoners 
weinig doorklinkt in de dagelijkse uitvoering die hierop volgt. De ontwikkeling van de zorg dient gekoppeld 
te zijn aan het centraal stellen van de inwoner met een vraag. Die vraag moet beantwoord worden met een 
traject waarbinnen de vrager zo maximaal mogelijk de oplossing aandraagt en dus de basis legt. Zorg wordt 
gekoppeld aan overname en dergelijke situaties dienen vermeden te worden. 

Dit kan versterkt worden door onder meer digitale ondersteuning. De afgelopen jaren zijn er ICT-
ontwikkelingen ingezet die het mogelijk maken dat inwoners zelf de oplossing zoeken bij de vraag.

➢ Thema: bedrijfsvoering

Dilemma’s lokale sturing en organisatie
Optie A: Bij multiprobleem situaties wordt de sturing overgelaten aan de professionals binnen het netwerk
Optie B: Bij multiprobleem situaties wordt de sturing opgepakt door een Aanspreekpunt

Dilemma’s kennis (behoud en ontwikkeling)
Optie A: Dient deskundigheid en kennisontwikkeling lokaal worden gecreeerd en/of op peil gehouden 

binnen het netwerk lokaal sociaal domein?
Optie B: Dient deskundigheid en kennisontwikkeling binnen het sociaal domein regionaal te worden 

ingericht?

Dilemma’s de inwoner, de vraag en oplossing centraal
Optie A: Wordt de organisatie op lokaal niveau zo ingericht dat de inwoner zo maximaal mogelijk de 

regie heeft over de eigen vraag en de wijze waarop deze behandeld kan worden? 
      Optie B: Dient de regie van inwoners een extra impuls gegeven te worden door maximaal te investeren 

in ICT-mogelijkheden die dit ondersteunen, waaronder bijvoorbeeld een jeugdcloud 2.0?



Op dit moment maar ook na contractering voor 2015 op basis van de transitie jeugdzorg verloopt de 

bedrijfsvoering via vele instellingen. Om succesvol de uitvoering aan te sturen binnen het lokaal 
sociaal domein is het aan te bevelen om na transitie de bedrijfsvoeringfuncties stapsgewijs over 
te brengen binnen een lokaal aansturingsmodel. Hierbij valt te denken aan een lokale 
uitvoeringsorganisatie(s) die start / starten vanuit gemeentelijk initiatief en groeien naar een 
coöperatief samenwerkingsverband c.q. coöperatieve samenwerkingsverbanden.

Keuzes (transitie) Wmo/Awbz

In de Wmo 2015 is sprake van algemene- en een maatwerkvoorziening. 
- Een algemene voorziening is een voorziening die voor iedereen beschikbaar is, zonder dat daar een indicatie 

of (zware) toets aan vooraf moet gaan. Inwoners betalen een algemene voorziening zelf, tenzij ze het echt 
niet kunnen betalen. Dan is een beroep op de bijzondere bijstand nodig. Voorbeelden van een algemene 
voorziening zijn collectief vervoer, rolstoeldepot, maaltijdservice en boodschappenservice, maar ook het 
buurthuis. 

- Een maatwerkvoorziening is altijd individueel. Om toegang te krijgen tot een maatwerkvoorziening vindt er 
een indicatie of toetsing plaats. Een maatwerkvoorziening kan in natura worden geleverd (bijvoorbeeld een 
aangepaste rolstoel) of in financiële compensatie (bijvoorbeeld een PGB).

Het onderscheid tussen algemene- en maatwerkvoorziening is bij onderstaande thema’s van belang. Wanneer 
huishoudelijke hulp een algemene voorziening wordt, speelt huishoudelijke hulp geen rol meer bij het thema 
eigen bijdrage.

➢ Thema: huishoudelijke hulp
Het Rijk heeft met het Regeerakkoord en de hoofdlijnenbrief langdurige zorg van april 2013 een 
koerswijziging ingezet rondom hulp bij het huishouden. Huishoudelijke hulp is als voorziening straks alleen 
voor mensen die deze hulp niet zelf kunnen regelen en betalen. Gemeenten worden daarom geconfronteerd 
met een korting van 40% op de financiën die ze tot nu toe kregen voor de hulp bij het huishouden vanuit de 
Wmo. In de Wmo 2015 is de mogelijkheid opgenomen hulp bij het huishouden als algemeen voorliggende 
voorziening te zien. Op lokaal niveau moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot de hulp bij het 
huishouden in 2015. Voor de bestaande klanten blijft de huishoudelijke hulp in 2015 bestaan. Mensen 
waarvan de indicatie in 2015 afloopt, krijgen, zoals gebruikelijk, een herindicatie. De keuze voor de nieuwe 
vorm waarin huishoudelijke hulp wordt geboden, kan vanaf 2015 voor alle nieuwe instroom gelden en vanaf 
2016 ook voor de bestaande doelgroep.

Dilemma’s bedrijfsvoering
Optie A: Er wordt niet vanuit de gemeente actief gestuurd op de vormgeving van de bedrijfsvoering, deze 

wordt geheel overgelaten aan partijen.
Optie B: De gemeente ontwikkelt een format waarbinnen partijen/personen kunnen samenwerken en 

diensten kunnen aanbieden. Partijen/personen zijn vrij gebruik te maken van het format en 
aanpassingen te maken.

Optie C: De bedrijfsvoering wordt door de gemeente op alle onderdelen lokaal ondergebracht in de vorm 
van bijvoorbeeld een “corporatie” of ander uitgewerkt samenwerkingsverband.



Overwegingen
Wanneer we huishoudelijke hulp blijven zien als een maatwerkvoorziening, moet goed worden bekeken wie 
hier recht op hebben en wanneer. Dit om de bezuiniging te kunnen realiseren. Hiervoor dienen duidelijke 
richtlijnen opgesteld en gehandhaafd te worden.

Als huishoudelijke hulp enkel gezien wordt als algemene voorziening, kunnen alle inwoners hiervan tegen 
betaling gebruik maken. Echter moeten voor mensen die het echt nodig hebben compensatieregelingen 
getroffen worden via de bijzondere bijstand. Dit zal een toename van de bijzondere bijstand betekenen 
inclusief bijkomende administratieve lasten. Per saldo zal deze optie (veel) goedkoper uitvallen.

➢ Thema: Wtcg en CER
Bij invoering van de nieuwe Wmo-wet (Wmo 2015) worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft. De gemeenten ontvangen een 
aanvullend budget voor gemeentelijk maatwerk (sociaal deelfonds) omdat zij verantwoordelijk worden voor 
maatwerk aan personen met een chronische ziekte en/of beperking. 

Overwegingen
Bij het toevoegen van het budget aan de Wmo, zullen de gelden ook gerelateerd worden aan de Wmo. 
Hiermee komt het budget beschikbaar voor alle Wmo-cliënten en is er geen specifieke compensatie voor een 
specifieke doelgroep, behalve wanneer er extra criteria opgesteld worden. Extra criteria opstellen en deze 
handhaven, brengt uitvoeringskosten en administratieve lasten met zich mee. 

Het budget toevoegen aan de bijzondere bijstand. Hiermee worden de daadwerkelijke kosten 
gecompenseerd en wordt vrijheid gecreëerd. Echter gebeurt de compensatie dan vanuit de bijstand en niet 
vanuit de zorg. Kosten zijn moeilijk beheersbaar en iedereen kan er aanspraak op maken. Ook brengt het 
hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten met zich mee. 

Het budget onderbrengen in een collectieve (aanvullende) verzekering. Enerzijds biedt dit vrijheid in het 
bepalen van de inkomensgrens voor mensen die in aanmerking komen en de kosten zijn vooraf bekend. Ook 
zijn er weinig uitvoeringskosten voor de gemeente. Anderzijds vraagt dit wel om onderhandelingen met 
verzekeraar(s), doelgroepen definiëring en is samenwerking met de regio gewenst i.v.m. af te nemen volume 
verzekeringscontract. Keuzevrijheid voor inwoners wordt beperkt door de collectiviteit van het contract.

Een laatste mogelijkheid is het geld wel te relateren aan de Wmo, maar het budget onder te brengen in een 
(particulier) fonds voor financiële ondersteuning. Dit brengt weinig uitvoeringskosten voor de gemeente met 

Dilemma’s Huishoudelijke Hulp
Wordt hulp bij het huishouden gezien als een maatwerk- en/of als een algemene voorziening? En zo ja, om welke 
hulp gaat het dan?
Optie A: Hulp bij het huishouden 1 en 2 blijven zien als maatwerkvoorziening.
Optie B: Hulp bij het huishouden alleen als maatwerkvoorziening blijven zien als er ook 

andere vormen van ondersteuning nodig zijn.
Optie C: Een deel van de hulp bij het huishouden wordt als algemene voorziening gezien: 

(denk hier bijvoorbeeld aan een was-/strijkservice, boodschappendienst, 
glazenwasser etc.).

Optie D: Hulp bij het huishouden volledig als algemene voorziening beschouwen.

Dilemma’s Wtcg en CER
Waar willen we het aanvullende budget onderbrengen?
Optie A: Budget toevoegen aan het algemene Wmo-budget.
Optie B: Budget toevoegen aan het algemene Wmo-budget en een financiële

tegemoetkoming realiseren voor specifieke kosten als gevolg van beperkingen.
Optie C: Budget toevoegen aan het algemene Wmo-budget en gebruiken om de eigen 

bijdrage van (alle) Wmo-cliënten te verlagen.
Optie D: Budget toevoegen aan bijzondere bijstand waardoor ondersteuning aan 

chronisch zieken en gehandicapten via de bijzondere bijstand wordt gerealiseerd.
Optie E: Collectieve (aanvullende) verzekering realiseren.
Optie F: Het budget onderbrengen in/bij een (particulier) fonds voor financiële ondersteuning.



zich mee en er kunnen specifieke criteria opgesteld worden zodat het geld bij de juiste doelgroep 
terechtkomt. Deze criteria moeten vooraf bepaald worden. Uiteindelijk zal de gemeente weinig invloed 
hebben op het fonds en bestaat er het risico op overlap met de bijzondere bijstand. 

➢ Thema: eigen bijdrage
In de Wmo 2015 kunnen gemeenten voor het gebruik van een maatwerkvoorziening een eigen bijdrage 

vragen. De eigen bijdrage hiervoor is landelijk gemaximaliseerd en afhankelijk van het inkomen van de 
gebruiker. Gemeenten kunnen zelf bepalen voor welke maatwerkvoorzieningen ze een eigen bijdrage 
opleggen. De inning van de eigen bijdrage loopt tot uiterlijk het bereiken van de kostprijs van de 
maatwerkvoorziening. Gemeenten kennen al een eigen beleid op het gebied van het heffen van een eigen 
bijdrage voor algemene voorzieningen. Voor de gemeente Oude IJsselstreek geldt dat op dit moment een 
eigen bijdrage wordt geheven, maar dat deze niet gemaximaliseerd is.

Overwegingen
Willen we de kosten als gemeente laag houden, is het werken met een eigen bijdrage voor inwoners een 
mogelijkheid. Hierin kan nog differentiatie aangebracht worden naar type maatwerkvoorziening en/of naar 
draagkracht van de inwoner. Dit brengt wel administratieve lasten en uitvoeringskosten met zich mee. 

➢ Thema: maatwerkvoorzieningen verstrekken via ZIN of PGB’s
In de Wmo 2015 kan er enkel nog maar op twee manieren een maatwerkvoorziening worden verstrekt: óf 
via zorg in natura (ZIN) óf via een persoonsgebonden budget (PGB). Een (financiële) tegemoetkoming 
behoort niet meer tot de mogelijkheden. 

In het geval van een PGB moet dit in verband met het trekkingsrecht allemaal naar de sociale 
verzekeringsbank (SVB). Ook in het geval van PGB bestemd voor eenmalige voorzieningen. Dit heeft 
gevolgen voor de alfaconstructie. Momenteel is het product zodanig geregeld dat de klant er zo min 
mogelijk “last” van heeft. De klant machtigt de gemeenten om het budget door te betalen aan het 
bemiddelingsbureau. Dat kan vanaf 2015 niet meer en moet nu naar het SVB, waarbij de klant periodiek aan 
het SVB moet verklaren dat hulp is verleend. 

Dilemma’s eigen bijdrage
Willen we onze inwoners een eigen bijdrage laten betalen voor de maatwerkvoorzieningen?
Optie A: Inwoners betalen voor alle maatwerkvoorzieningen de door het Rijk vastgestelde eigen 

bijdrage welke afhankelijk is van het inkomen.
Optie B: Inwoners betalen alleen voor bepaalde maatwerkvoorzieningen de door het Rijk vastgestelde 

eigen bijdrage welke afhankelijk is van het inkomen.
Optie D: Inwoners betalen een door de gemeente zelf vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage voor 

maatwerkvoorzieningen.
Optie C: Inwoners betalen geen eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen.



Keuzes Participatie(wet)
De Participatiewet (P-wet) is een “open-eind-regeling”waarbij landelijk opgelegde wettelijke bepalingen, het 
recht op een uitkering bepalen. De mate waarin gebruik gemaakt wordt van de regeling is vervolgens in sterke 
mate afhankelijk van externe factoren (o.a. economisch klimaat en sociaal economische factoren). Daarnaast 
wordt de handelingsruimte van de gemeente binnen de P-wet beïnvloed door rechten die in het verleden onder 
een andere wet zijn opgebouwd (Wsw-oud). 

De financiering van de P-wet is gebudgetteerd waarbij de hoogte van de budgetten voor een groot gedeelte 
afhankelijk is van een landelijke trend. Overschrijding van het beschikbare budget dient de gemeente zelf te 
betalen uit de algemene middelen. Daarmee leiden overschrijdingen bij andere beleidsvelden tot verplichte 
bezuinigingen. Voor de beeldvorming: een gemiddelde bijstandsuitkering bedraagt €14.500,-- per jaar (excl. 
organisatiekosten en re-integratiekosten).

In het kader van de P-wet heeft de gemeente een drietal opgelegde taken: ondersteunen bij het vinden van werk 
en tot dat moment verstrekken van een uitkering en het afdwingen van enige vorm van wederkerigheid (iets 
terugdoen voor je uitkering).

➢ Thema: re-integratie
Door de bezuinigingen op de re-integratiegelden en het budget voor de uitvoering van de Wsw-oud, is het 
niet mogelijk om alle klanten die begeleiding te geven die zij op basis van de drie taken nodig zouden 
hebben. Dit leidt er toe dat keuzes moeten worden gemaakt op welke manier de budgetten ingezet worden. 

Overwegingen
Het is in het belang van belanghebbende én de gemeente dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Dat houdt in dat het belangrijk is om enerzijds te voorkomen dat mensen een beroep moeten doen 
op een uitkering en anderzijds doorstroom naar werk te stimuleren. Er zijn op dit moment al onvoldoende 
middelen om alle uitkeringsgerechtigden te begeleiden naar werk. Naast de uitkeringsgerechtigden heeft de 
gemeente ook een begeleidingsverplichting in de richting van de Niet-uitkeringsgerechtigden (mensen 

Dilemma’s maatwerkvoorzieningen verstrekken via ZIN of PGB’s
Wat willen we als gemeente met de PGB’s Alfa doen?
Optie A: Niets doen. Voor de reguliere PGB's verandert er niet veel en financieel voor de gemeente niets. 

Anders is dat voor de zogenoemde PGB's Alfa. De cliënten van huidige organisaties als Helder en 
AlfaSens zullen voortaan hun administratie op orde moeten houden en maandelijks gegevens 
moeten aanleveren aan de SVB. Het zou kunnen dat er klanten zullen zijn die de administratieve 
rompslomp niet willen of kunnen en dan voor ZIN gaan kiezen. Het uurtarief stijgt dan van 14,60 
naar 21 euro; dit leidt tot aanzienlijke toeneming van de kosten voor de gemeente. Als deze klanten 
door deze stijging van het uurtarief geen gebruik meer gaan maken van Helder of AlfaSens komen 
deze bureaus mogelijk in de problemen.

Optie B: Afspraken proberen te maken met Helder, AlfaSens en de SVB. Met hen bespreken of het mogelijk 
en toegestaan is dat voor de PGB's Alfa de thuishulp helpt bij het invullen van de 
maandbriefjes/digitale verantwoording naar de SVB. Uitbetaling kan niet meer via de bureaus gaan. 
Bemiddelingskosten (nu 2,50 van het uurtarief) kunnen wellicht omlaag nu de SVB 
de administratie voor een belangrijk deel gaat overnemen. Totaal kosten per uur gaan naar 
verwachting omhoog.

Optie C: Bemiddeling als algemene voorziening volledig los koppelen van het PGB.
(Bemiddeling mag niet uit het PGB betaald worden). Het wordt dan een 
algemene voorziening die vraag en aanbod bij elkaar brengt en voor elke

bemiddeling door ons betaald wordt. In het uurtarief van 14,60 zit 2,50
bemiddelingskosten. 

Optie D: Een variant op de huidige benadering realiseren met wellicht een coöperatief model. Wellicht dat 

Dilemma re-integratie
Wie komt nog in aanmerking voor een re-integratiebudget? Inzet van een compleet budget voor minder 
deelnemers of meer deelnemers een uitgekleed pakket?



zonder inkomen met verdienende partner) en mensen met een uitkering ingevolge de Algemene 
nabestaanden wet. Door de verdere bezuiniging op het budget en de financiering van de Wsw-banen (oud) 
wordt het beschikbare budget nog verder verkleind. Dit betekent dat keuzes gemaakt moeten worden m.b.t. 
de inzet van de schaarse middelen.

Algemeen kan gesteld worden dat iedere investering in principe een rendement moet kennen doordat iemand 
in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit uitgangspunt kan gecombineerd worden met een 
prioritering van de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, ouderen, alleenstaande ouders, 
mensen met korte afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met lange afstand tot arbeidsmarkt, Nugger/Anw-ers
). Dit betekent tevens dat vanuit dit budget geen mensen begeleid worden die niet meer naar de arbeidsmarkt 
begeleid kunnen worden, tenzij de financiële middelen dit toelaten. 

➢ Thema: verdiencapaciteit
In de P-wet staat de verdiencapaciteit centraal. Hiermee wordt bedoeld de mate waarin iemand in staat is om 
op de arbeidsmarkt (een deel) van het wettelijk minimumloon te verdienen. Niet alle uitkeringsgerechtigden 
hebben een volledige verdiencapaciteit. Sommigen zullen bijvoorbeeld vanwege een arbeidsbeperking niet 
in staat zijn om volledig in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Anderen moeten de tijd krijgen om hun 
verdiencapaciteit te verhogen door bijvoorbeeld werkritme op te doen, een opleiding te volgen, etc. Toch 
vertegenwoordigen al deze mensen een bepaalde economische waarde waardoor zij, al dan niet met een 
financiële compensatie vanuit de gemeente, voor een werkgever interessant kunnen zijn.

Overwegingen
De manier waarop gebruik gemaakt kan worden van de verdiencapaciteit van mensen is divers en vraagt 
maatwerk. Door bijvoorbeeld met behoud van uitkering aan de slag te gaan, kunnen mensen hun (verdien)
capaciteit verhogen of behouden. Anderen zullen met een loonkostensubsidie aan de werkgever in staat zijn 
om weer te gaan werken. Weer anderen zullen eerst via een detacheringsformule aan de slag kunnen. 

De verdiencapaciteit en de vraag op de arbeidsmarkt bepalen op welke manier de verdiencapaciteit 
“verzilverd” kan worden in het belang van de uitkeringsgerechtigde. Uitgangspunt is echter dat bij de 
bepaling van het instrument (behoud van uitkering, detachering, loonkostensubsidie) aangesloten wordt bij 
de aanwezige verdiencapaciteit van de uitkeringsgerechtigde. 

➢ Thema: wederkerigheid
De gemeente wordt verplicht om beleid te maken om van iedere uitkeringsgerechtigde een maatschappelijke 
tegenprestatie te vragen. Onder tegenprestatie wordt o.a. verstaan het verrichten van vrijwilligerswerk of 
mantelzorg. De gemeente heeft de ruimte om hierover zelf beleid te ontwikkelen, maar moet dit beleid wel 
vastleggen in een verordening.

Overwegingen
Veel mensen met een uitkering verrichten al enige vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Daarmee 
voldoen zij al aan de verplichting. De precieze aantallen zijn niet bekend omdat dit op dit moment nog niet 
apart geregistreerd wordt. De vraag is dus ook bij hoeveel mensen er een verplichting opgelegd moet 
worden.

De maatschappij heeft in toenemende mate behoefte aan mensen die hun handen uit willen steken en iets 
willen doen ter verbetering van de leefbaarheid in hun omgeving of die een naaste willen helpen. Vanuit die 
invalshoek ligt er een verantwoordelijkheid bij ons allemaal, en niet alleen bij mensen met een uitkering. Op 
het moment dat we het vanuit die invalshoek benaderen is niet het hebben van een uitkering een criterium, 

Dilemma verdiencapaciteit
Optie: Gaan we optimaal gebruik maken van de aanwezige economische waarde? Ligt de nadruk 
aanvulling van de verdiencapaciteit of vergroting van de verdiencapaciteit

Dilemma wederkerigheid
Optie: Hoe gaan we de wederkerigheidsverplichting vormgeven? Wordt de gevraagde tegenprestatie 
individueel bepaald? Of gelden bepaalde categorieën? Waar ligt de grens tussen bureaucratisering en 
pragmatische, gelijke behandeling?



maar de match tussen vraag vanuit de maatschappij en de beschikbaarheid van tijd een criterium.

Door vervolgens actief een match aan te brengen tussen de vraag vanuit de maatschappij en de 
uitkeringsgerechtigden die het leuk vinden om iets te doen ontstaat een positieve flow. In een later stadium 
kan dan gekeken worden naar de mensen die “niet willen”. 

Nadeel van deze aanpak is dat er een gevoel kan ontstaan dat mensen die niet willen, op deze manier worden 
ontzien. Aan de andere kant zullen voor deze groep aparte werkzaamheden moeten worden gecreëerd omdat 
zij door een gebrek aan motivatie, niet in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk. Door de positieve 
insteek zal de groep “niet-willers” naar verwachting zo klein mogelijk zijn. 

➢ Thema: minimabeleid
De gemeente mag op dit moment in het kader van de bijzondere bijstand aan bepaalde categorieën mensen 
(tot 110% van de bijstandnorm) een extra bijdrage verstrekken. Zo kennen we o.a. de 65+ regeling (€ 185,-- 
pp pj.) en de bijdrage maatschappelijke participatie van kinderen (€ 115,-- pp pj). 

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de mogelijkheid om categorieën aan te wijzen. Dat houdt in dat de 
inkomensgrens voor deze bijdragen gelijk wordt gesteld aan die van de bijzondere bijstand (=100% 
bijstandsnorm). Ophogen van de inkomensgrens kan dan alleen door de inkomensgrens voor de gehele 
bijzondere bijstand op te hogen. Verbreden van de doelgroep leidt tot een verbreding van de gehele 
bijzondere bijstand

Overwegingen
Iedere wijziging in de doelgroepbepaling heeft financiële gevolgen. Verhoging van de inkomensgrens naar 
110% WML leidt tot een verhoging van de kosten in het kader van de bijzondere bijstand. Alleen op het 
moment dat de inkomensgrens gelijk gesteld wordt aan de bijstandsnorm, is het mogelijk om de financiële 
gevolgen in beeld te brengen. Dat heeft er mee te maken dat mensen met een inkomen boven de 
bijstandnorm over het algemeen niet bekend zijn. Het is ook mogelijk om de redenering aan te houden dat 
niet de inkomensgrens, maar het beschikbare budget leidend is voor de inkomensgrens. Overschrijdingen in 
het ene jaar leiden tot aanpassing van de norm in het volgende jaar. 

➢ Thema: beloningsbeleid
De gemeente heeft de mogelijkheid om een premie te verstrekken voor het verrichten van vrijwilligerswerk 
of werken met behoud van uitkering. Ook kan de gemeente een premie verstrekken op het moment dat 
iemand uitstroomt naar werk.

Overwegingen
Zoals eerder aangegeven zijn de middelen voor re-integratie beperkt. De vraag is dan ook of het verstrekken 
van een (uitstroom)premie een dusdanige sterke stimulans is voor uitkerings-gerechtigden om een baan te 
vinden en te behouden. Op het moment dat dit het geval is, kan het leiden tot verlaging van de 
uitkeringskosten. Op het moment dat het hebben van een baan en het niet meer afhankelijk zijn van een 
uitkering voldoende stimulans is, heeft de premie geen meerwaarde. Dan kan het geld beter ingezet worden 
ter compensatie van kosten van een werkgever. 

Dilemma minimabeleid
Optie: Wat wordt de hoogte van de inkomensgrens in het kader van het minimabeleid? Welke financiële 
kaders zijn daarbij van toepassing?

Dilemma
Optie: Wil de gemeente in het kader van re-integratie premies verstrekken en welk gedrag wordt beloond? 
Dat van de uitkeringsgerechtigde of de werkgever?


