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Werkgroep Zorg om de Zorg 

 

 

 

Uit bezorgdheid om de overheveling van taken op het gebied van de WMO van het 

Rijk naar de gemeente is in Schagen de onafhankelijke werkgroep ZORG om de Zorg 

opgericht.  

Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van diverse zorginstellingen, (familieleden 

van) zorgvragers en leden van diverse politieke partijen. De werkgroep heeft 

bijgaande notitie Voorstel één loket in Schagen opgesteld.  

 

De werkgroep is op 20 december 2012 van start gegaan en heeft de afgelopen 

maanden gewerkt aan deze notitie. De zorg van de werkgroep is vooral dat de in de 

gemeentelijke nota voorgestelde kern van de beoordeling van de invulling van de 

zorgvraag van de cliënt (vrijwilligers, mantelzorgers, buren en kinderen) wordt gelegd 

bij het gesprek niet concreet is uitgewerkt. Ook is niet aangegeven door wie dit 

gesprek zou moeten plaatsvinden en aan welke kwalificaties de voerder van het 

gesprek zou moeten voldoen.  

 

             De werkgroep heeft in de notitie een model uitgewerkt waarbij de kwaliteit  wordt  

             gewaarborgd en de zorg/hulpvraag van de burgers op een snelle en effectieve manier 

             in kaart gebracht kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Inleiding  

Het kabinet heeft verregaande wijzigingen aangekondigd voor de AWBZ, Thuiszorg, 

dagbesteding en ondersteunende begeleiding Zo zullen naar verwachting in maart 2013 in 

de kamer besluiten genomen worden voor de overheveling van delen van de AWBZ naar de 

Gemeenten, terwijl er draconisch bezuinigd zal worden wat betreft de thuiszorg, begeleiding 

en dagbesteding. Hoe die bezuinigingen er precies uit gaan zien en wat ze in de praktijk voor 

de gebruikers van zorg zullen gaan  betekenen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk  dat er 

een omslag komt van “recht op zorg/verstrekkingen” naar ” benodigde zorg”, waarbij zoals 

er in de gemeentelijke nota aangegeven wordt,  eerst en vooral gekeken zal worden naar 

gebruikelijke zorg, inzet van vrijwilligers, mantelzorgers e.d. Zoals gezegd is  de onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente te verstrekken zorg geen recht meer, maar zal vooral 

gekeken worden naar de benodigde zorg. “Het gesprek” zal, zoals aangegeven in de nota, 

bepalend zijn voor het arrangement dat geleverd zal worden. 

Zoals aangegeven zal de besluitvorming over de precieze invulling van de overheveling en de 

bezuinigingen nog in de 2e kamer  plaats vinden. Er zouden onder druk van politiek en 

maatschappelijke organisaties nog belangrijke veranderingen aangebracht kunnen worden. 

Wel lijkt duidelijk dat de overheveling van de verantwoordelijkheid naar de gemeente en de 

omslag van recht naar  benodigd  al vaststaat. 

Ook lijkt de opheffing van verzorgingstehuizen voor indicatie niveau 1 tot 4 voor nieuwe 

gevallen een feit te zijn. 

In de gemeentelijke nota wordt de kern van de beoordeling van de invulling van de 

zorgvraag van de cliënt (vrijwilligers, mantelzorgers, buren en kinderen) gelegd bij “het 

gesprek”. Dit gesprek is niet verder uitgewerkt. Ook is niet aangegeven door wie dit gesprek 

zou moeten plaats vinden en aan welke kwalificaties de voerder van het gesprek zou moeten 

voldoen. In deze nota werkt het comité Zorg om zorg een model uit, waarbij de kwaliteit in 

elk geval gewaarborgd wordt. 

1. “Het gesprek” 

In de nota wordt het gesprek vooral gebruikt om de WMO aanspraken te beoordelen en 

vorm te geven.  Het zal concreet betekenen dat een cliënt zich met zijn/haar hulpvraag zal 

moeten aanmelden en dat in (of naar aanleiding van) het gesprek op basis van de hulpvraag 

een arrangement samengesteld wordt. Uitgangspunt daarbij is dat allereerst in het sociale 

netwerk van de cliënt oplossingen gezocht moeten worden, dat daarnaast gebruik moet 

kunnen worden gemaakt van vrijwilligers. Als dat geen oplossing biedt, is ondersteuning op 

grond van de WMO mogelijk. 

 



Belangrijke uitgangspunten voor het gesprek: 

Onafhankelijkheid 

De organisatie of personen die het gesprek gaan voeren moeten volstrekt onafhankelijk zijn. 

Heeft geen bindingen met belanghebbende partijen (zorgaanbieders, schoonmaakbedrijven 

e.d.) doch dient primair het belang van de cliënt  bij het vaststellen van de benodigde zorg. 

Hij doet dit op basis van glasheldere criteria van de gemeente, zonder dat er sprake is van 

gedwongen last en ruggespraak. 

 

Vraag achter de vraag:  in de praktijk van de hulp- en dienstverlening is de ervaring dat bij 

de vraag waarmee een cliënt komt, er veelal sprake is van één of  meerdere onderliggende 

vragen. Het gaat veelal om kwetsbare, niet assertieve cliënten die pas in het uiterste geval 

hulp zullen vragen.  Die onderliggende vragen  blijken veelal minstens zo essentieel als de 

vraag waarmee de cliënt zich oorspronkelijk meldt. Het dient één van de belangrijke 

uitgangspunten van het gesprek te zijn: zoeken naar de vraag achter de vraag. 

Dit betekent dat de functionarissen die het gesprek gaan voeren, getraind/geschoold 

moeten zijn in gespreksvoering en onderkennen van onderliggende vragen en/of 

problematiek. 

Sociale kaart: 

Uitgangspunt is dat primair een beroep gedaan wordt op het netwerk en eigen kracht van de 

cliënt, eventueel aangevuld met vrijwilligers of voorzieningen van maatschappelijke 

instellingen. Dit betekent dat  de betreffende organisatie moet kunnen beschikken over een 

duidelijke, actuele sociale kaart en dat de gespreksvoerders goed op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden en de beperkingen van de sociale kaart. 

De functionaris: 

Het gesprek zal gevoerd moeten worden door een “sociale maatschappelijk werker”. Iemand 

die een goed evenwicht weet te vinden tussen de sociale nood en de mogelijkheden en 

beperkingen van de WMO. De functionaris stelt de zorg die de cliënt nodig heeft centraal. 

Uiterst belangrijk is de vaststelling dat de hulpvraag van een cliënt zelden of nooit een 

simpele vraag is. De ervaring leert dat onder elke eerste hulpvraag, andere, essentiëlere (en 

soms complexere) hulpvragen liggen die óók (of juist) om een arrangement/oplossing  

vragen. 

Dit betekent nogal wat voor de kennis en vaardigheden van degeen die het gesprek doet, 

zijn/haar kennis van de sociale kaart. Juist dat de beoordeling van het “recht hebben op”(als 

het ware een kwestie van optellen en aftrekken waarbij er een gestandaardiseerde indicatie 

komt uitrollen) naar een beoordeling “wat is nodig” (een arrangement op maat) maakt de 



taak van de gespreksvoerder complex en dient uiterste zorgvuldigheid naar de kwetsbare 

cliënt betracht te worden. Bij dit arrangement zijn veelal ook meerdere partijen betrokken.  

Van “het gesprek” naar “het loket” 

Los van de WMO en de komende veranderingen is het per definitie voor de gemiddelde 

cliënt ingewikkeld om in het oerwoud van regelingen en instellingen bij de juiste persoon of 

instantie terecht te komen. Het is cliënten vaak niet duidelijk bij wie je waarvoor moet zijn.  

Daarnaast werken veel  instanties  langs elkaar heen. Het is daarom voorspelbaar dat de 

WMO functionaris bij voortduring geconfronteerd wordt met onderliggende problemen of 

vragen die niet bij deze functionaris thuis horen. 

Het vormgeven van het WMO gesprek is een uitgelezen kans om hieraan iets te doen. Wij 

pleiten daarom  nadrukkelijk  om één loket te creëren waar de burger met al zijn vragen 

terecht kan. Of het nu gaat om WMO ondersteuning, informatie over/ondersteuning bij 

kwijtschelding belasting, psychosociale vragen, info over bijzondere bijstand, schulden: de 

cliënt kan op één plek terecht. Het bestaande WMO-loket (Wijzer) gaat onderdeel uitmaken 

van dit loket. 

We pleiten niet om het werk van andere instellingen over te nemen. Als de cliënt weet dat 

hij hulp nodig heeft bij rouwverwerking of weet dat schuldsanering aan de orde is, kan en 

moet hij zich gewoon melden bij de instanties die daarvoor zijn. We pleiten wel voor een 

plek waar mensen die het allemaal niet zo goed weten terecht kunnen en waar zij verder 

geholpen of verwezen worden . 

Dit “loket” bestaat uit een front office en een back office. Dit wordt hieronder verder 

uitgewerkt. 

De front office  

Het loket is een aanlooppunt waar burgers met hun vragen terecht kunnen. Het spreekt 

welhaast vanzelf, dat zo’n aanlooppunt niet alleen in hartje Schagen actief is, maar ook 

spreekuren heeft in de kernen en op huisbezoek gaat als dat nodig is. 

 

Dit loket fungeert als front-office en filtert bij elke vraag van een cliënt de werkelijke of 

naastliggende hulpvraag er uit als die er is. De ervaring met dergelijke loketten die her en 

der met groot succes in het land opereren blijkt dat als iemand met een ogenschijnlijke 

simpele vraag en de onderliggende vraag naar boven gehaald kan worden dit uiteindelijk 

leidt tot minder consumptie van duurdere zorg/hulp, terwijl aanloopspreekuren van 

instanties minder vervuilen door voor de betreffende instelling oneigenlijke vragen. 

Je kunt met alle vragen terecht, de systematiek van vragen maakt dat duidelijk wordt wat de 

mogelijk echte, onderliggende of parallelle vraag is. Eenvoudige vragen worden ter plekke 

beantwoord en afgehandeld. Vragen waar meer tijd of meer deskundigheid voor nodig is  



worden doorgeleid naar de voorzieningen in de back office. Niet verwezen, maar “warm”-

doorgeleid ( gaan dus bij de front office de deur uit met een naam en een afspraak, de 

functionaris in de back office is op de hoogte van de vraag, zodat de cliënt niet zijn vraag 

steeds opnieuw hoeft te stellen. 

 

BackOffice 

In deze back office zijn alle relevante maatschappelijke instellingen vertegenwoordigd: 

sociale dienst, MEE, maatschappelijk werk, vrijwilligersbank, ouderenwerk, opbouwwerk, 

voedselbank, sociaal raadslieden enz. enz. Een groot voordeel is dat al deze instellingen voor 

een groot deel zelf geen aanloopspreekuren meer hoeven te houden en/of dat er op deze 

aanloopspreekuren minder onterechte vragen aan de orde komen. 

De back office is geen fysiek kantoor of loket te zijn. De backoffice is een afsprakenstelsel: 

instellingen maken onder regie van de frontoffice afspraken over hoe cliënten zo goed en 

efficiënt mogelijk doorgeleid kunnen worden door de instellingen in de back office. De front 

office is bevoegd om afspraken te maken. De frontoffice dient goed op de hoogte te zijn van 

wat de partners in de back office te bieden hebben en wat hun werkwijze en procedures zijn. 

De back office is in feite virtueel: het belang zit in het feit dat alles kennis en  alle gegevens, 

werkwijzen, procedures e.d. in een actuele database opgenomen zijn  en ter inzage zijn te 

zijn. 

Check 

Gezien de kwetsbaarheid van de cliënten en het grote belang van zorg op maat moet er een 

permanente feedback gecreëerd worden : 

 Een kwaliteit check: heeft de cliënt inderdaad de benodigde zorg gekregen, is er 

geleverd wat afgesproken, gedaan wat gedaan moest worden? 

 Een continuïteit check: waarschijnlijk was het zorgarrangement bij het samenstellen 

adequaat. Maar is het dat ook nog na drie, vier maanden. Er dient dan ook met 

regelmaat een check plaats te vinden of de situatie gewijzigd is. Dat kan betekenen 

door de veranderde omstandigheden het zorgarrangement verminderd kan worden, 

maar ook dat het uitgebreid moet worden en de klant niet eerst weer een hele 

procedure door moet. 

Monitorring 

Aansluitend op het bovenstaande pleiten wij voor een monitorring van de invoering, de 

kwaliteit van het arrangement en de uitvoering. 

 

 



Financiering 

Financiering van de back office is niet noodzakelijk. Waarschijnlijk hoeft er alleen financieel 

bijgedragen te worden aan het inrichten van de genoemde data base van de partners in de 

back office. Het hoort bij het reguliere takenpakket van instellingen om hun aanbod kenbaar 

en toegankelijk te maken. 

Voor de financiering van de front office is wel geld nodig. Hoewel ook ten dele gewerkt zal 

kunnen worden met stagiaires en vrijwilligers zal er financiering gevonden moeten worden.  

 

 


