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maatschappelijk
ondersteuning
2015
Marc van Eck

Visie ActiZ
Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven
(2010)
• Versterken zelfredzaamheid
• Versterken eigen regie
• Andere rol zorgaanbieder en professional
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Taakopdracht gemeenten
• Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg,
vrijwilligerswerk, veiligheid en leefbaarheid,
voorkomen huiselijk geweld
• Ondersteunen zelfredzaamheid en participatie,
zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving
• Bieden van opvang (beschermd wonen en
maatschappelijk opvang)
Gemeenten hebben een resultaatverplichting.
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Vormen van ondersteuning
Huidige Wmo

Wmo 2015

•
•
•
•
•

• Extramurale dagbesteding
• Individuele begeleiding
• Kortdurend verblijf /
respijtzorg
• Beschermd wonen

Hulp bij het huishouden
Vervoersvoorzieningen
Woningaanpassingen
Welzijn
Maatschappelijke opvang
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Algemene en maatwerkvoorzieningen
• Algemene voorziening toegankelijk zonder
uitgebreid onderzoek en indicatiebesluit.
Voorliggend.
• Maatwerkvoorziening is individuele voorziening.
Sluitstuk, indien ‘redelijkerwijs noodzakelijk’
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Maatwerk
Art. 2.3.5 lid 5 Wmo 2015
De maatwerkvoorziening is afgestemd op:
a. de omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt
(…)
h. de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en
de culturele achtergrond van de cliënt.
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Persoonsgebonden budget
• Alléén mogelijk bij maatwerkvoorzieningen
• Cliënt heeft onder voorwaarden recht op pgb:
 pgb kunnen beheren
 motiveren dat pgb gewenst is (geen inhoudelijke toets)
 diensten van voldoende kwaliteit

• Inzet niet-professionals / sociaal netwerk: gemeente
kan lager tarief vaststellen
• Trekkingsrecht (uitvoering via SVB)
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Hulp bij het huishouden
• Geen afzonderlijk prestatieveld
• Algemene voorziening: cliënt betaalt zelf, eventueel
gemeentelijke bijdrage
• Maatwerkvoorziening: inkopen op resultaat
(‘schoon huis’), minder uren per cliënt
• HH-toelage: € 190 miljoen (2015 en 2016) voor
behoud werkgelegenheid
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Alfahulpen (Regeling dienstverlening aan huis)
Onder Wmo:
•
•

Alleen mogelijk bij pgb (maatwerkvoorziening)
Kabinetsreactie op advies cie. Kalsbeek: ‘oneigenlijk’ gebruik
tegengaan. ActiZ waarschuwt voor verlies werkgelegenheid.

Door particulieren:
•
•

Kabinet laat regeling in stand
Denk ook gemaksdiensten, recreatie, uitjes
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Transitie … en transformatie
• Grote tijdsdruk, veel onzekerheid
• Geen zachte landing: aanbieders zien volume en
prijs sterk dalen.
• Overgangsrecht onder druk.
• Transformatie staat nog in de kinderschoenen:
 Integrale arrangementen
 Sturen op resultaat
 Persoonsvolgende financiering (budget volgt cliënt)
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Vernieuwingen en maatregelen zorgaanbieders
• Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
• Doelmatiger organiseren
• Dagactiviteiten: meer inzet vrijwilligers, aanpassen
deskundigheidsmix en groepsgrootte, minder
dagdelen per cliënt
• Inspiratiewijzer Toekomstbestendige dagactiviteiten
• Hbh: afstoten of verbreden naar algemene
voorzieningen / particuliere diensten
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Wat doet ActiZ?
•

•
•
•

Politieke lobby wetsvoorstel
 PGB stevig verankerd
 Geen dubbel kwaliteitsregime
 Regeldruk beperkt
 Dienstencheque / HH-toelage
Landelijke werkafspraken over transitie
(o.a. standaardiseren gegevensuitwisseling)
Vraag en meldpunt transitieHLZ@actiz.nl
Kennis delen o.a. goede voorbeelden op invoeringwmo.nl
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Investeren in partnerschap met de gemeente
Brochure Lokale besluitvorming en beïnvloeding:
“De kosten gaan op dit moment voor de baat uit. Dat is
maatschappelijk ondernemerschap, net als een bedrijf
ook eerst moet investeren. Nu zijn we kwartiermaker.
Straks staan we vooraan en zitten we aan de knoppen.”
(Citaat van een zorgbestuurder uit de brochure)
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Overgangsrecht cliënten
AWBZ
ZZP
indicatie
VV

GGZ-B en
C cliënten

Woont intramuraal

Naar Wlz

Woont thuis met hoog
ZZP (VV 4 – 10)

Naar Wlz en keuze voor verblijf in instelling,
pgb, mpt of vpt

Woont thuis met laag
ZZP (VV 1 – 3) met vpt,
functies/klassen en
pgb

2015 zorg mogelijk zoals AWBZ 2014
Vanaf 2016: Zvw en Wmo
Behoud mogelijkheid van opname maar voor
laag ZZP geen vpt, mpt en pgb

Woont in verpleeg- en
verzorgingshuizen

GGZ-B instroom Wlz, nieuwe cliënt: 3 jr Zvw
GGZ-C naar gemeenten, max. 5 jr. overgang
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Overgangsrecht cliënten
AWBZ
Indicatie in Begeleiding
functies en
klassen
Persoonlijke
verzorging/ verpleging

Naar Wmo, AWBZ-indicatie nog max. 1 jaar
geldig
Naar Zvw, AWBZ-indicatie is geldige verwijzing
voor wijkverpleging. Zorg kan anders ingevuld.

Huidige Wmo
Indicatie
huidige
Wmo (bijv.
hbh)

Naar Wmo 2015.
Indicatie blijft geldig na 1 januari 2015.
Gemeentelijke verordening regelt overgangsrecht.
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