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Samenvatting 

 

De regering gaat de taken van de gemeenten op het gebied van 

ondersteuning en zorg uitbreiden. Het gaat om bescherming van 

kinderen, ondersteuning van ouders, begeleiding voor mensen die niet 

zelfredzaam zijn, zorg voor mensen met ziekten of beperkingen, 

begeleiding naar werk voor mensen die deels arbeidsongeschikt zijn, 

beschermd wonen, beschutte dagbesteding, aanpak van huiselijk 

geweld,...  

 

Deze vormen van ondersteuning en zorg vallen nu nog onder de 

verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie. We hebben het 

daarom over decentraliseren. Parallel aan deze decentralisering wordt 

de opzet van het onderwijs aangepast en wordt de zorgverzekering 

uitgebreid. Gemeenten, zorgverzekeraars en onderwijs zullen meer 

moeten gaan samenwerken dan tot nu toe. 

 

De reden voor de verschuiving van taken, de decentralisering, is dat het 

zorgstelsel niet meer past bij wat mensen willen.  

Om het simpel te stellen: het huidige zorgstelsel wil vooral zo objectief 

mogelijk zijn. De zorg wordt daarom vooraf beschreven als een product, 

en mensen worden langs meetlatten gelegd om vast te kunnen stellen 

of zij wel of niet dat product kunnen krijgen. Die objectiviteit betekent 

echter wel dat mensen zich moeten aanpassen aan de zorg in plaats van 

andersom.  

Professionals moeten precies dat product leveren, ook als dat product 

niet de oplossing is. Zij hebben daardoor te weinig mogelijkheid om te 

doen wat echt nodig is. Het stelsel is opgeknipt in stukjes. Daardoor zijn 

er teveel professionals naast elkaar verantwoordelijk als een persoon of 

een huishouden veel verschillende problemen heeft.  

 

Het Rijk verwacht dat gemeenten de ondersteuning en zorg anders 

kunnen organiseren: de kwaliteit bieden die mensen vragen, én geld 

besparen. De Walcherse Colleges van Burgemeester en Wethouders 

gaan er van uit dat dat inderdaad kán. Zij bereiden zich gezamenlijk voor 

op de nieuwe taken. 

 

Waarom verwachten de Colleges dat? De kwaliteit die mensen vragen 

gaat vooral over ruimte: ruimte om te kunnen beslissen over wat er gaat 

gebeuren en ruimte om zelf dingen te doen. De praktijk van nu laat zien 

dat daar waar mensen de ruimte krijgen om zelf te beslissen en zelf 

dingen te doen, er maatwerk ontstaat. Dat maatwerk blijkt gemiddeld 

genomen goedkoper én effectiever dan de standaard producten. 

De Walcherse Colleges willen de nieuwe taken zo inrichten dat die 

ruimte er is, over het hele veld van ondersteuning en zorg waar de 

gemeenten verantwoordelijk voor worden.  

 

In de voorbereiding op de nieuwe taken hebben de Walcherse Colleges 

een pakket aan inhoudelijke kaders uitgewerkt. Deze zijn een aanvulling 

op en verdieping van de kaders die in oktober 2012 al door de 

Walcherse gemeenteraden werden vastgesteld. 

Het gaat om ruim 60 kaders, die inzicht geven in hoe straks de toegang 

tot ondersteuning zorg zal lopen, hoe de loketstructuur er uit zal zien, 

en welk gedrag en welke waarden terug moeten komen in het bieden 

van zorg en ondersteuning. 
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Wat zijn nu de belangrijkste uitgangspunten? 

 
 Mensen staan centraal; zij voeren zelf de regie over hun eigen leven. 

Ondersteuning en zorg zijn aanvullend op wat mensen en hun 

netwerk zelf doen. 

 Het netwerk doet mee: in vaststellen wat de zorgen zijn en wat er 

nodig is. Ook wordt van het netwerk verwacht  dat zij een bijdrage 

levert aan wat er nodig is. Het netwerk zal daar de ruimte voor 

krijgen. 

 Ondersteuning en zorg worden op maat van de persoon, zijn situatie 

en het netwerk vormgegeven. De ondersteuning wordt zo min 

mogelijk vooraf genormeerd in aantal uren of frequentie, maar 

beweegt mee met de situatie. 

 In een ondersteuningsplan wordt beschreven welke ondersteuning 

ingezet zal worden en wat de beoogde resultaten zijn. Er is maar één 

plan.  

 Als de professionals het eens zijn met de persoon en zijn netwerk 

over welke vorm van ondersteuning ingezet zou moeten worden, 

dan verwijzen zij door naar die ondersteuning. Waar mogelijk wordt 

ondersteuning toegankelijk zonder dat daar een besluit door de 

gemeente voor nodig is. De gemeente verwacht dat men kan 

motiveren waarom die vorm van ondersteuning het beoogde 

resultaat zal opleveren. 

 Van professionals wordt verwacht  dat zij samenwerken en elkaar 

aanvullen. Professionals met verschillende expertises zullen 

samenwerken in gebiedsgerichte teams, om meervoudige 

problematiek in samenhang te kunnen benaderen. Die 

samenwerking zal niet vrijblijvend zijn. 

 

 Van professionals wordt verwacht dat zij altijd zullen opletten of het 

veilig is. Een situatie is onveilig als de rechten van mensen 

geschonden worden (er is bijvoorbeeld huiselijk geweld of kinderen 

worden belemmerd in hun opgroeien) of als het niet verantwoord is 

om een persoon zelfstandig, op eigen kracht thuis te laten wonen en 

de persoon een gevaar is of dreigt te worden voor zichzelf of zijn 

omgeving. 

 Van professionals wordt verwacht dat zij relevante informatie met 

elkaar delen wanneer die informatie nodig is om de veiligheid in te 

kunnen schatten. Van professionals wordt verwacht dat zij handelen 

bij problemen met veiligheid.  

 Van professionals wordt verwacht dat zij bij veiligheidsproblemen 

een inschatting maken van het risico. Bij een midden risico of hoog 

risico wordt door een nieuw in te richten routeteam besloten of er 

drang of zelfs met dwang ingezet zal worden om de situatie weer 

veilig te maken. Dat geldt ook voor situaties waarin het niet mogelijk 

is om het risico goed in te schatten. Als gekozen wordt voor de inzet 

van drang of dwang, wordt altijd zo snel mogelijk een 

netwerkberaad ingericht, om met het netwerk de zorgen en de 

noodzakelijke zorg te bespreken. 
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 Op Walcheren is Porthos de plaats waar informatie en advies over 

alle vormen van ondersteuning en zorg beschikbaar is. Porthos is 

bereikbaar via een digitaal en telefonisch loket, twee fysieke locaties 

en een bewegend loket. In Porthos kan straks een inwoner van 

Walcheren een aanvraag doen voor door de gemeente betaalde 

zorg. 

 De Colleges willen met organisaties als huisartsen en het onderwijs 

afspraken maken over hoe gehandeld wordt als zij zien dat iemand 

zorg nodig heeft, die door de gemeente geleverd wordt. 

 

 

 

Over deze nota 

 

Met deze nota stelt de gemeenteraad een aantal kaders vast. Deze 

kaders zijn bedoeld voor 2015 en verder. Vanaf dat moment wordt de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten in ondersteuning en zorg sterk 

uitgebreid. De kaders in deze nota laten zien volgens welke 

uitgangspunten vanaf 2015 het klantproces en de toegang tot 

ondersteuning en zorg zal lopen. Deze nota gaat dus over de stappen die 

gezet worden als iemand ondersteuning of zorg nodig heeft, de criteria 

die bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor 

ondersteuning en zorg en waar iemand met zijn vragen en zorgen 

terecht kan. 

 

De drie gemeenten op Walcheren gebruiken dezelfde kaders. Dat 

betekent dat de uitgangspunten voor mensen op Walcheren dezelfde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zijn. In de praktijk zullen er verschillen zijn: omdat de gemeenten 

sommige zaken aanpassen aan de lokale situatie, en omdat de 

ondersteuning en zorg aangepast wordt per persoon. 

 

Deze nota is een belangrijke basis voor de contractering van 

zorgaanbieders en voor de verordeningen (de gemeentelijke wetten). 

Zonder deze contractering en verordeningen kunnen de 

verantwoordelijkheden en ambities van de gemeenten niet tot 

uitvoering komen. 
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In oktober 2012 werd al een aantal uitgangspunten vastgesteld (met 

behulp van de nota Het klantproces op Walcheren bij de vier 

decentralisaties: Houtskoolschets). 

 belangrijkste vastgestelde maatregelen uit de houtskoolschets: 

de indicatiestelling als losstaande toegangspoort tot ondersteuning 

afschaffen; 

o de professional uit de eerste lijn laten beslissen, in overleg met de 

klant en zijn omgeving, of ondersteuning nodig is en in welke vorm 

deze ingezet wordt; 

o vooraf vastleggen welke resultaten beoogd worden, wat daar voor 

nodig is, wie een rol heeft, wat van de betrokkenen verwacht wordt, 

etc.  

o de ondersteuning niet vooraf protocolleren op frequentie en aantal 

uren, maar de ondersteuning opschalen en afschalen naar gelang de 

situatie; 

o overstappen naar drang en dwang naar gelang de situatie dat 

vraagt; 

o de professionals uit de eerste lijn van Porthos, Orionis Walcheren en 

Veiligheidshuis samen laten werken in gebiedsgerichte teams; 

o de dagbesteding lumpsum financieren in plaats van klantvolgend. 

 

Deze nota moet in samenhang gezien worden met ander relevant 

beleid, zoals de beleidskaders over Zorg voor Jeugd. Er is een zekere 

hiërarchie: deze pentekening is het basisdocument waarop andere 

beleidskaders gebaseerd zijn, en waar andere beleidskaders zich aan 

conformeren. 
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1. Aanleiding: de noodzaak voor vernieuwing en besparing 

 

 

Hoe de zorg nu georganiseerd is, past niet meer bij wat de maatschappij 

wil. Het systeem houdt nog te weinig rekening met wat mensen zelf 

kunnen en willen bereiken. 

 

Het stelsel past ook niet bij wat professionals nodig hebben om 

adequaat mensen te ondersteunen op de manier zoals de maatschappij 

nu van die professionals vraagt. Er zitten tegenwerkende prikkels in het 

systeem en het geeft te weinig ruimte om verantwoordelijkheid te 

nemen en te doen wat nodig is. 

 

Het stelsel is zo versnipperd dat de overheid niet goed kan sturen. De 

verschillende zorggebieden hebben nog teveel een eigen logica. De inzet 

vanuit het ene zorggebied gaat soms nog ten koste van de inzet vanuit 

een ander. 

 

De manier waarop het stelsel nu werkt, kost teveel geld. De totale 

kosten van ondersteuning en zorg stijgen te hard en zullen te hoog 

worden. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Belangrijke oorzaken zijn 

het teveel aan bureaucratie, het gebruik van betaalde inzet waar eigen 

kracht ingezet zou kunnen worden, te weinig preventieve inzet, te veel 

dure specialistische zorg waar lichte zorg zou volstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overal zijn mensen en organisaties bezig om verbeteringen aan te 

brengen. Die verbeteringen laten zien dat het goedkoper en 

eenvoudiger kan, met meer respect voor de mensen waar het om gaat 

en met meer ruimte voor de professional om te handelen. Om die 

verbeteringen over de hele linie van ondersteuning en zorg toe te 

kunnen passen is echter meer nodig. 

 

Het Rijk brengt daarom wijzigingen in het stelsel aan. Daarbij heeft het 

Rijk in essentie drie doelen: 

o verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg 

o vergroten van de betrokkenheid van mensen bij elkaar 

o waarborgen van de financiële houdbaarheid van het stelsel 
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2. Decentraliseren 

 

 

Met het Regeerakkoord van 2012 werd nogmaals besloten om de 

verantwoordelijkheid voor een breed pakket aan ondersteuning en zorg 

te decentraliseren naar de gemeenten. De gemeenten worden met 

ingang van 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk, 

binnen de kaders die het Rijk stelt. 

Het Rijk gaat er van uit dat decentraliseren noodzakelijk is om de 

gewenste vernieuwing, de grotere betrokkenheid van mensen bij 

ondersteuning en zorg en de besparing gerealiseerd te krijgen. 

 

Wat wordt gedecentraliseerd? 

Concreet gaat het om de Jeugdzorg, de AWBZ Begeleiding en het daarbij 

mogelijke kortdurende verblijf en vervoer. Ook de Wajong gaat naar de 

gemeenten: deze regeling wordt samengevoegd met de regeling voor 

sociale werkplaatsen (WSW) en de regeling voor begeleiding naar werk 

en uitkeringen (WWB) in een nieuwe Participatiewet. De financiële 

regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

wordt afgeschaft, gemeenten krijgen binnen de Wmo ruimte om op 

maat mensen financieel te ondersteunen. 

De rol van gemeenten in het bieden van cliëntondersteuning - mensen 

helpen hun weg te vinden in de wereld van ondersteuning en zorg - 

wordt groter doordat het budget voor de MEE organisaties, die 

cliëntondersteuning bieden aan mensen met een beperking, overgaan 

naar de gemeenten. Daarnaast krijgen de gemeenten te maken met de 

ontwikkelingen in het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs. De 

gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van zorg in 

en om het onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

Wat is de rode draad? 

 

Beleidsvrijheid  

De gemeenten krijgen ruimte om de ondersteuning en zorg te laten 

passen bij de lokale situatie. De gemeenten moeten dus niet de AWBZ 

gaan uitvoeren of precies hetzelfde leveren wat onder de AWBZ al 

geleverd werd. 

De beleidsvrijheid is beperkter bij de gedwongen zorg. Daar wordt de 

toegang vooral via justitie geregeld, en wordt gewerkt met 

gecertificeerde instellingen. 

Samenhang 

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij samenhang aanbrengen in 

beleid en uitvoering. Dat geldt voor de ondersteuning en zorg waar zij 

nu al verantwoordelijk voor zijn en de ondersteuning en zorg die er 

vanaf 2015 bij komen. De term voor het geheel is 'het sociaal domein'. 

Verantwoordelijkheden 

Mensen zijn en blijven zelf verantwoordelijk. De ondersteuning en zorg 

die de gemeente biedt is aanvullend op wat mensen zelf kunnen. Het 

Rijk verwacht dat wat mensen zelf doen wat zij zelf kunnen.  

Besparingen 

Het geld dat de gemeenten krijgen voor de nieuwe taken is minder dan 

dat er tot nu toe aan besteed wordt. Er werden kortingen aangekondigd 

van 15% van het budget voor jeugdzorg, 25% van het budget voor 

Begeleiding en 40% van het budget voor Huishoudelijke Hulp. De 

budgetten worden op historische verdeling overgeheveld. In de 

komende jaren zal het budget op objectieve grondslagen verdeeld gaan 

worden. Voor individuele gemeenten kan dat beteken dat zij minder 

budget krijgen, maar ook meer. 
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Meer sturen op resultaten in plaats van recht op zorg 

Mensen willen een waardevol leven leiden en hebben daarbij hun 

doelen en wensen. Zorg is een middel om te helpen die doelen te 

bereiken, en niet een doel op zich.  

Meer preventie en lichte ondersteuning 

De opzet is om (nog) meer in te zetten op preventie en snel lichte 

ondersteuning in te zetten, en daarmee te voorkomen dat mensen op 

een later moment dure en specialistische zorg nodig hebben. Ofwel: 

voorkomen is beter dan genezen. 

 

 

Wat betekent dat? 

 

Verschillen tussen gemeenten 

De beleidsvrijheid is er om de gemeenten de kans te geven om de 

ondersteuning en zorg aan te passen aan de lokale situatie. Er gaan dus 

verschillen zijn, bijvoorbeeld hoe de toegang tot zorg verloopt. Let wel: 

binnen de kaders die het rijk stelt. 

De gedachte is dat er via de lokale politiek bijgestuurd wordt als de 

uitvoering niet (meer) goed past bij wat de bevolking, vertegenwoordigd 

in de gemeenteraad, wil.  

Het is inderdaad eenvoudig om de verantwoordelijk wethouder aan te 

spreken over ervaringen uit de praktijk. Omdat de gemeente dicht bij de 

dagelijkse praktijk staat zal de gemeente ook sneller kunnen reageren 

en bijsturen. 

 

Gelijkheid binnen de gemeente 

De opzet is om één aanpak te hebben voor het sociaal domein. Dat 

betekent dat de gemeente en haar organisaties bij alle inwoners 

dezelfde houding aannemen en dezelfde waarden toepassen. Dus niet 

vanuit de ene regeling sancties opleggen en tegelijkertijd vanuit een 

andere regeling mensen in een vrijwillig traject helpen om zelf 

oplossingen te zoeken.  

Een voorbeeld van een waarde is dat de eigen kracht van mensen 

centraal staat. Een voorbeeld van een praktische bepaling is dat de zorg 

maatwerk is, op basis van een zorgvuldig onderzoek. Deze algemeen 

geldende uitgangspunten zijn het vertrekpunt voor de inrichting van het 

klantproces en de toegang tot zorg en ondersteuning. 

 

Mensen zijn zelf verantwoordelijk, de gemeente vult aan met 

maatwerk waar dat nodig is 

o Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun 

talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de 

samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De 

overheid komt in beeld als dat niet vanzelf gaat. Memorie van 

Toelichting Jeugdwet, pagina 2. 

o Zelfredzaamheid en meedoen in onze samenleving is in de eerste 

plaats een verantwoordelijkheid van de burger zelf. Hij kan daarbij 

een beroep doen op familieleden, buren, vrienden en anderen uit 

zijn sociale netwerk. Mensen die desondanks niet zelfstandig 

kunnen wonen of participeren, moeten op goede ondersteuning van 

de overheid kunnen rekenen. Memorie van Toelichting Wmo 2015, 

pagina 2. 

o Bij het bepalen van de vorm van de ondersteuning en zorg houdt de 

gemeente rekening met de behoeften en persoonskenmerken van 

de persoon om wie het gaat. 

o Het is belangrijk dat jeugdigen en ouders worden betrokken bij hun 

eigen ondersteuningsproces en dat daarbij wordt uitgegaan van hun 

eigen mogelijkheden om regie te voeren over hun leven. Belangrijk 

aspect daarvan is dat niet over ouders en de jeugdige wordt 

gesproken, maar met hen. 
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Dit betekent: 

o niet overnemen maar aanvullen 

o mensen de kans gaan geven om inderdaad hun eigen kracht te 

vinden en in te zetten 

o geen vaststaande, vooraf beschreven producten maar maatwerk 

o niet beslissen over mensen maar in gesprek gaan met mensen 

o niet de familie en het netwerk buitensluiten maar betrekken in de 

zorgen en de oplossingen 

o niet onderbrengen in zorg maar helpen om (weer, zo lang mogelijk, 

straks) op eigen benen te staan 

o geen toegang tot zorg via geautomatiseerde beslisbomen maar tijd 

nemen om de persoon en zijn netwerk te kennen, de specifieke 

situatie te onderzoeken en de ondersteuning en zorg daaraan 

aanpassen. 

 

 

Relatie met (kern-)AWBZ en Zorgverzekeringswet 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid is bedoeld om mensen te 

ondersteunen bij het veilig opgroeien, bij zoveel mogelijk zelfredzaam 

zijn, zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, het 

vinden van werk of een passende dagbesteding, en, van daaruit 

deelnemen aan de samenleving. 

Voor de meest kwetsbare mensen, voor wie deelname aan de 

samenleving niet (meer) mogelijk is, blijft recht bestaan op passende 

zorg in een beschermende, intramurale omgeving in een 'kern-AWBZ'. 

Deze zorg zal geregeld gaan worden via de nieuwe Wet langdurige zorg. 

 

Zorg die gericht is op herstel van een aandoening of het tegengaan van 

verslechtering daarvan wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. 

 

Heeft de zorg een medisch karakter en is ze gericht op behandelen of 

genezen, dan is de Zorgverzekeringswet het aangewezen domein. 

Het gemeentelijk sociaal domein en de gezondheidszorg gaan elkaar 

veel tegenkomen. Spilfiguren zijn de huisarts en de  

jeugdgezondheidszorg. Zij signaleren zowel voor het gemeentelijk als 

het medisch domein. 

 

Verdere eisen aan gemeenten: 

 

Beleidsplan en verordening: 

De gemeente stelt een beleidsplan vast met de ambities en 

uitgangspunten voor maatschappelijke ondersteuning, voor jeugdhulp 

en voor participatie.  

 

Het beleid voor maatschappelijke ondersteuning is er op gericht dat: 

o mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven; 

o mensen die beschermd wonen of opvang ontvangen, zo spoedig 

mogelijk weer in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de 

samenleving. 

 

Het beleid voor jeugdhulp is er op gericht dat jeugdigen in staat worden 

gesteld: 

o gezond en veilig op te groeien 

o te groeien naar zelfstandigheid 

o voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren 

 

Het beleid voor Participatie is er om kansen te creëren voor mensen bij 

het vinden van werk, ook als mensen een beperking hebben.  

 

Het beleid wordt concreter gemaakt in de verordeningen (de 

gemeentelijke wetten). In de verordening worden de regels opgenomen 

die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid. 
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Contact met doelgroepen: 

De gemeente moet bij de ontwikkeling van het beleid en bij de 

uitvoering van het beleid zicht hebben op de behoeften en belangen van 

de mensen voor wie het beleid bedoeld is. Daarbij moet de gemeente 

expliciet ook de kleinere, moeilijker bereikbare doelgroepen in beeld 

hebben. 

 

Regionale samenwerking bij specifieke jeugdzorg: 

De wetgever verwacht dat gemeenten bij specifieke elementen van de 

jeugdzorg op regionaal niveau samenwerken. De regio in deze bestaat 

uit de 13 Zeeuwse gemeenten. 

 

Afstemmen met zorgverzekeraars en onderwijs: 

De verantwoordelijkheid van de gemeenten is na de decentralisaties 

breed, maar niet alomvattend. Ook de zorgverzekeraars hebben een 

brede verantwoordelijkheid en kopen een groot pakket aan zorg en 

ondersteuning in voor hun verzekerden. Het onderwijs heeft de 

opdracht alle kinderen passend onderwijs te bieden, ongeacht een 

eventuele beperking of zorgvraag. 

In de wetten is opgenomen dat er overleg moet zijn. 
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3. De positie van de Walcherse gemeenten bij de decentralisaties 

 

 

Walchers optrekken 

De gemeenten op Walcheren streven naar een gezamenlijk beleidskader 

en, waar dat meerwaarde biedt met oog op efficiëntie, naar een 

gezamenlijke uitvoering in het sociaal domein.  

De gemeenten zijn zelf eindverantwoordelijk: voor de visie, de 

resultaten die behaald worden, en voor de budgetten. 

 

Eén integraal sociaal domein 

De gemeenten op Walcheren willen toe naar één regeling voor het 

sociale domein. Daarmee bedoelen we dat de gemeenten en haar 

partners dezelfde houding aannemen naar en dezelfde waarden 

toepassen bij alle inwoners. Het betekent ook dat bij vragen naar 

ondersteuning en zorg zo breed gekeken wordt als nodig geacht wordt.  

 

Openstaan voor mensen 

De gemeenten op Walcheren kiezen voor een dialooggestuurde aanpak.  

Ondersteuning en zorg worden dus niet in beslisbomen vastgesteld 

maar krijgen vorm in een dialoog tussen professional en klant en zijn 

omgeving en waar dat aan de orde is, met de gemeentelijke 

vertegenwoordigers. Daarbij past een open houding.  

 

Keuzevrijheid behouden 

De Walcherse gemeenten willen zoveel mogelijk keuzevrijheid 

garanderen. Zij zullen een breed scala aan aanbieders contracteren, 

opdat mensen de aanbieder kunnen kiezen die bij hen past. 

  

Respect voor de professionele inzet 

 

De gemeenten op Walcheren beseffen dat van de werkvloer veel wordt 

verwacht: zowel in wat zij tegenkomen (aard van de problematiek) als 

wat van hen gevraagd wordt (vergaand samenwerken met andere 

organisaties, reflecteren op hun professionele instelling, resultaatgericht 

werken). 

De gemeenten vertrouwen er op dat de professionals de juiste 

intrinsieke motivatie hebben en met respect voor de eigen kracht en wil 

van mensen, willen bijdragen aan zelfredzaamheid, deelname aan de 

samenleving en veilig en gezond opgroeien en oud worden. 

 

Politieke verantwoordelijkheid nemen 

De gemeente wil bovenal haar verantwoordelijkheid nemen. Dat 

betekent dat de gemeente inzicht moet kunnen hebben in wat er 

gebeurt en wat de resultaten zijn. Omdat het College op het niveau van 

de individuele persoon besluit welke voorzieningen beschikbaar gesteld 

worden, moet het College op casusniveau kunnen volgen of die 

voorzieningen inderdaad bijdragen aan zelfredzaamheid, deelname aan 

de samenleving, veilig opgroeien, etcetera. Wat dat betekent voor 

informatiesystemen en dergelijke is nu nog niet duidelijk. Wel is 

duidelijk dat de gemeente steekproefsgewijs op casusniveau grondig zal 

volgen en toetsen of gewerkt wordt zoals met het beleid bedoeld werd.  

 

Ruimte voor professioneel handelen, mits 

De gemeenten op Walcheren verwachten van de professionals dat zij 

doen wat nodig is, niet meer, niet minder. Daartoe zullen de gemeenten 

de ruimte voor het professioneel handelen vergroten. 

De gemeenten verwachten van de professionals dat zij aantonen met 

die ruimte om te kunnen gaan, door: 

o in het handelen, aantoonbaar, de gemeentelijke beleidskaders en 

ambities toe te passen; 
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o transparant te zijn, over het eigen handelen en de eigen 

overwegingen; 

o over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken; 

o verantwoording af te leggen, door inzicht te geven in de behaalde 

resultaten. 

De Walcherse gemeenten zullen de organisaties hierop aanspreken. 

 

Partnerschap met de andere regisseurs 

De rol van de gemeenten zal door de decentralisaties sterk groeien, 

maar gemeenten gaan zeker niet over álle ondersteuning en zorg. De 

Walcherse gemeenten zijn zich daar bewust van. De ambitie van de 

gemeenten is om partnerschap met de andere regisseurs verder te 

ontwikkelen. Prioriteit ligt bij  het onderwijs, de huisartsen, de 

zorgverzekeraars en het Veiligheidshuis.
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4. Context: wat van belang is om te weten in relatie tot klantproces en toegang tot zorg 

 

Het veld van ondersteuning en zorg is inhoudelijk enorm breed en volop 

in beweging. Nieuwe methoden worden ontwikkeld en getest, 

handelingen die vanzelfsprekend waren staan ter discussie, nieuwe 

organisaties kloppen op de deur. In dat grote en fascinerende veld, met 

al die verschillende vormen van ondersteuning en zorg, onderscheiden 

we drie hoofdgroepen: algemeen toegankelijke voorzieningen, 

individuele verstrekkingen, het gedwongen kader.  

 

De onderscheidende factor zit in de wijze waarop de toegang tot de 

ondersteuning en zorg geregeld is. De basis daarvan ligt in de wetgeving 

en is dus een vaststaande context. Dat geldt voor de wetgeving vóór de 

decentralisaties - en dus ook voor de mensen die op basis van die 'oude' 

wetten gebruik maken van Begeleiding, Jeugdzorg, Wajong - maar ook 

voor de wetgeving ná de decentralisaties. 

 

Binnen deze context van de wetten hebben gemeenten een bepaalde 

ruimte om het klantproces in te richten en keuzes te maken bij de 

toegang tot ondersteuning en zorg. In de wettelijke context zit ook een 

aantal vaststaande ijkpunten. In dit hoofdstuk wordt, in vogelvlucht, een 

aantal elementen van deze context geschetst. Dat is nodig om de 

gemeentelijke ambities, die verderop in deze nota benoemd worden, 

beter te kunnen plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie hoofdgroepen 

 

1. Algemeen toegankelijke ondersteuning en zorg 

Dit is het aanbod waar een persoon gebruik van kan maken, zonder 

dat die persoon daarvoor een officieel besluit (zoals een 

indicatiebeschikking) door de gemeente voor nodig heeft.  

Binnen deze hoofdgroep zijn drie deelgroepen: preventie, algemene 

voorzieningen, collectieve voorzieningen. 

- Preventie is het aanbod aan ondersteuning en zorg dat actief 

ingezet wordt naar doelgroepen, bijvoorbeeld om mensen 

bewust te maken van risico's en hen te informeren hoe zij 

bepaalde risico's kunnen verminderen. Het doel van preventie is 

om de kracht van mensen te vergroten om problemen te helpen 

voorkomen. Preventie wordt bij voorkeur actief ingezet door 

actief de doelgroep op te zoeken (bijvoorbeeld: onderzoek door 

de jeugdgezondheidszorg op school). Preventie heeft dan ook 

een signalerende functie, wat de waarde van het preventieve 

werk vergroot. 

- Algemene voorzieningen zijn bedoeld voor iedereen, en moeten 

toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht een eventuele 

beperking die een persoon heeft. Denk aan een speeltuin, het 

openbaar vervoer en een wijkcentrum.  

- Collectieve voorzieningen zijn bedoeld voor een specifieke 

groep. Die groep kan gekenmerkt worden door een bepaalde 

beperking, zoals een verstandelijke beperking. Een voorbeeld is 

het G-voetbal. Ook opvoedondersteuning en maatschappelijk 

werk zijn collectieve voorzieningen. 
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2. Individuele voorzieningen 

Dit is het aanbod waar een formeel besluit (een beschikking) voor 

nodig is door het College van Burgemeester en Wethouders. In de 

situatie vóór de decentralisaties worden deze beschikkingen ook 

afgegeven door Bureau Jeugdzorg en het Centrum Indicatiestelling 

Zorg. De voorziening wordt aan een individuele persoon toegekend 

en kan dus niet overgedragen worden aan een andere persoon. Een 

term die daarom ook gebruikt wordt is een individuele verstrekking. 

In de vernieuwde Wmo wordt de term maatwerkvoorziening 

gebruikt.  

 

Zo'n formeel besluit vereist een zorgvuldig onderzoek naar de 

specifieke situatie, de eigen kracht en de beperkingen van de klant 

en zijn omgeving. Het College moet motiveren waarom de in de 

beschikking genoemde voorzieningen voor die persoon de juiste 

oplossing zijn. 

 

Het is ook mogelijk dat het College besluit dat iemand niet in 

aanmerking komt voor een individuele voorziening: bijvoorbeeld 

omdat het College van mening is dat door gebruik te (gaan) maken 

van een algemeen toegankelijke ondersteuning (hoofdgroep 1) de 

persoon voldoende zelfredzaam zal zijn en er dus geen noodzaak 

meer is om een individuele voorziening te verstrekken. 

Dat is ook de systematiek van de nieuwe wetten: als een persoon 

zelf, of met behulp van zijn netwerk, of door gebruik te maken van 

algemeen toegankelijke voorzieningen zelfredzaam is en kan 

deelnemen aan de samenleving, dan is dat voor het College een 

reden om geen individuele voorziening te verstrekken. 

 

Omdat het een formeel besluit is, kan de persoon om wie het gaat 

bezwaar maken. Dit biedt bescherming tegen willekeur. Een 

onafhankelijke commissie oordeelt dan of het bezwaar terecht is. 

Daarna kan de persoon om wie het gaat in beroep gaan: de rechter 

beoordeelt dan of het besluit van de gemeente terecht is of niet. De 

rechter kan het besluit van de gemeente vernietigen of aanpassen. 

 

 

3. Het gedwongen kader 

Dit is het aanbod dat dwingend opgelegd wordt. Een voorbeeld is 

ontheffing uit het ouderlijk gezag door de kinderrechter ter 

bescherming van de veiligheid van een kind.  

Ook hier zijn formele besluiten nodig. Het besluit wordt in bepaalde 

gevallen door B&W genomen (of expliciet de burgemeester), maar 

ook door de Kinderrechter op advies van de Raad voor de 

Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie. 

 

Omdat het effect van zo'n besluit heel groot is, zijn er veel 

maatregelen om de rechten van mensen te beschermen. De 

gemeente zal - uiteraard - die rechten respecteren. Voor de 

gemeente geldt wel dat de veiligheid van mensen en het bieden van 

bescherming waar dat noodzakelijk geacht wordt, uiteindelijk het 

zwaarste zullen wegen. 
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Het persoonsgebonden budget (PGB) 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om individueel verstrekte zorg 

(hoofdgroep 2) als persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen. Dat 

wil zeggen dat de persoon aan wie de zorg toegekend werd, deze zorg 

niet in natura ontvangt van een zorgaanbieder, maar een budget 

ontvangt om zelf zorg in te kopen. 

Uit de praktijk blijkt dat voor veel van de huidige PGB-houders het PGB 

dé oplossing is om zelf regie te houden over de zorg. De keerzijde is dat 

je als PGB-houder verantwoording moet afleggen. Dat vraagt bepaalde 

vaardigheden, en kost tijd en moeite. 

Het imago van het PGB staat onder druk. Het lijkt er op dat het bestaan 

van het PGB een aanzuigende werking heeft gehad: een aantal mensen 

had zich niet gemeld voor individueel verstrekte zorg als het PGB niet 

had bestaan. Ook kan er mee gefraudeerd worden. Er zijn inderdaad 

gevallen van fraude bekend. 

Om fraude te voorkomen en om mensen te ontlasten van de 

bureaucratische belasting die bij het PGB hoort, heeft het Rijk besloten 

dat de klant het geld niet meer zelf in handen krijgt, maar dat het geld 

beheerd wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De klant maakt 

zelf afspraken met de zorgverlener en houdt de regie over wat er 

gebeurt. De SVB betaalt de facturen voor de geleverde zorg. 
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5. De algemene uitgangspunten voor het sociaal domein op Walcheren 

 
In dit hoofdstuk volgen de principiële uitgangspunten bij de toegang tot 

ondersteuning en zorg en het klantproces in het sociaal domein op 

Walcheren. Het gaat om inhoudelijke uitgangspunten, waarden, gedrag 

en rollen, die zichtbaar moeten zijn in de uitvoering.  

 

Mensen staan centraal 

 

1. Respect voor de eigen wil van mensen 

De ondersteuning en zorg zijn bedoeld voor de mensen, niet 

andersom. Dat betekent dat met die mensen gesproken wordt over 

de wensen en dromen die zij (nog) hebben, over wat zij willen 

behouden en bereiken, over hun mogelijkheden en hun zorgen. 

Dat gesprek is er ook met het gezin, de familie, het betrokken 

sociaal netwerk, de mantelzorger, de betrokken vrijwilliger, tenzij er 

redenen zijn om dat niet te doen. 

 

2. Mensen zijn zelf verantwoordelijk 

Het vertrekpunt voor alle ondersteuning en zorg is dat de klant zelf 

verantwoordelijk is en dient te zijn, waarbij altijd geldt: 

o gerelateerd aan wat op dat moment verwacht mag worden van 

de klant.  

o opschalend naar drang en dwang wanneer 

- de veiligheid van betrokkenen daar om vraagt 

- kinderen in hun ontwikkeling bedreigd worden 

- de klant weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen 

 

 

 

 

 

 

3. Ondersteuning en zorg  vullen de eigen kracht van mensen aan 

In zijn algemeenheid heeft de gemeente een resultaatverplichting, 

om zorg te dragen voor algemene en individueel toegekende 

voorzieningen, die - bijvoorbeeld - bevorderen dat mensen met een 

beperking zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.  

Die voorzieningen moeten ruimte blijven bieden aan de eigen wil 

van mensen én hen de kans geven inderdaad zelf verantwoordelijk 

te zijn. Hoe die voorzieningen in de dagelijkse praktijk er uit zien zal 

dus per persoon verschillen, omdat de persoonlijke wil iets unieks is, 

net als de mogelijkheden die mensen hebben.  

Wil en mogelijkheden zijn niet statisch maar evolueren. De 

ondersteuning en zorg zullen daarom met mensen meebewegen en 

zich - naar redelijkheid - in vorm en omvang aanpassen. 

 

4. Oog voor kwetsbaarheid 

Het beroep op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid is 

geen excuus om mensen aan hun lot over te laten. De boodschap is 

niet dat mensen tot het uiterste moeten gaan voordat hulp mogelijk 

is.   
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Vertrekken vanuit veiligheid 

We willen toe naar één regeling voor het sociale domein en we 

willen vertrekken vanuit de eigen kracht van mensen. De bedoeling 

is om de professionele, betaalde inzet aanvullend te laten zijn aan 

de kracht van de mensen om wie het gaat, om wat zij zelf (nog) 

doen.  

De logische vraag is dan: durven we dat? Dat we elkaar die vraag 

stellen komt doordat we: 

o er van uitgaan dat als het om zorg gaat, er professionele 

deskundigheid nodig is 

o mensen te kwetsbaar vinden om daar geen professionele hulp 

bij te zetten 

o ons zorgen maken over de veiligheid van mensen 

 

De kwetsbaarheid van de mensen om wie het gaat in combinatie 

met de opdracht aan de overheid om hulp te bieden aan wie het op 

eigen kracht niet redt betekent dat de Walcherse gemeenten 

vertrekken vanuit veiligheid, in plaats vanuit de meer traditionele 

indeling in doelgroepen. Het denken in doelgroepen als 'jeugd', 

'oudere', 'werkloos', 'gehandicapt' heeft in de praktijk geleid tot het 

opknippen van het stelsel naar regels voor die doelgroepen, op een 

manier die de mensen ook opknipt als zij tot meerdere doelgroepen 

behoren. Ook blijkt het in deze doelgroep benadering erg moeilijk 

om de rol van het gezin, de familie, het netwerk en de buurt mee te 

nemen. 

 

5. Menselijke maat 

Ondersteuning en zorg worden zoveel mogelijk op menselijke maat 

gesneden. Dat wil zeggen: 

o kleinschalig 

o in de buurt 

o normaliserend 

 

6. Cliëntondersteuning 

Cliëntondersteuning is bedoeld om mensen te helpen hun weg te 

vinden in het stelsel, te wijzen op hun rechten en wat er mogelijk is 

en voor hen op te komen waar dat nodig is. Deze ondersteuning is 

nodig om het beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid in 

evenwicht te houden met de vermogens van mensen. Ook 

cliëntondersteuning is maatwerk. 

 

 

Ruimte voor de professional 

 

Ruimte voor de professional is in wezen de vrijheid om naar bevind van 

zaken te handelen en het traject af te stemmen op de specifieke situatie 

van de persoon die het betreft en zijn omgeving en het bij te sturen als 

de ontwikkelingen daarom vragen. De gemeenten willen die ruimte 

vergroten, waarbij zij het volgende verwachten: 

 

7. Partnerschap 

We verwachten dat professionals, daar waar dat relevant is, hun 

algemene expertise en hun kennis, inzet en zorgen bij specifieke 

cases uitwisselen in flexibele netwerken - daarbij rekening houdend 

met wat mag en moet in relatie tot beschermen van privacy en het 

uitwisselen van gegevens.  

Dit betekent bijvoorbeeld: 

o klanten aan elkaar overdragen als dat voor die persoon nuttig en 

nodig is; 

o de eigen inzet op die van de andere professionals afstemmen en 

er op voortbouwen; 

o vertrekken vanuit vertrouwen in elkaars intuïtie en oordeel 

We verwachten dat professionals ook de klant en zijn omgeving als 

partner beschouwen en mee laten beslissen over zorgen, 
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oplossingen en resultaten - rekening houdend met de vermogens 

van die klant en zijn netwerk. 

 

8. Brede blik 

We verwachten van professionals dat zij een brede blik hebben: 

over de grenzen van hun eigen organisatie en hun eigen terrein 

kijken. 

 

9. Handelingsplicht in plaats van handelingsverlegenheid 

'Handelingsverlegenheid' is het verzamelbegrip geworden voor de 

schroom van professionals om (complexe) zaken, zoals bijvoorbeeld 

kindermishandeling of sexueel misbruik, bespreekbaar te maken 

met ouders en kinderen en de mate waarin en de wijze waarop 

informatie tussen professionals en organisaties wordt uitgewisseld: 

niet actief, niet tijdig, onvolledig en onvoldoende. Dit heeft tot 

gevolg dat noodzakelijke interventies en handelingen uitblijven. 

We willen toe naar een 'Handelingsplicht'. Dat houdt in: 

o professionals voelen zich structureel verantwoordelijk voor het 

inschatten van risico's met betrekking tot veiligheid en de 

urgentie ervan; 

o professionals gaan daarover in gesprek met de persoon zelf en 

relevante personen uit het sociaal netwerk en met relevante 

professionals;  

o als wordt overgedragen aan een andere professional, let de 

overdragende professional er op dat de (vervolg) hulpverlening 

ook daadwerkelijk start en dat het kind/gezin niet tussen wal en 

schip valt of uit beeld verdwijnt; 

 

10. Begrip van wet en regelgeving, gevoel voor het gemeentelijk 

beleid 

De gemeente gaat uit van de intrinsieke motivatie van professionals 

om mensen op een passende manier te ondersteunen en zal van 

daaruit professionals meer ruimte geven om te doen wat nodig is. 

Professionals zijn (ook) de ambassadeurs en uitvoerders van het 

gemeentelijk beleid. De gemeente draagt de politieke en financiële 

eindverantwoordelijkheid voor het handelen door de professionals. 

De gemeente verwacht daarom dat: 

o professionals hun handelen en keuzes kunnen motiveren. Dat 

houdt in dat zij de brug kunnen slaan tussen de algemene 

doelen zoals in deze nota geformuleerd enerzijds en wat bij die 

persoon nodig is anderzijds; dat zij het beleid en de regels als 

een kompas gebruiken (en niet als te omzeilen regels); 

o professionals transparant zijn, naar elkaar, naar de klant en zijn 

omgeving en naar de gemeente. 

 

11. Meeveren 

Maatwerk is een dynamisch begrip. Dat betekent dat de vorm en de 

omvang van ondersteuning en zorg meebewegen met de vragen en 

mogelijkheden van de klant en zijn omgeving. Dat betekent dat 

professionals altijd alert zijn op groei en terugval. Hierbij hoort ook 

dat de houding van professionals gericht is op herstel - rekening 

houdend met wat reëel is gelet op de beperking van de klant en zijn 

omgeving - en dat zij zich terugtrekken wanneer dat kan. Daarbij 

baseren professionals zich primair op de resultaten die 

geformuleerd worden met de klant en zijn omgeving: de begeleiding 

stopt. We verwachten dat professionals niet méér uren actief zijn bij 

een klant dan nodig, maar de inzet wordt zo min mogelijk vooraf 

genormeerd als generiek product.  

 

12. Doen wat werkt en bijhorende indicatoren 

De gemeente wil inzicht hebben in de bereikte resultaten, maar niet 

in de valkuil trappen van teveel registreren van cijfers die te weinig 

zeggen. Het uitgangspunt is daarom een beperkt aantal indicatoren 

die letterlijk gaan over wat we willen bereiken. Een voorbeeld: bij 
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jeugdhulp die ingezet wordt om de veiligheid in het gezin te 

herstellen, is de indicator: is het nu wel veilig? Dat kan door aan de 

betrokken personen te vragen: op een schaal van 1 tot 10: hoe veilig 

is het nu? Belangrijk is om dat een aantal maal te vragen, om te zien 

of er verbetering is, of een stabiele situatie bereikt is. 

 

13. Uitwisselen van relevante gegevens 

Het recht op privacy is in Europese verdragen en in de Grondwet 

vastgelegd. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt regels voor 

een deel van de privacy, de persoonlijke gegevens. Professionals 

gaan vanuit die achtergrond zorgvuldig om met de informatie over 

hun klanten. Vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie is in 

de klassieke oudheid al als norm gesteld: de eed van Hypocrates 

houdt die norm levend. 

De keerzijde is dat als het gaat om het welbevinden van mensen, en 

zeker als het gaat om veiligheid van mensen, de houding moet zijn 

om relevante informatie uit te wisselen. 

Uit de praktijk blijkt dat het uitwisselen van relevante informatie 

nog te weinig in de attitude van professionals verankerd is. Dat 

heeft er veel mee te maken dat niet helder is wat op dat vlak kan en 

mag. Er is op basis van wetgeving wel meer mogelijk dan men 

meestal denkt, maar het ontbreekt aan een kader dat integraal 

duidelijk maakt wat mag en moet.  

Het is niet aan de gemeente om dat kader zelf te ontwikkelen en 

vast te stellen. Wel is het standpunt van de gemeenten dat de bij 

punt 9 genoemde handelingsplicht ook betekent dat professionals 

relevante informatie delen wanneer er twijfels zijn over de 

veiligheid van mensen. 

 

14. Vrijwillig, drang, dwang 

Het beroep op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid 

betekent dat primair ingezet wordt op ondersteuning en zorg in een 

vrijwillig kader. Uit de praktijk is bekend dat ondersteuning en zorg 

op vrijwillige basis veel effectiever is - en dus goedkoper. We 

verwachten dat waar dat verantwoord is, ondersteuning en zorg in 

een vrijwillig kader geboden worden. 

In de praktijk komt het voor dat te lang getracht wordt om 

problematiek in een vrijwillig kader op te lossen. We verwachten dat 

professionals altijd alert zijn op de vraag of het vrijwillig kader nog 

wel het juiste kader is en of opgeschaald moet worden naar drang of 

het gedwongen kader. Drang betekent: mensen krijgen de ruimte 

om op vrijwillige basis te werken aan verbeteren van de 

problematiek, maar zij weten dat gedwongen maatregelen klaar 

staan wanneer zij zich niet houden aan de gemaakte afspraken, 

gericht op het verbeteren van de situatie. 

Het gedwongen kader betekent bijvoorbeeld uithuiszetting, opname 

in een intramurale instelling op last van bevoegd gezag, opheffen 

van het ouderlijk gezag. 
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6. Concrete keuzes bij het klantproces, de toegang tot zorg en het stelsel 

 

6.1 Rondom risico en veiligheid 
 

15. Veiligheid als vertrekpunt: definitie 

Veiligheid is een breed begrip. De gemeente zal met haar partners 

dit begrip verder uitwerken en actueel houden. Op dit moment is 

het uitgangspunt dat het begrip veiligheid twee kernen bevat: de 

ene kern gaat uit van de universele rechten van de mens; de andere 

kern gaat uit van zelfredzaamheid. 

o mensen hebben rechten, en deze zijn opgesomd in een aantal 

verdragen zoals de universele verklaring van de rechten van de 

mens, de rechten van het kind, de rechten van de mensen met 

een beperking. In een veilige situatie worden die rechten 

gerespecteerd. Onveiligheid houdt in dat die rechten 

geschonden worden. Kinderen hebben bijvoorbeeld recht op 

bescherming tegen uitbuiting en sexueel misbruik, en hebben 

recht op onderwijs en gezondheidszorg. 

o het uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en zo 

lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, ook als de persoon een 

beperking heeft. Deze kern van veiligheid gaat over de vraag of 

het verantwoord is om het initiatief en de verantwoordelijkheid 

(volledig) bij die persoon te laten. De situatie is onveilig als dat 

niet verantwoord is: bijvoorbeeld doordat iemand niet de 

vermogens heeft om de gevolgen van het eigen handelen te 

kunnen overzien, en handelt op een manier die zichzelf of 

anderen in gevaar brengt. In dat geval is ondersteuning en zorg 

nodig om het thuiswonen verantwoord te maken.  

 

 

 

 

 

16. Veiligheid als vertrekpunt: oog voor veiligheid en inschatten van de 

mate van risico 

Van professionals en de gecontracteerde partners wordt verwacht 

dat zij altijd oog hebben voor de veiligheid van de cases waarin zij 

actief zijn. Van hen wordt verwacht dat zij inschatten of er sprake is 

van een onveilige situatie en dat zij de mate van risico bepalen. Van 

de professionals wordt verwacht dat zij daartoe met elkaar overleg 

daartoe hebben, en dan niet met eenzelfde professional, maar met 

een professional met een andere achtergrond. 

 

Voor de mate van risico geldt de volgende indeling:  

o laag risico 

o medium risico 

o hoog risico 

o onbekend risico 

 

17. Mate van risico heeft betekenis voor het vervolgtraject: bepalen 

van het te volgen pad 

We onderscheiden drie paden: 

o vrijwillig pad 

o drang pad 

o dwang pad 

In een dwang pad worden maatregelen opgelegd. Dat kunnen 

maatregelen zijn om mensen te beschermen, tegen zichzelf en/of 

hun omgeving, maar ook strafmaatregelen. 
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In een drang pad krijgen mensen expliciet de kans om zelf de 

problemen aan te pakken, daar worden zij ook toe uitgedaagd. Wel 

is zijn er één of meerdere stokken achter de deur. Nemen mensen 

niet de verantwoordelijkheid om de situatie te veranderen, 

waardoor de onveilige situatie blijft bestaan of te weinig verbetert, 

dan kan besloten worden over te stappen naar een dwang pad, wat 

inhoudt dat de maatregelen alsnog opgelegd worden. 

 

In een vrijwillig pad zijn er geen stokken achter de deur.  

 

18. Vaststellen van het risico en het te volgen pad: Routeteam 

Het vaststellen van het risico en de keuze voor het pad gebeurt door 

het Routeteam, op advies van de professionals. Alle zaken met 

medium, hoog of onbekend risico worden voorgelegd aan het 

Routeteam. 

 

Het Routeteam is géén indicatiestellend orgaan. De keuze voor een 

pad is niet een beschikking door de gemeente waar bezwaar en 

beroep tegen mogelijk is. Het Routeteam zet enkel het pad uit en 

beslist niet welke vorm van zorg precies ingezet zal worden. 

 

Het belang van het maken van een keuze voor een pad is dat het 

voor alle partijen duidelijk is met welke aanpak gehandeld gaat 

worden. De ene professional hoeft niet allerlei andere professionals 

te overtuigen dat zij mee moeten in een bepaalde aanpak. Er 

worden geen dwangmaatregelen opgelegd door de ene partij terwijl 

de andere partij de klant probeert te laten zien dat hij wel degelijk 

eigen kracht heeft en in staat is om zijn situatie te verbeteren. 

 

Het geeft ook de professionals rugdekking voor hun handelen. Die 

dekking is nodig om handelingsverlegenheid te voorkomen en helpt 

om tot structurele handelingsplicht te komen. Het Routeteam is dus 

ook de plek waar de politieke verantwoordelijkheid van het College 

van B&W helder wordt: namens het College bekrachtigt het 

Routeteam het oordeel van de professionals dat ergens ingegrepen 

moet gaan worden, of dat een huishouden, ondanks de zorgen over 

de veiligheid, de kans krijgt om zelf de regie te houden in het 

verbeteren van de situatie. 

 

De gemeente is niet de enige partij die een wettelijke 

verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot veiligheid (zoals 

hierboven gedefinieerd). Andere partners zijn het Advies- en 

Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK1) dat de 

gemeenten gezamenlijk moeten inrichten, de Raad voor de 

Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, etc. De gemeente nodigt 

die partners uit om aan te sluiten bij het Routeteam. 

 

Het Routeteam komt - is vooralsnog het uitgangspunt - elke dag bij 

elkaar. Dat hoeft overigens niet per sé fysiek aan een vergadertafel 

te zijn. Zo ontstaat een hoge doorloopsnelheid, die voor de 

professionals in het veld nodig is.  

Een andere reden voor de hoge doorloopsnelheid is dat het dan 

mogelijk wordt om casuïstiek effectief op te volgen en eventueel 

van pad te wisselen. 

 

19. Bepalen van het pad: startpunt voor het opvolgen of de beoogde 

resultaten gehaald worden 

De keuze voor een pad markeert het startpunt van waaruit 

effectiviteit en resultaat van de gekozen inzet gevolgd gaan worden: 

is het veiliger, is de persoon meer zelfredzaam, etc. 

Het is goed mogelijk dat een situatie al langer bekend is en dat al 

langer allerlei vormen van ondersteuning en zorg ingezet werden. 

                                                           
1  Het AMHK gaat waarschijnlijk Veilig Thuis heten. 
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Ook in die situaties is de keuze voor een pad een nulmeting: waar 

staan we nu?  

 

20. Inzet van het netwerkberaad als start van een pad: principiële én 

praktische keuze 

Het netwerkberaad is een instrument dat ontwikkeld is in de 

jeugdzorg. Daar leidde het tot betere en goedkopere ondersteuning. 

Het netwerkberaad is ook een instrument dat de principiële 

uitgangspunten - mensen zijn eerst zelf verantwoordelijk, betrekken 

van de omgeving, ondersteuning vanuit de overheid is aanvullend 

op de eigen kracht - concreet en uitvoerbaar maakt. 

 

De gemeente kiest er daarom voor om het netwerkberaad over het 

hele sociale domein toe te gaan passen. Het netwerkberaad is het 

instrument voor: 

o het betrekken van het gezin, de familie en het netwerk in:  

 constateren dat er een zorgvraag / een risico is 

 erkennen dat het netwerk een deel van de oplossing levert 

 bepalen wat die bijdrage van het netwerk zal zijn 

 in stelling zetten van de krachten van het netwerk 

o het bepalen van de professionele inzet, aanvullend op de eigen 

kracht en inzet door het netwerk 

o het opvolgen van de voortgang en resultaten (zoals: is het nu 

wel veilig? Is de persoon zelfredzaam? Zij de zorgen van de 

familie afgenomen?)  

o het leveren van bouwstenen voor het ondersteuningsplan 

 

Indicatoren voor een goed netwerkberaad zijn dus: 

o is er goed geluisterd naar u? 

o kon u meedenken over de oplossing? 

o voelt u zich met respect behandeld? 

 

21. Netwerkberaad - light: ruimte voor eenvoudiger vormen 

Het netwerkberaad is voor bepaalde casuïstiek wellicht een te zwaar 

instrument - of zal zo ervaren worden. In de praktijk zullen er 

lichtere varianten komen. Dat kan, mits de principes gerespecteerd 

blijven. 

 

22. Het netwerkberaad in de paden: startpunt en terugkerend 

verschijnsel 

Het vaststellen van het pad door het Routeteam (vrijwillig, drang, 

dwang) is de (hernieuwde) start in het opvolgen van de effectiviteit 

van de inzet. De gemeente verwacht dat een pad begint met een 

netwerkberaad. Daar wordt geen doorlooptijd op vastgesteld: het is 

aan de professionals om zoveel tijd te nemen als nodig is om tot een 

goed netwerkberaad te komen. 

 

23. Het ondersteuningsplan als ruggengraat van het klantproces 

In het netwerkberaad wordt bepaald wat de situatie nu is en wat 

mensen willen: waar willen zij naar toe groeien, wat willen mensen 

behouden, hoe willen mensen de laatste fase van hun leven 

ingaan... Ook wordt bepaald wat zij daarin zelf gaan doen en wat de 

professionele inzet zal zijn. 

 

Dit wordt opgenomen in een ondersteuningsplan. Het 

ondersteuningsplan draagt het proces en is de samenvatting van het 

onderzoek (wat is er aan de hand, welke zorgen zijn er), de in te 

zetten ondersteuning en zorg (wat gaan we doen en wie doet wat) 

en de te behalen resultaten (wat willen we bereiken). 
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24. Eén gezin, één plan, één contactpersoon 

De wetgever gaat uit van het principe één gezin, één plan, één 

contactpersoon. 

De gemeente bevestigt dit principe: van de professionals wordt 

verwacht dat er één werker is die het geheel overziet en als ene 

contactpersoon optreedt voor zowel professionals als de klant en 

zijn netwerk. Deze contactpersoon noemen we de sleutelwerker, 

omdat deze professional de sleutelrol heeft. De sleutelwerker is 

actief als hulpverlener bij de klant. Het gaat dus niet om 

administratief casemanagement. De sleutelwerker mag er op 

rekenen dat zijn caseload zodanig is dat hij zijn rol juist kan 

vervullen. 

 

25. Dwang is de laatste oplossing 

De inzet van dwang maatregelen kan noodzakelijk zijn maar brengt 

ook trauma's met zich mee. De noodzaak om zorgvuldig en 

transparant te zijn en zuiver te motiveren is groot, groter dan bij de 

individuele voorzieningen. De gemeente is van mening dat het 

gedwongen kader enkel ingezet wordt als echt nodig geacht wordt, 

en al het ingezet wordt, dan doelbewust en met overtuiging. 

 

 

26. Horizon met betrekking tot uithuisplaatsingen van kinderen  

o pleegzorg, netwerk pleegzorg en therapeutische pleegzorg 

hebben de voorkeur boven residentiële voorzieningen. 

o de schaal voor de locatie en vormgeving van residentiële 

voorzieningen is in principe maximaal Walchers. Deze zijn 

kleinschalig en op menselijke maat. De Walcherse gemeenten 

streven dus niet naar op Zeeuwse schaal gecentraliseerde 

locaties. De organisatie zelf kan op grotere schaal (tot landelijk) 

zijn. 

o als de zorg zodanig specialistisch is dat het niet haalbaar is om 

deze op Walcherse schaal concreet vorm te geven, dan komt het 

hele land in aanmerking voor wat betreft locatie. 

o de Walcherse gemeenten zullen niet op voorhand plaatsen 

inkopen bij gecertificeerde jeugdzorginstellingen: het streven is 

om dit soort plaatsingen te voorkomen en we willen vermijden 

dat de indruk kan zijn dat een kind geplaatst wordt omdat de 

plek al ingekocht werd. 
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6.2 Rondom het aanvragen van ondersteuning en zorg 
 

27. Het ondersteuningsplan als basis voor individuele verstrekkingen  

Voor een deel van de ondersteuning en zorg is een beschikking 

nodig door het College van B&W (zie hoofdstuk 4). 

Het ondersteuningsplan bevat - als het goed opgesteld wordt - een 

beschrijving van de situatie van de klant en zijn netwerk en de 

motivering waarom juist die ondersteuning en zorg nodig is. 

De ambitie van de gemeente is om zoveel mogelijk op basis van het 

ondersteuningsplan de beschikking(en) af te geven. Dat betekent 

dat mensen niet in een aanvraagprocedure opnieuw moeten 

vertellen wie ze zijn en wat er aan de hand is.  

 

Het format voor het ondersteuningsplan moet nog bepaald worden. 

De gemeente gaat vooralsnog uit van een gelaagdheid: 

- een metalaag, vanuit het perspectief van de mens: een 

beschrijving in 'gewone-mensen-taal' met onderscheid naar 

levensgebieden.  

Er zit geen privacy gevoelige informatie in deze metalaag, zoals 

medische beschrijvingen, concrete diagnoses, type medicijnen, 

etcetera. De inhoud is vooral positief geformuleerd: wat wil je 

bereiken en behouden. Daarnaast maakt het inzichtelijk wie er 

betrokken is bij de aanpak, zowel vanuit professionals als vanuit 

het netwerk. Deze metalaag is dus voor elke betrokken persoon 

toegankelijk, tenzij de klant daar zelf tegen is. 

- een specifieke laag met het perspectief van de wetten en 

behandelingen: hier wordt de meta informatie gekanteld naar 

de informatie die nodig is voor behandeling en beschikkingen. 

Als een beschikking nodig is, bijvoorbeeld omdat een rolstoel 

nodig is, is waarschijnlijk aanvullend onderzoek nodig. Dit is 

nodig vanuit het perspectief van de wet: wetten als de Wmo, de  

Jeugdwet, de Participatiewet stellen specifieke eisen en 

onderzoeksvragen die in het metaplan waarschijnlijk niet of 

onvolledig aan bod zijn gekomen. 

De informatie in deze specifieke laag is wel privacygevoelig en 

dus selectief beschikbaar. 

 

28. Individuele voorzieningen: minder vooraf normeren 

De ambitie van de gemeente is om bij het voorbereiden en afgeven 

van de beschikking uit te gaan van 

o maatwerk en creativiteit 

o ruimere omschrijvingen in de beschikking  

 

Daarmee creëren we ruimte voor de klant en zijn netwerk om in 

overleg met de professionals de ondersteuning en zorg af te 

stemmen op de situatie van dat moment.  

 

29. Individuele voorzieningen op doorverwijzing: mogelijk onder 

voorwaarden 

Het is de ambitie om professionals de ruimte geven om door te 

verwijzen naar door de gemeente gecontracteerde ondersteuning 

en zorg, waarna de gemeentelijke backoffice met een beschikking 

die doorverwijzing bevestigt. Dat betekent dat de noodzakelijk 

geachte ondersteuning direct kan starten. Daar gelden wel 

voorwaarden bij: 

o de doorverwijzing, de noodzaak van de in te zetten 

ondersteuning en zorg, de te behalen resultaten zijn met de 

klant en zijn omgeving besproken 
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o de klant en zijn omgeving zijn akkoord met de doorverwijzing 

o de motivering wordt neergelegd in het ondersteuningsplan 

o het College van B&W - of de gemeentelijke (gezamenlijke) 

backoffice die met de uitvoering van het afgeven van 

beschikkingen belast is - wordt zo snel mogelijk geïnformeerd. 

 

Het is mogelijk dat het College besluit dat doorverwijzing niet past 

bij het wettelijk kader of het gemeentelijke beleid. In dat geval 

wordt de beschikking niet gegeven en wordt de doorverwijzing 

teruggedraaid. 

 

30. Huidige individuele voorzieningen: naar de hoofdgroep algemeen 

toegankelijke voorzieningen 

De ambitie is om, waar dat meerwaarde biedt, ondersteuning en 

zorg niet langer enkel als individuele voorziening beschikbaar te 

stellen, maar algemeen toegankelijk te maken. 

 

Een concreet voorbeeld is de dagbesteding waarvoor mensen onder 

de AWBZ in dagdelen geïndiceerd werden. De dagbesteding zal door 

de gemeente gecontracteerd worden als collectieve voorziening. 

Dat houdt in dat de dagbesteding zich richt op een bepaalde 

doelgroep, bijvoorbeeld ouderen met dementie. Wie tot de 

doelgroep behoort, kan gebruik maken van de dagbesteding, zonder 

dat daarvoor vooraf toestemming door de gemeente nodig is. 

De meest geschikte bekostigingssystematiek en de risico’s en kansen 

daarvan worden nog nader onderzocht. 

 

Het voordeel voor de gemeente is dat de procedure om de 

beschikking af te geven dan niet meer nodig is: dat bespaart 

bureaucratie en kosten. Het voordeel voor de klant is dat hij direct 

bij de voorziening terecht kan, en niet eerst de beschikking door de 

gemeente moet afwachten. 

Onder de AWBZ was een deel van de dagbesteding enkel bereikbaar 

met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Mensen die gebruik 

wilden maken van die dagbesteding werden daardoor gedwongen 

om hun indicatie om te zetten van levering in natura naar levering 

als PGB, terwijl zij niet de vaardigheden hadden om met een PGB 

om te kunnen gaan. Ook locaties voor dagbesteding die enkel met 

een PGB bereikbaar waren zullen door de gemeente gecontracteerd 

worden en als collectieve voorziening beschikbaar, waardoor de 

PGB-procedure niet meer nodig is voor mensen die gebruik willen 

maken van die dagbesteding.  

 

De gemeente zal nader te bepalen kwaliteitseisen formuleren, 

waaraan locaties voor dagbesteding zullen moeten voldoen om door 

de gemeente gecontracteerd te kunnen worden. 

 

De gemeenten verwachten van locaties voor dagbesteding dat de 

verbinding gelegd wordt met vrijwillige inzet. 

 

31. Open maar gedempte markt voor tweedelijns aanbieders 

In het deel van de individuele voorzieningen bevinden zich de 

aanbieders die door de gemeente gecontracteerd worden om 

bepaalde diensten, producten, ondersteuning en/of zorg te bieden. 

Hier is sprake van concurrentie en marktwerking. De gemeente 

streeft naar een gedempte markt in de tweedelijn omdat 

partnerschap ook hier noodzakelijk is. 
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6.3 Persoonsgebonden budget 
 

32. Er is passende zorg in natura beschikbaar 

Een deel van de PGB-houders voelde zich gedwongen om een PGB 

aan te vragen, omdat de zorg in natura zich niet kon of wilde 

aanpassen aan hun wensen. De gemeenten zullen de contractering 

van de zorg in natura zo uitvoeren, dat dit probleem in principe niet 

meer bestaat.  

 

33. De Wmo 2015 stelt: Een PGB wordt verstrekt, als: 

o de cliënt naar het oordeel van het College op eigen kracht 

voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van 

zijn belangen ter zak dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk 

dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of 

gemachtigde, in staat is de aan een persoonsgebonden budget 

verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren; 

o de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat de 

individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, 

door hem niet passend wordt geacht; 

o naar het oordeel van het College is gewaarborgd dat de 

diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 

maatregelen die tot de individuele voorziening behoren en die 

de cliënt van het budget wil betrekken, van goede kwaliteit zijn2. 

 

 

 

                                                           
2     Dit kader komt (letterlijk) uit de Wmo 2015. De 3 voorwaarden zijn hier 
samengevoegd tot 1 kader. Met dit 

wettelijke kader wordt aanzuigende werking voorkomen. In de notitie PGB 
stond ook als kader “aanzuigende werking voorkomen”. Omdat dit met deze 
voorwaarden uit de wet wordt voorkomen is het kader “aanzuigende 
werking” niet in deze pentekening opgenomen. 

 

 

34. Het eigen netwerk betalen: enkel als dat tot betere ondersteuning 

leidt 

Het PGB mag enkel gebruikt worden om het eigen netwerk te 

betalen als dit tot en betere en effectievere ondersteuning leidt. 

Hoe dit bepaald gaat worden, zal in nadere regelgeving uitgewerkt 

worden. 

 

35. Bemiddeling naar ondersteuning en zorg: niet uit het PGB 

Het PGB mag niet gebruikt worden om bemiddeling naar 

ondersteuning en zorg te betalen. 

 

36. Ondersteuningsplan als basis onder het PGB 

Het PGB wordt alleen verstrekt op grond van een 

ondersteuningsplan. Hierin beschrijft de aanvrager welke zorg hij 

zou willen inkopen met het budget, op welke manier deze 

ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid en 

hoe de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd. Hoe het plan er uit kan 

zien wordt uitgewerkt in nadere regelgeving.  

 

37. Flexibele inzet 

De zorg hoeft niet vooraf vastgelegd worden in intensiteit, 

frequentie en aantal uren. De zorg mag meebewegen met de 

situatie en de behoeften van dat moment. 
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38. Contra-indicaties voor het PGB 

Een PGB wordt niet verstrekt bij één of meer van de volgende 

contra-indicaties: 

o Aanvrager /vertegenwoordiger is wilsonbekwaam, 

o Aanvrager /vertegenwoordiger heeft geen inzicht in zijn 

functionele beperkingen, 

o Aanvrager /vertegenwoordiger beschikt niet over voldoende 

organisatie- en regelvermogen en verantwoordelijkheidsbesef, 

o Aanvrager/vertegenwoordiger beschikt niet over voldoende 

inzicht door dementie, een verstandelijke handicap, of ernstige 

psychische problemen, 

o Aanvrager/vertegenwoordiger heeft een schuldenproblematiek, 

o Aanvrager/vertegenwoordiger heeft eerder onjuist gebruik 

gemaakt van een PGB 

 

39. Het PGB wordt verstrekt in de vorm van een trekkingsrecht 

Hiermee wordt bedoeld dat de PGB-houder het budget zelf niet in 

bezit heeft, maar dat het eigenlijke budget beheerd wordt door een 

kassier. De SVB is  aangewezen door het Rijk als kassier. 
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6.4 Rondom vervoer 
 

Rondom vervoer 

Vervoer is geen doel op zich, maar een middel om ergens te komen. 

Mobiel zijn bevordert de zelfredzaamheid en ondersteunt het 

onderhouden van sociale contacten. Het kunnen bezoeken van familie, 

vrienden, huisarts en ziekenhuis, het kunnen meedoen aan activiteiten 

en het kunnen doen van boodschappen draagt bij aan het zelfstandig 

kunnen blijven wonen. 

Op basis van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor sociaal-

recreatief vervoer voor mensen met een beperking. Daarnaast is het 

leerlingenvervoer en het WSW-vervoer (vervoer in het kader van de Wet 

Sociale Werkvoorziening) een gemeentelijke taak. De uitvoering van het 

WSW-vervoer op Walcheren is in handen van Orionis Walcheren. Met 

de overheveling van de AWBZ begeleiding komen ook de hierbij 

behorende vervoersstromen voor rekening van de gemeenten. 

 

Het openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de provincie. 

Landelijk geldt het uitgangspunt dat het openbaar vervoer voor 

iedereen bruikbaar en toegankelijk moet zijn, dus ook voor mensen met 

een beperking. Binnen de provincie Zeeland zijn daarom bijvoorbeeld al 

veel bushaltes aangepast zodat ook mensen met een beperking met de 

bus kunnen. In theorie is het zo dat een toegankelijk en fijnmazig 

openbaar vervoer het gemeentelijk doelgroepenvervoer overbodig 

maakt. In de praktijk is dat niet haalbaar. 

In het openbaar vervoer zijn bij de nieuwe Zeeuwse aanbesteding 

(oorspronkelijk per 2015, maar dit is uitgesteld vanwege een 

bezwaarprocedure) grote wijzigingen te verwachten: diverse buslijnen in 

het buitengebied worden vervangen door de haltetaxi (ook wel Flexnet 

genoemd) die op afroep beschikbaar is. De haltetaxi wordt gereden met 

de taxibusjes van het gemeentelijke Wmo-vervoer. De reden hiervoor is  

 

 

 

 

dat er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor het openbaar 

vervoer en het ongewenst is om (nagenoeg) lege bussen te laten rijden.  

 

Al deze ontwikkelingen samen zijn reden voor kaderstellende uitspraken 

rondom het vervoer3. 

 

40. Eigen kracht als leidend principe voor vervoer 

Wanneer mensen met een beperking niet zelfstandig kunnen reizen, 

maar dit wel kunnen leren wordt dit zoveel mogelijk gestimuleerd door 

trainingen. Daarnaast worden eventuele particuliere 

vervoersinitiatieven waarbij bewoners zelf hun handen ineen slaan (van 

kleinschalig met eigen auto tot semiprofessioneel) ondersteund. 

 

41. Vertrekpunt is vervoersstromen zo te combineren dat de som meer 

is dan het geheel der delen. 

Voor die mensen die afhankelijk zijn van doelgroepenvervoer draagt dit 

vervoer vaak bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Waar mogelijk 

worden verschillende vervoersstromen gecombineerd en efficiënt 

georganiseerd, waardoor  kwalitatief goed vervoer mogelijk is binnen 

een beheersbaar budget. Het vervoer naar dagbestedingslocaties blijft 

vooralsnog onder regie van aanbieders van dagbesteding, zodat een 

combinatie kan worden gemaakt met het vervoer van intramurale 

cliënten.  

 

                                                           
3 De beleidsnotitie Toekomst doelgroepenvervoer op Walcheren wordt in het najaar van 

2014 in de Walcherse gemeenteraden behandeld. 



 
34 

 

6.5 Rondom de structuur 
 

 

De loketstructuur 

'Het loket' is de toegang voor een persoon tot het stelsel: het is de plek 

waar je als persoon naar toe gaat omdat je iets nodig hebt, iets wilt 

vragen of iets duidelijk wilt maken. Die plek kan een letterlijk loket zijn 

(fysiek, telefonisch, digitaal) maar ook een professional. 

Ook als professional heb je soms iets nodig, wil je iets vragen of iets 

duidelijk maken: bijvoorbeeld als de problematiek van je klant breder of 

dieper is dan je eigen expertise, als er ondersteuning of zorg nodig is die 

jij als professional niet kunt bieden of mag starten, als je wilt sparren 

met een andere professional over je analyse van een situatie. 

 

Het goed organiseren van de toegang tot het stelsel is dus om 

verschillende redenen belangrijk. Om praktische redenen: om te 

voorkomen dat mensen, zowel burgers en professionals, aanmodderen 

omdat ze niet weten waar en hoe de nodige steun te halen is. Om 

feitelijke redenen: het is een opdracht in de wet om de toegang te 

organiseren. Om principiële redenen: omdat het iets zegt over wat voor 

soort overheid je wilt zijn, over wat voor samenleving we willen. Zijn we 

er voor elkaar en zijn we bereikbaar, of werpen we drempels op om 

minder bereikbaar te zijn, om geld te besparen? 

 

De loketstructuur kent een front-office en een backoffice. De front-

office is het eigenlijke loket en voor iedereen direct bereikbaar, zowel 

voor klanten als bezoekers. De backoffice regelt meer achter de 

schermen de administratieve processen, bijvoorbeeld de beschikkingen. 

De backoffice heeft geen contact met bezoekers, wel met klanten in 

functie van die administratieve processen. 

 

 

 

 

 

 

De toegang tot het stelsel loopt in de praktijk niet alleen via de 'officiële 

loketten'. Mensen gebruiken ook hun netwerk om te proberen te krijgen 

wat ze nodig hebben, hun vragen te stellen en hun boodschap over te 

brengen. Mensen zoeken graag de kortste weg (olifantenpaadjes) of 

alternatieve wegen (sluiproutes). Op papier is de toegang misschien 

netjes geordend, in werkelijkheid lopen de processen organisch. 

We gaan niet proberen te voorkomen dat mensen hun alternatieve 

wegen zoeken. Wel richten we de loketstructuur voor het sociaal 

domein zo in, dat het vinden van de weg eenvoudig is, en wanneer 

iemand toch een alternatieve weg zoekt, er toch snel en adequaat 

gereageerd wordt. 
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42. De opbouw van de loketstructuur 

De loketstructuur zoals de Walcherse gemeenten die inrichten voor 

het sociaal domein is opgebouwd uit de volgende elementen: 

o Porthos: de Walcherse toegang tot zorg en ondersteuning. 

Porthos bestaat uit een digitaal en telefonisch loket, twee 

fysieke locaties, één bewegend loket en de Walcherse 

gemeentelijke backoffice voor Wmo en Jeugd. Porthos is er voor 

alle inwoners van Walcheren.  

o de gebiedsteams: voor complexe cases en cases met een 

midden risico in het sociaal domein 

o het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

(AMHK): voor zaken met hoog risico 

o Orionis: voor werk & inkomen 

 

Van de verschillende elementen wordt partnerschap en teamwerk 

verwacht: als geheel opereren zij als toegang tot het stelsel. 

 

43. Het recht om zonder drempels contact te maken 

Er worden geen drempels opgeworpen vóór Porthos. Alle inwoners 

van Walcheren die iets nodig hebben, iets willen vragen of iets 

duidelijk willen maken, kunnen zich melden bij Porthos. Let op: dat 

wil nog niet zeggen dat die persoon dus krijgt wat hij denkt nodig te 

hebben... 

 

44. Frontoffice Porthos: sterk in informatie, advies en 

klantondersteuning 

In de frontoffice van Porthos werkt een team klantondersteuners. 

Van de frontoffice Porthos wordt verwacht dat daar de complete, en 

actuele sociale kaart bekend is en dat daarover geadviseerd kan 

worden. Dat is inclusief de backoffice processen voor het 

verstrekken van beschikkingen. Van de klantondersteuners wordt 

verwacht dat zij een gastvrije en open houding hebben en 

dienstverlenend ingesteld zijn. Dat brengt met zich mee dat bij een 

klant de tijd genomen wordt die nodig is, en dat deze tijd niet vooraf 

standaard genormeerd wordt. 

 

De frontoffice Porthos functioneert daarnaast als ingang voor het 

aanvragen van een individuele voorziening. Dat houdt in dat het 

team klantondersteuners het gesprek voert met de klant over wat er 

aan de hand is, wat er goed gaat en wat niet meer goed gaat, wat 

mensen willen bereiken en wat daarvoor nodig is, wat er mogelijk is, 

wat mensen zelf doen, wat het netwerk doet en wat de 

professionele zorg doet. Het team klantondersteuners bereidt op 

die manier, als dat aan de orde is, ook de beschikking door de 

gemeentelijke backoffice voor. 

 

45. De backoffice voor het sociaal domein: kerntaak van de gemeenten 

De rol van de backoffice is primair 

o het afgeven van beschikkingen op grond van de relevante 

wetten en het gemeentelijk beleid 

o het beheer van de contracten met de gemeentelijke partners 

(aanbieders van zorg, welzijn en diensten): opvolgen of de 

uitvoering in de praktijk past bij de vastgestelde gemeentelijke 

ambities en waar nodig daarop ingrijpen 

o het bewaken van de macrobudgetten 

o het optreden bij bezwaar- en beroepsprocedures 

Deze rol wordt beschouwd als kerntaak van de gemeenten, en kan 

enkel door gemeentelijk medewerkers worden uitgevoerd. 

 

46. Eén Walcherse backoffice 

Er wordt toegewerkt naar één Walcherse backoffice. Vooralsnog 

wordt per 1 januari 2015 uitgegaan van één Walcherse backoffice 
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voor Jeugd en Wmo en een Walcherse backoffice voor 

Werk&Inkomen bij Orionis.  

 

47. Porthos: frontoffice en backoffice samen 

Frontoffice en backoffice moeten probleemloos kunnen 

samenwerken. Om elke mogelijke belemmering weg te werken 

worden frontoffice en backoffice samengevoegd onder de naam 

Porthos. Omdat het backoffice deel een gemeentelijke kerntaak is, 

volgt daaruit dat Porthos een gemeentelijke afdeling zal zijn. 

 

48. Gebiedsteams: sterk in multidisciplinair werken en midden risico 

De gebiedsteams worden samengesteld uit medewerkers van door 

de gemeente gecontracteerde organisaties. De gebiedsteams 

worden gefaciliteerd vanuit Porthos met een onafhankelijk 

supervisor en administratieve ondersteuning. 

Het gebiedsteam concentreert zich op situaties die om een 

multidisciplinaire aanpak vragen en op situaties met een midden 

risico. Het team is sterk in signaleren van en handelen bij 

(verborgen) problematiek. Het gebiedsteam zal dus creatief zijn in 

het zoeken naar oplossingen en sterk in het motiveren waarom die 

oplossing gewenst is.  

 

De gebiedsteams zijn een fundamentele pijler in de loketstructuur 

en een noodzakelijke voorwaarde in het bereiken van de 

vernieuwing en worden daartoe aangestuurd en ondersteund door 

Porthos. In zekere zin zijn de gebiedsteams dus onderdeel van 

Porthos.  

 

49. Vertrekpunt is 10 gebiedsteams 

We gaan uit van 10 gebiedsteams: vijf in Vlissingen, vier in 

Middelburg, één in Veere. 

 

 

50. Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld: (crisis)team dat handelt bij 

hoog risico 

Op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning moet 

op regionale schaal een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling ingericht worden. De regio is hierbij heel  

 

Zeeland. Het huidige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 

en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) worden daartoe gefuseerd.  

De inrichting van het AMHK zal op Zeeuwse schaal gebeuren. De 

Walcherse gemeenten zien het AMHK als een team van werkers die 

gespecialiseerd zijn in handelen bij situaties met een hoog risico - 

voor alle leeftijden. Dit team is 24 uur per dag, 7 dagen per week 

actief en reageert direct bij crises, en is ook zo bereikbaar. Het team 

neemt zelf de leiding of ondersteunt andere werkers, afhankelijk 

van wat de situatie vereist. Het adagium is 'samenwerken met het 

AMHK', in plaats van 'melden bij het AMHK'. 
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51. Partner in toegang: structurele vindplaatsen 

Structurele vindplaatsen zijn de organisaties die een zelfstandige rol 

hebben, dat wil zeggen, voor de uitvoering van die rol niet 

gecontracteerd worden door de gemeenten. Deze organisaties 

komen situaties tegen waarin gemeentelijke ondersteuning en zorg 

gewenst is, of lijkt te zijn. We hebben het over structurele 

vindplaatsen omdat het niet om incidenten gaat. Met deze 

structurele vindplaatsen willen de gemeenten 

samenwerkingsafspraken maken, over hun rol in het signaleren van 

vragen en welke verwachtingen gemeenten en vindplaatsen van 

elkaar hebben. Over hoe gegevens uitgewisseld worden, en hoe we 

elkaar vragen om de eigen verantwoordelijkheid in te zetten. Het 

gaat in ieder geval om de volgende structurele vindplaatsen: 

o huisartsen 

o primair onderwijs, secundair onderwijs, voortgezet onderwijs 

o kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 

o woningcorporaties 

o instellingen voor geestelijke gezondheidszorg 

o Raad voor de Kinderbescherming 

o ziekenhuis 
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6.6 Sturing door de gemeente: specifieke functies in het nieuwe stelsel 
 

 

We zijn ons er van bewust dat er situaties zijn waarin de problematiek 

meervoudig is. In die situaties zijn meerdere professionals nodig omwille 

van hun specifieke expertise. Regie over die inzet - timing, onderlinge 

afstemming - is cruciaal. Dat wordt verwoord in uitgangspunten als: één-

gezin, één-plan, één-contactpersoon; integraal werken; meeveren met 

de klant en zijn omgeving; snel en adequaat reageren als het gaat om 

veiligheid. 

 

De gemeente zet in op specifieke functies en maatregelen in het nieuwe 

stelsel om daar uitvoering aan te geven. Het Routeteam werd hierboven 

al beschreven.  

 

52. Sleutelwerkers 

Bij meervoudige problematiek ligt de regie over de professionele 

inzet bij de sleutelwerker. Dit is de professional die in het werken 

met de klant en zijn netwerk de sleutelrol heeft.  

De sleutelwerker:  

o is werker in het gezin (geen casemanagement vanachter het 

bureau) 

o heeft een dubbele focus: hij heeft de kwetsbare persoon / 

personen in beeld én het netwerk 

o bewaakt dat er een ondersteuningsplan is (met daarin de doelen 

en resultaten) 

o bewaakt dat toegewerkt wordt naar het halen van de doelen en 

resultaten 

o is waar nodig de brug naar beschikkingen, af te geven door de 

gemeentelijke backoffice of andere beschikkers (zoals 

Zorgverzekeraar) 

 

 

 

o spart met de centrale persoon van het netwerk (de klant, de 

mantelzorger, de oma, ...) 

o bewaakt de tijdige inzet van het Netwerkberaad (dat 

terugkerend ingezet wordt bij meervoudige problematiek, ook 

als er sprake is van laag veiligheidsrisico en bij cases met een 

medium of hoog veiligheidsrisico) 

 

Er is geen apart team van sleutelwerkers. Er is ook geen speciale 

organisatie die als enige de sleutelwerkers levert. De gemeente 

verwacht van haar partners dat zij hun medewerkers opleiden om 

deze rol aan te kunnen. De basisgedachte is dat elke werker 

sleutelwerker moet kunnen zijn. In de praktijk vraagt de rol van 

sleutelwerker om senioriteit en vaardigheden waarover niet elke 

werker direct beschikt.   

 

53. Gespreksleiders 

Eerder in deze nota werd gekozen voor het netwerkberaad als 

instrument om de eigen kracht te benutten. De gespreksleiders zijn 

de professionals die de netwerkberaden voorbereiden, voorzitten 

en afronden. Zij zijn de technisch voorzitter van het netwerkberaad 

en moeten onafhankelijk kunnen handelen. Om die 

onafhankelijkheid te behouden zijn zij niet de collega van de 

betrokken sleutelwerker - die bij het netwerkberaad aanwezig is - of  

andere aanwezige professionals. De functie van gespreksleider 

wordt daarom bij Porthos ondergebracht. 

 

54. Supervisors 
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routeteam 

.  .  . 

reguliere werksoorten 

gebie

dstea

ms 

subsidierelaties en contractbeheer 

stuurgroep 

 gemeente 

Porthos 

  

manager 

  

supervisors/ 

teamleiders 

  

gespreksleiders 

  

loketteam 

We zetten in op gebiedsteams om het samenwerken te 

benadrukken. Dit zijn geen zelfsturende teams. De gebiedsteams 

zijn samengesteld uit medewerkers van verschillende organisaties. 

Deze 'moederorganisaties' blijven werkgever van de werkers die 

actief zijn in het verband van het gebiedsteams. In het gebiedsteam 

heeft de ene werker niets te zeggen over de andere werker. Om 

mogelijke patstellingen te voorkomen achten we het noodzakelijk 

dat er supervisors zijn die met een hiërarchische rol kunnen sturen 

op het effectief samenwerken en het doorhakken van knopen. Deze 

supervisors kunnen niet in dienst zijn de moederorganisaties, omdat 

er dan nog steeds geen hiërarchische verhouding zou zijn: er zouden 

nog steeds patstellingen kunnen ontstaan. De functie van supervisor 

wordt daarom bij Porthos ondergebracht.  

 

55. Klantondersteuners 

Ook de klantondersteuner, in de frontoffice wordt als  

specialistische functie gezien. Ook deze functie wordt 

ondergebracht bij Porthos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. De gemeente als regisseur: dubbele sturing 

Door het inrichten van een nieuwe entiteit Porthos ontstaat een 

dubbele sturing: 

1. middels Porthos, op goede netwerkberaden en integraal 

werken, een adequate toegang zonder drempels 

2. middels de contractering van aanbieders, op goede uitvoering 

van die werksoort en het bijdragen aan het stelsel zoals de 

gemeenten dat willen inrichten, bijvoorbeeld door het invullen 

van de rol van sleutelwerkers 
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7. Financieel 

 

 

57. Ambitie: kwaliteit, maar binnen het beschikbare gemeentelijk 

macrobudget 

Het Rijk stelt budgetten beschikbaar aan de gemeenten om de 

ondersteuning en zorg te kunnen organiseren. Het Rijk heeft de 

beschikbaar gestelde budgetten vooraf gekort. Het is aan de 

gemeenten om die korting-vooraf in de praktijk gerealiseerd te 

krijgen. De opdracht is dus nadrukkelijk om niet enkel de kwaliteit 

van de ondersteuning en zorg aan te passen maar ook besparingen 

te realiseren en de budgetten te beheersen. 

De budgetten vormen samen één macrobudget voor het sociaal 

domein. De ambitie is om de inhoudelijke opdracht zo goed mogelijk 

tot uitvoering te brengen, én binnen het eigen gemeentelijk 

macrobudget te blijven.  

 

58. Porthos, gebiedsteams, overige uitvoeringskosten 

Het inrichten van gebiedsteams, Porthos (en daarmee ook het 

Routeteam) en AMHK is een noodzakelijke stap in de inrichting van 

het stelsel: zonder deze is er geen adequate en complete toegang. 

De budgetten die daarvoor nodig zijn worden uit het macrobudget 

gehaald. 

Uit het macrobudget wordt ook budget gehaald dat nodig is om de 

contractering, bevoorschotting en facturering van de jeugdhulp te 

financieren: voor jeugdhulp is de keuze gemaakt om daartoe een 

Zeeuwse inkooporganisatie op te richten onder de 

Gemeenschappelijke Regeling GGD. 

Het resterende macrobudget is beschikbaar om de ingezette 

ondersteuning en zorg in het sociale domein te financieren. 

Uitgaande van het vorige kader is de opdracht is om dit alles 

budgettair neutraal te laten verlopen.  

 

59. De Walcherse gemeenten financieren Porthos gezamenlijk; 

afrekenen op werkelijke kosten 

Porthos wordt door de drie gemeenten gezamenlijk gefinancierd. 

Het Walchers bedrag dat nodig is voor de financiering van Porthos 

wordt op voorhand verdeeld over de drie Walcherse gemeenten; de 

verdeelsleutel volgt de verdeelsleutel die het Rijk toepast bij de 

verdelingen van de budgetten voor jeugd en Wmo. Aan het eind van 

het jaar wordt het werkelijk gebruik van Porthos per gemeente 

bepaald; op basis daarvan wordt de werkelijke bijdrage per 

gemeente vastgesteld. De precieze indicatoren worden nog 

ontwikkeld. Als afrekening op basis van gebruik niet mogelijk is, 

wordt teruggevallen op een verdeelsleutel gebaseerd op de 

definitieve macro budgetten. 

 

60. Gebiedsteams worden per team gefinancierd: het aantal teams is 

daarmee flexibel 

Het vertrekpunt is 10 gebiedsteams op Walcheren: vijf in Vlissingen, 

vier in Middelburg, één in Veere. Elke Walcherse gemeente kan er 

voor kiezen om het aantal teams aan te passen waarbij geldt dat er 

wordt gerekend met een vast bedrag per gebiedsteam. Dit bedrag 

bevat de kosten voor facilitering van het gebiedsteam door Porthos. 

 

61. Lijnen in besparen en beheersen van budgetten 

Om de kans op budgettair-neutrale-uitvoering te vergroten, wordt 

ingezet op beheersing van kosten. In het beleid, zoals in deze nota 

geformuleerd, zit al een substantiële aanzet daartoe. We vatten hier 

de lijnen nog eens samen waarlangs we verwachten te gaan  

besparen en beheersen. 
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o verminderen van bureaucratie 

 minder individueel verstrekken, meer algemeen 

toegankelijk: scheelt procedures en kosten in de 

administratie 

 één ondersteuningsplan in plaats van telkens een nieuw 

dossier 

 lumpsum financiering: betekent veel minder administratie 

en bureaucratie in de afrekening en verantwoording 

o meer de eigen kracht benutten: betekent minder betaalde inzet, 

bovendien is deze effectiever 

o duidelijker keuzes maken: als drang of dwang nodig is, daar 

expliciet voor kiezen en geen tijd verdoen met niet-effectieve 

vrijwillige inzet 

o minder vooraf normeren op microniveau, meer macro kaders: 

biedt ruimte om te doen wat nodig is en maatwerk te leveren 

o overhevelen naar het algemeen toegankelijk deel: betekent 

minder financiële open-eindes 

o meer preventief werken en er eerder bij zijn, om duurdere zorg 

te voorkomen 

o gerichter samenwerken in de gebiedsteams. Landelijk blijkt uit 

experimenten dat daarmee tot 30% besparing op zorgkosten 

gehaald kan worden. 
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Voorlopige indeling gebiedsteams Walcheren. 
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Gebiedsteams Veere Middelburg Vlissingen 

1. Eén gebiedsteam voor alle 13 

kernen 

Klarenbeek/Veerse Poort, Sint Laurens, Nieuw 

Middelburg en Binnenstad 

Oost-Souburg en Ritthem 

2.  Stromenwijk/’T Zand en Griffioen  West-Souburg, Westerzicht, 

Papegaaienburg, Bossenburgh 

3.  Zuid en Dauwendaele Paauwenburg, Lammerenburg, Rosenburg 

4.  Mortiere, Nieuw en Sint Joosland, Arnemuiden 

en Kleverskerke 

Middengebied, Vredenhof, Boulevard, 

Bankert en Evertsen 

5.   Centrum (Binnenstad, Scheldekwartier, 

Scheldebuurt en Het Eiland) 
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