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Goirle, 15 november 2012, 
 
 
 
Geachte leden van het college en leden van de gemeenteraad van de gemeente Goirle, 
 
In antwoord op uw verzoek om een advies uit te brengen op de Keuzenota transitie 
“Begeleiding AWBZ naar WMO”, berichten wij u het volgende: 
 
De klankbordgroep staat positief ten aanzien van de voorgestelde ambities en keuzes in de 
vernieuwingsagenda van de begeleiding in de AWBZ naar de WMO. Wel merken we op dat 
het ambitieniveau hoog is en dat er een toegenomen druk op algemene voorzieningen en 
vrijwilligers zal ontstaan. Al eerder heeft de klankbordgroep WMO er op gewezen dat 
geïnvesteerd moet worden in de uitbreiding van de aanwezige capaciteit, kennis en kunde 
van algemene voorzieningen en vrijwilligers om Back to Basics succesvol te maken.  
 
Aandachtspunten algemeen: 
1. In iets meer dan 75% van de gevallen is het (bron: HHm Rapportage Impactmonitor 

begeleiding regio Midden Brabant, april 2012) realistisch te veronderstellen de bestaande 
vorm van begeleiding te handhaven. In principe valt 75% daarmee niet onder de 
kantelingsgedachte of is het bieden van arrangementen gericht op participatie en 
zelfredzaamheid niet realistisch. Te verwachten is dat dit percentage ook voor de nieuwe 
instroom op gaat.  
Om ook voor deze groep de toegankelijkheid van de algemene voorzieningen te 
ontschotten en zelfredzaamheid als resultaat te definiëren zal een grote uitdaging zijn. 

2. Onafhankelijke toegang en indicering biedt meer ruimte tot vernieuwing van de 
keuzemogelijkheden voor zorg in natura of in de vorm van PGB’s. Dit biedt meer ruimte 
voor het maken van individuele persoonlijke keuzes. De klant centraal is hierbij 
gewaarborgd. 

 
Aandachtspunten toegang 
De klankbordgroep onderstreept de noodzaak voor het uitvoeren van pilot 1 met de volgende 
kanttekeningen: 
1. Het uitgangspunt is dat de toegang onafhankelijk moet zijn. Dit is geen thema voor 

onderzoek in Pilot 1. 
2. ‘t loket heeft momenteel te weinig capaciteit en deskundigheid om de extra instroom aan 

te kunnen. Uitbreiding op expertise en uren is noodzakelijk om de toegang goed te kunnen 
uitvoeren.  

3. In de meer complexe gevallen zal gebruik moeten worden gemaakt van bestaande 
specialistische expertise voor indicering. Door te kiezen voor samenwerking met reeds 
bekende, bestaande zorgaanbieders is het risico van belangenverstrengeling aanwezig. 
Ook is het de vraag of dit de gewenste vernieuwing op gang brengt. 

4. De extra in te brengen expertise zal vooral ook gericht moeten zijn op kennis van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de doelgroepen om gebruik te maken van 
algemene voorzieningen. 

5. Het verdient aanbeveling om in de individuele cliëntdossiers een 
klanttevredenheidsverklaring op te nemen met betrekking tot het arrangementsadvies 
(voorheen de indicering). 

 
 
 
 



 
Arrangementen 
De klankbordgroep onderstreept de noodzaak van het uitvoeren van pilot 2 met de volgende 
aandachtspunten: 
1. Te verwachten is dat een groot deel van de arrangementen ingekocht blijft worden bij de 

grote zorgaanbieders (zie aandachtspunt algemeen 1). 
2. Voor een belangrijk deel van de AWBZ doelgeroepen is het niet realistisch te denken dat 

binnen de bestaande algemene voorzieningen waarin vooral vrijwilligers het werk 
uitvoeren, voldoende kennis, affiniteit en vaardigheden aanwezig is voor een adequate 
begeleiding. Hierop zal flink geïnvesteerd moeten worden.  

3. Het gemeentelijke uitgangspunt dat participatie en zelfredzaamheid centraal moet worden 
gesteld, moet ook ten uitvoer worden gebracht binnen de bestaande algemene 
voorzieningen. Het risico dat activiteiten alleen en apart voor AWBZ doelgroepen 
georganiseerd worden is een belangrijk aandachtspunt. Integratie van de AWBZ 
doelgroep binnen het bestaande -en het nieuw te ontwikkelen aanbod moet zoveel 
mogelijk plaatsvinden. 

 
Contracteren en verantwoorden: 
1. Om te contracteren en op resultaat te kunnen verantwoorden in termen van “participatie 

en zelfredzaamheid” door de AWBZ doelgroepen, ontbreekt het aan kennis binnen de 
algemene voorzieningen. De vraag is hoe aan deze noodzakelijke kennisverwerving vorm 
wordt gegeven. 

2. De mogelijkheid voor het blijven toepassen van PGB’s heeft twee belangrijke voordelen: 
Uit bovengenoemde nota van Buro HHn (par. 8.2) blijkt dat PGB’s voor individuele 
begeleiding per uur goedkoper zijn dan zorg in natura. Ten tweede biedt het veel meer 
kansen aan mensen om zelfstandig keuzes te maken voor de begeleiding die het beste bij 
hen past dan gebruik te moeten maken van bestaand aanbod in natura. 

 
De Proeftuin 
- Onduidelijk is of de proeftuin een invulling is voor de uitvoering van de genoemde pilots 1,2 

en 3. De suggestie wordt gewekt dat de Proeftuin naast de Pilots wordt uitgevoerd.  
- Als de proeftuin de invulling voor de uitvoering van de Pilots is, wijzen we op de hierboven 

geformuleerde aandachtspunten. De vraag is dan of de gewenste combinatie van 
“gemeentelijke regievoering/onafhankelijkheid in de toegang tot en toekenning van 
arrangementen” voldoende gewaarborgd is. 

- Aan te bevelen is om duidelijke onderzoeks-/aandachtspunten voor de proeftuinen te 
formuleren op basis waarvan een objectieve resultaatsbeoordeling plaats kan vinden. 

 
 
 
Met vriendelijke groet namens de klankbordgroep WMO, 
 
 
 

 
 
Henk de Groot, 
Voorzitter. 


