
 

 

Rode draden bijeenkomst In gesprek over de zorg van 20 mei 2015 

 

 

1. Algemeen. 

De algemene indruk is dat de gemeente Doetinchem met De Doetinchemse Keuze 3 

(DDK3) een goede lijn heeft uitgezet. De uitwerking van die lijn in de praktijk lijkt op een 

paar onderdelen echter wel onvolkomenheden te laten zien. 

 

2. Keukentafelgesprekken, buurtcoaches en Wmo-consulenten. 

In de DDK is vastgelegd dat we ‘maatwerk’ leveren. Hiertoe houden buurtcoaches 

keukentafelgesprekken met inwoners. Deze gesprekken vormen de basis voor de 

indicatiestelling. Zij geven vervolgens een zgn. zwaarwegend advies aan de Wmo-

consulenten, die de indicatiestelling omzetten in een beschikking. Bij ‘hulp in het 

huishouden’ mogen de Wmo-consulenten dat doen t/m 2 uur huishoudelijke hulp per 

week. Daarboven is het hun leidinggevende die een besluit moet nemen. Hoe dit zit bij 

‘dagbesteding’ is niet bekend. En geven buurtcoaches nog voor meer vormen van 

ondersteuning advies bij indicatiestellingen? 

- De inzet van de buurtcoaches wordt gewaardeerd. Zij denken goed mee met de 

mensen met wie ze om de tafel zitten. 

- De keukentafelgesprekken leiden ook tot het uit de beschikkingen halen van ‘teveel 

aan lucht’. 

- Zowel bij ‘hulp bij het huishouden’ als bij ‘dagbesteding’ is de bevinding dat door de 

werkwijze om keukentafelgesprek en beschikking afgeven door verschillende 

functionarissen te laten doen, het leveren van maatwerk op gespannen voet kan komen 

te staan met het realiseren van besparingen. 

- De vraag is hoe zwaarwegend het advies van de buurtcoach is aan de Wmo-consulent. 

Bevinding is dat soms nog een tweede gesprek plaatsvindt met de Wmo-consulent, na 

het gesprek met de buurtcoach. 

- Tevens is de bevinding dat door deze scheiding in functies het afgeven van een 

beschikking langer duurt dan noodzakelijk is. 

- Ook is de vraag of professionals in voldoende mate gehoord worden bij de 

indicatiestelling: huishoudelijke hulpen komen veelvuldig over de vloer, andere 

professionals kennen de situatie vaak goed. 

 

3. Huishoudelijke hulpen. 

Door de veranderingen in de zorg is de positie van de huishoudelijke hulpen veranderd. 

Dat levert spanning op bij de huishoudelijke hulpen. En dat lijkt in een aantal gevallen ook 

te leiden tot minder kwaliteit. 

- Huishoudelijke hulpen hebben door de veranderingen in de zorg een ander soort 

werkgevers gekregen. Waren het eerst de Sensires waar zij werkten (organisaties waar 

de zorg centraal stond), nu werken ze veelal voor bedrijfsmatig ingestelde bedrijven 

(organisaties waar het geld centraal staat). 

- Huishoudelijke hulpen hadden vroeger een signalerende functie. Nu hebben ze in het 

geheel geen contact met andere zorgverleners of met buurtcoaches. Tevens kunnen ze 

hun bevindingen niet kwijt in de eigen organisatie. 

- Het lijkt erop dat huishoudelijke hulpen in een aantal gevallen meer dingen moeten 

doen dan waartoe ze bevoegd zijn. 

 

4. Jongeren 

Rondom jongeren lijkt een aantal zaken niet goed geregeld: 



 

 

- Jongerenwerk c.q. straatwerk lijkt minder aanwezig. De verwachting is dat hierdoor 

moeilijk te benaderen jongeren mogelijk buiten beeld blijven en te weinig aandacht 

krijgen. Ze komen dan pas in beeld wanneer het te laat is. 

- Er lijkt onvoldoende aandacht voor jongeren die bijvoorbeeld op het Prakticon zitten 

en 18 jaar worden. Zij zijn veelal niet in staat tot gewoon werk en ze kunnen veelal 

ook niet studeren. Signaal is dat de bijstandsconsulent hen zegt te gaan studeren met 

studiefinanciering.  Als deze jongeren dat doen en voortijdig afhaken, dan blijven ze 

met een studieschuld zitten, zonder mogelijkheden om die schuld af te lossen. 

- Het lijkt erop dat het tijdpad van de herindicaties onduidelijk is voor jongeren en hun 

ouders. De communicatie over wanneer ze aan de beurt zijn lijkt niet duidelijk. En de 

jongeren en hun ouders weten daardoor ook niet of en hoe ze moeten inspelen op 

een mogelijk nieuwe situatie als gevolg van de herindicatie. 

 

5. Mantelzorgers en PGB’s 

- De indruk is dat de nieuwe werkwijze leidt tot versterking van het sociaal netwerk. 

Maar tegelijk is het belangrijk om de grenzen van dat sociale netwerk te bewaken en 

overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De vraag daarbij is wie de grens van 

mantelzorgers bepaalt en hoe die dat kan bepalen. 

- Versterking van het netwerk gaat niet vanzelf. Daar moet in geïnvesteerd worden. 

- PGB voor directe naasten lijkt sinds de nieuwe wet structureel te worden afgewezen. 

 

 

RJ/05062015 


