
 

 

 

Verslag/reactie raadsbijeenkomst In gesprek over de zorg van 20 mei 2015 

 

 
Wethouder Telder heeft tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 21 mei en de 

beeldvormende raadsvergadering van 11 juni toegezegd formeel te reageren op het 

verslag van de raadsbijeenkomst In gesprek over de zorg (d.d. 20-05-2015). Het 

college heeft het verslag met bijzondere aandacht gelezen en reageert puntsgewijs  

(in blauw) op de constateringen en vragen in het verslag. 

 

In het verlengde van deze beantwoording en conform toezegging biedt het college uw 

raad graag een informatieve bijeenkomst aan om laagdrempelig in gesprek te gaan met 

de uitvoeringsorganisatie(s) en de verantwoordelijk leidinggevenden. Het college 

verneemt hiervoor graag een passende datum van uw raad (/presidium).  

 

 

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. 

 

Het college is verheugd dat de werkers in het veld in het algemeen DDK als positief 

ervaren. Het college verneemt graag van deze onvolkomenheden om daarvan te leren 

en bij te sturen, maar ook om waar dat nodig is e.e.a. in perspectief van deze grote 

veranderopdracht te zetten. 

 

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? 

 
In Doetinchem heeft de raad gekozen voor huishoudelijke hulp (Ondersteuning thuis - 

schoon huis) als een vangnetvoorziening; maatwerk voor diegenen die het echt niet zelf 

kunnen (regelen). Het gaat daarbij om het overnemen van “zware” taken in het 

huishouden zoals bijvoorbeeld het schrobben van vloeren en het schoonmaken van 

sanitair en vloeren. De cliënt mag hier zelf invulling aan geven. 

 

In elk individueel geval wordt eerste de behoefte van de inwoner onderzocht, voordat 

er een beschikking voor een maatwerkvoorziening wordt afgegeven. De verwachting is 

dat, voor alle inwoners met hulp in Doetinchem, dat een gemiddelde arrangement van 



 

 

2 uur Ondersteuning thuis - schoon huis betekent. Dat betekent dus niet dat 2 uur HH 

voor eenieder toereikend is.  

 

In een aantal gevallen wordt naar boven (of naar beneden) afgeweken van dit 

gemiddelde. Er valt dan te denken aan cliënten die meer uren nodig hebben omdat ze 
bijvoorbeeld vanwege hun beperkingen ook niet in staat zijn om de lichte 

huishoudelijke taken uit te voeren, maar dit niet zelf kunnen regelen/oplossen, er geen 

sociaal netwerk aanwezig is, financieel het niet kunnen bekostigen, of het risico op 

vervuiling ontstaat. De consulent adviseert in deze gevallen om meer uren toe te 

kennen. De leidinggevende geeft hier vervolgens een akkoord op.  

 

Voor alle maatwerkvoorzieningen boven de €10.000 is volgens de mandaatregeling een 

goedkeuring van een leidinggevende nodig. Dit betekent dat ook ‘dagbesteding’ een 

akkoord van de leidinggevende behoeft indien door het aantal toegekende dagdelen de 

voorziening op jaarbasis meer dan €10.000 kost.  

 

De buurtcoaches kunnen een zwaarwegend advies geven voor veel verschillende 

maatwerkvoorzieningen. Bijvoorbeeld voor een vervoersvoorziening, ondersteuning in 

de thuissituatie of een voorziening op het gebied van jeugd. Bij enkelvoudige gevallen 

doet een consulent (Wmo of jeugdhulp) het keukentafelgesprek, bij complexe gevallen 

doen zij dat vaak samen met een buurtcoach. 

 

- 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. 

 

Het zwaarwegend advies van de buurtcoach betreft een constatering dat er een 

maatwerkvoorziening nodig is omdat alle voorliggende mogelijkheden om het 
probleem op te lossen niet toereikend zijn. Het tweede gesprek heeft betrekking op 

nader (medisch of specialistisch) onderzoek en op het adviseren over en indiceren van 

de juiste maatwerkvoorziening. Dit betekent dus niet dat het hele gesprek opnieuw 

wordt gevoerd. De consulent richt zich tijdens het gesprek op het specifieke 

onderwerp of de gevraagde maatwerkvoorziening. Ook kan het voor komen dat de 

cliënt de zorg bij een aanbieder wil afnemen waar de gemeente Doetinchem geen 

contract mee heeft en graag wil weten of een pgb mogelijk is. Dit soort 

(specifieke/specialistische) vragen worden niet door de buurtcoach maar door de 

consulent opgepakt. Dat komt ook doordat er héél veel (honderden) verschillende 

aanbieders, producten en “productcombinaties” voor (jeugdhulp)ondersteuning 

bestaan. Daarvoor is specialistische (consulenten) kennis vereist.  



 

 

 

De generalistische buurtcoach bepaalt dus samen met de inwoner dat er wat nodig is. 

Dat wat wordt vervolgens door de specialistische consulent verder ingevuld. Uiteraard 

wel zo goed mogelijk passend bij het zwaarwegend advies van de Buurtcoach. 

 
Ook doet de consulent in voorkomende gevallen een rechtsmatigheidtoets en 

informeert en adviseert de klant over de financiële en administratieve afhandeling. 

 

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

beschikking langer duurt dan noodzakelijk is. 

 

Het (meervoudige) proces duurt inderdaad langer door onder andere registratie, 

contact met de buurtcoach over mogelijke onduidelijkheden en een eventueel op te 

vragen medisch advies. De gemeente is bezig met het in kaart brengen van deze 

knelpunten en vertragende factoren om te bepalen of en waar het proces versneld kan 

worden.  

 

- 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. 

 

Bij het plannen van de afspraken wordt aangegeven dat indien nodig en gewenst, een 

inwoner zich tijdens het gesprek mag laten ondersteunen door de begeleider, een 

familielid of wettelijk vertegenwoordiger. In de praktijk blijkt ook dat bij inwoners met 

Ondersteuning thuis - coachen of Ondersteuning thuis - overnemen (voorheen: begeleiding) 

in de meeste gevallen de begeleider dan wel een familielid/wettelijk vertegenwoordiger 

aanwezig is. Daarnaast heeft de inwoner ook recht op onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 

 

Bij “simpele” Ondersteuning thuis - schoon huis (voorheen: huishoudelijke hulp) komt het 

horen van de ondersteuners (bijv. de huishoudelijke hulp) minder vaak voor omdat 

cliënten in staat zijn om het gesprek alleen te doen of samen met de kinderen. Schoon 

huis op zich zelfstaand, is immers bestemd voor inwoners die zelf de regie over hun 

leven kunnen voeren. 

 

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.  

 

Het college realiseert zich dat de keuzes van het Rijk ertoe kunnen leiden (of ertoe 

geleid hebben) dat de volumes en soorten werkzaamheden in deze sector veranderen. 
Dat dat vervolgens leidt tot een verandering voor de werknemers is inherent aan die 

opgave. De gemeente Doetinchem kiest met de continuering van de HH als 

maatwerkvoorziening echter voor een zachte landing voor onze inwoners. De 

belangrijkste bijkomstigheid van die keuze is het (relatief grote) behoud van 

arbeidsplaatsen.  

 

De omvorming van de (complexere) ondersteuning tot nieuwe, integralere vormen van 

ondersteuning is daarnaast een verandering waaraan maatschappij, inwoners en de 

werkers in het veld zullen moeten wennen. Deze verandering heeft echter als 

bijkomend voordeel dat ook voor de medewerkers van de zorgaanbieders (waarbij 

opgemerkt moet worden dat dit over het algemeen geen charitatieve instellingen zijn 

of waren) er kansen liggen om zich te ontwikkelen richting meer integrale 

hulpverleners. 

 

Doetinchem doet om die redenen ook mee aan de Borstlappilot en de cheques voor 

extra ondersteuning thuis. Beide projecten kennen een duidelijke (tijdelijke) 

arbeidsmarkt-stimulerende component. 

 

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.  

 

Sinds 1 januari hebben we verschillende functies van de voormalige welzijnsstichting 

anders gepositioneerd vanwege onze nieuwe visie en werkwijze uit de Doetinchemse 

Keuze. De buurtcoach is de generalistische functie in de wijken geworden waar ook 

het outreachende en wijkgerichte jongerenwerk is ondergebracht. Jongeren kunnen 

zelf of via andere partners zoals onderwijs, politie, jongerencentrum naar de 

buurtcoach in de wijk om ondersteuning te krijgen en/of bij de jeugdconsulent van het 

Zorgplein. Wanneer jeugdhulpverlening nodig is worden aanbieders ingeschakeld die 

door de gemeente zijn gecontracteerd.  

 

Daarnaast hebben we vanuit ons jeugdbeleid juist veel rondom jongeren overeind 

gehouden en vastgelegd in onze uitvoeringsagenda Jeugd 2015. Zoals bijv. het JITT 

(Jongeren Interventie Team) dat als stedelijk netwerk voor jongeren en overlast gevend 

en/of crimineel gedrag ingezet kan worden. Ook de buurtcoach kan een beroep doen 

op het JITT. Het stedelijk jongerenwerk, nu ondergebracht in het jongerencentrum in 

de Gruitpoort, staat in contact met de buurtcoaches en ontwikkelt zich in de lijn van 

de nieuwe visie van de jeugdwet met passend aanbod voor en door jongeren.  

 



 

 

- 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.  

 

Dit signaal wordt door het college niet herkend. Deze leerlingen kunnen zich (via 

school en/of hulp van hun ouders) melden bij de jongerenconsulenten van het 

Werkplein. Dit weten de scholen omdat we als gemeente sinds eind vorig jaar een 

intensieve samenwerking hebben opgebouwd met de praktijkscholen en de scholen 

voor voortgezet speciaal onderwijs in de hele regio (en deels ook daarbuiten). Veel van 

deze leerlingen kwamen voorheen in aanmerking voor een Wajong-uitkering via het 

UWV, maar sinds de invoering van de Participatiewet is dit zeer beperkt.  

 

De samenwerking met het onderwijs is erop gericht om voor leerlingen van deze 

scholen de overgang van school naar een vervolgopleiding, werk (al dan niet met 

ondersteuning) of daginvulling zo soepel mogelijk te laten verlopen (een sluitende 

aanpak). Er zijn regionaal werkafspraken gemaakt over vroegtijdige 

leerlingbesprekingen tussen gemeenten, UWV en de scholen, per school en per 

gemeente zijn contactpersonen aangewezen. Zij hebben inmiddels regelmatig contact 

met de diverse scholen, waaronder Prakticon. Ze bespreken de situatie van de 

leerlingen die binnenkort van school af komen en waar nodig zetten ze samen met de 

scholen en UWV passende ondersteuning in. Denk bijvoorbeeld aan 
arbeidsbemiddeling, jobcoaching of loonkostensubsidie. De jongerenconsulenten geven 

ook voorlichting aan ouders van leerlingen op de praktijk- en vso-scholen, zodat zij 

tijdig kunnen weten waar en wanneer ze terecht kunnen als hun zoon of dochter de 

opleiding heeft afgerond. 

  

Overigens herkennen we ook de stelling niet dat de jongeren van het praktijkonderwijs 

veelal niet in staat zijn om regulier werk te verrichten of te studeren. Van de 

praktijkscholen (en inmiddels ook uit eigen ervaring) weten we dat een aanzienlijk deel 

van deze jongeren met enige ondersteuning wel degelijk betaald werk kan verrichten 

en ook de doorstroom vanuit het praktijkonderwijs naar bijvoorbeeld een MBO-

vervolgopleiding is niet ongewoon. Als het tot de mogelijkheden van de jongere 

behoort om een vervolgopleiding te doen, geldt ook voor jongeren uit deze doelgroep 

dat scholing voorliggend is op een bijstanduitkering. We proberen de mogelijkheden 

van deze jongeren zoveel mogelijk te benutten en waar mogelijk ondersteunen we hen 

daarbij. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een opleidingstraject met extra begeleiding te 

volgen. Ook dit proberen we zoveel mogelijk samen met de scholen in de regio te 

organiseren. 

  

Daarnaast hebben de afspraak dat indien nodig, de gemeentelijke contactpersonen 

voor de scholen de “linking pin” zijn naar bijvoorbeeld een buurtcoach, jeugd- of 

zorgconsulent. Bijvoorbeeld als betaald werk of scholing niet haalbaar is en een jongere 

is aangewezen op een vorm van daginvulling. Via de regionale transformatieagenda 



 

 

2015 willen we met regiogemeenten en het onderwijs tot regionale afspraken komen 

over specifieke ondersteuning van deze groep jongeren.  

 

- 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.  

 

Bij de uitvoering van de eerste gesprekken voor jeugd is in de praktijk gebleken dat de 

meeste cliënten gebruik willen maken van het overgangsrecht. Dat betekent dat een 

jongere met een indicatie zijn huidige arrangement mag houden tot het moment dat 

deze afloopt (gemaximeerd op 31-12-2015). In de eerste gesprekken jeugd hebben we 

gemerkt dat hier meestal ook voor gekozen wordt. Van de jongeren waarvan de 

indicatie eerder afloopt, is deze administratief verlengd tot 31-12-2015. Er is echter het 

voorbehoud gemaakt dat wanneer we deze jongere spreken in het gesprek, hij of zij 

géén recht heeft op het behoud van het oude arrangement maar er naar nieuwe 

ondersteuning gekeken wordt: 

 

Voorbeeld 1: Jongere van 16, indicatie voor jeugdhulp loopt af op 15-12-2017, krijgt zorg via 

een zorgboerderij. Deze jongere heeft tot 31-12-2015 het recht (overgangsrecht) om naar 

dezelfde zorgboerderij te gaan (tenzij hij/zij zelf iets anders meer passend acht). 

Er wordt later met hem/haar gesproken om de situatie te bekijken. De indicatie verandert dus 

pas na het gesprek. 

 

Voorbeeld 2: Jongere van 16, indicatie voor jeugdhulp loopt af op 01-08-2015, krijgt zorg via 

een zorgboerderij. Deze jongere heeft een administratieve verlenging gekregen tot  

31-12-2015 zodat hij het hele jaar een indicatie heeft.  

 

Als uit het gesprek blijkt dat naar een andere instelling gaan meer passend is, dan heeft hij 

geen (overgangs)recht om nog naar de zorgboerderij te gaan. Dat wil niet zeggen dat niet kan 

blijken dat ook de oude zorgboerderij het meest passend is; in het gesprek kunnen inwoner en 

consulent/buurtcoach tot de conclusie komen dat deze nog steeds het meest geschikt is. 

Alleen heeft de jongere er op voorhand geen afdwingbaar recht meer op. 

 

De indicatie verandert dus ook hier pas na het gesprek. 

 
De gemeente Doetinchem zorgt er zo voor dat geen enkele jongere gedurende 2015 

zonder indicatie komt te zitten en inwoners altijd eerst een gesprek hebben voordat er 

wat in hun ondersteuning verandert. 

 

Omdat het hier om jeugdigen gaat, is daarnaast de kans dat een persoonlijke situatie 

snel verandert vrij groot. Het was om deze twee redenen (gebruik van overgangsrecht 

+ snel veranderende omstandigheden) inefficiënt om al in het begin van dit jaar deze 

gesprekken te voeren. Dat zou betekenen dat we aan het einde van het jaar ópnieuw 

met deze jongeren in gesprek zouden moeten gaan. 

 



 

 

Daarom voeren we deze gesprekken later in het jaar. Momenteel wordt hiervoor een 

brief opgesteld voor jeugdigen en hun ouders.  

 

We starten wél met gesprekken met de pgb-houders omdat we in de uitvoering 

merken dat hier relatief vaker geen duidelijke zorgplannen zijn, de kwaliteit soms niet 
gegarandeerd kan worden en er administratief onduidelijke constructies bestaan. Dat is 

onwenselijk voor onze inwoners. Bij zorg in natura spelen deze overwegingen minder.  

 

Kortom, er worden momenteel gesprekken gevoerd met pgb-houders, het grootste 

deel van de inwoners met een indicatie voor Zorg in natura volgt later. Als een 

inwoner met een indicatie echter zélf aangeeft behoefte te hebben aan een gesprek 

(om een nieuwe zorgvraag of om een andere invulling van zijn huidige zorgvraag te 

bespreken) dan gaan we wel op korte termijn op huisbezoek. Per geval wordt bekeken 

(bijv. een complexe gezinssituatie met een meervoudige hulpvraag) of het verstandig is 

dat buurtcoach en consulent jeugd samen het gesprek met het gezin voeren. 

 

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. 

 

Buurtcoaches en Wmo/jeugdconsulenten hebben als taak -en als onderdeel van de 

nieuwe werkwijze- om te werken vanuit het principe één huishouden - één plan - één 

aanspreekpunt. Dat betekent oog hebben voor de cliënt en zijn sociaal netwerk; het 

betekent per definitie ook oog hebben voor de mantelzorger(s) binnen dit netwerk.  

 

Buurtcoaches en consulenten voeren een Gesprek. In het format van het 

gespreksverslag is draagkracht/last mantelzorg opgenomen opdat dit in het gesprek 

wordt meegenomen. VIT hulp bij mantelzorg geeft buurtcoaches en consulenten dit jaar 

nog verder training hoe oog te houden op de mantelzorger. Daarnaast is het steunpunt 

mantelzorg, gespecialiseerd in het bepalen van draagkracht en last,  blijven bestaan in 

aanvulling op de buurtcoaches. Het is uiteraard de mantelzorger zelf die bepaalt wat 

zijn of haar grens is en vanuit ondersteuningsperspectief wordt er meegedacht. 

 

- Versterking van het netwerk gaat niet vanzelf. Daar moet in geïnvesteerd worden. 
Versterken van het netwerk gaat inderdaad niet vanzelf. Het vraagt bewustwording van 

de mantelzorger zélf, ook als er (nog) geen hulpverlener over de vloer komt. De 

mantelzorgwaardering 2015 helpt daar bijv. bij en kan de onbekende mantelzorger in 

beeld brengen. Het is van belang de onbekende mantelzorger ook te kennen in het 

kader van vroegsignalering.  

 

Het vraagt eveneens bewustwording van de buurtcoaches en consulenten. Dat proces 

is gaande. Ook de wijkverpleegkundige krijgt aandacht voor de mantelzorger nu als 

taak mee. Deze aandacht moet resulteren in inzicht op de balans tussen draagkracht en 

last.  

 



 

 

Ondersteuning voor mantelzorgers varieert van een luisterend oor tot respijtzorg tot 

een mantelzorgwoning. De buurtcoach kan ook verbinding leggen met de buurt en de 

aldaar aanwezige ‘lokale’ vrijwilliger die ook een steentje bij wil dragen. We zoeken 

daarnaast de samenwerking met Menzis om de keten zo sluitend mogelijk te krijgen. 

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

Persoonsgebonden budgetten zijn -net zoals Zorg in natura- maatwerk. Het kan 

voorkomen dat iemand zijn pgb kwijt raakt of in mindering gebracht ziet na een 

gesprek terwijl de persoon in kwestie wel gewend was deze pgb in te zetten voor een 

mantelzorger.  

 

Het kan eveneens voorkomen dat blijkt dat een inwoner met inzet van zijn eigen 

netwerk minder zorg in natura nodig heeft. Ook dat kan voelbaar zijn voor een 

mantelzorger. Het betekent dat zowel in geval van een pgb als in geval van Zorg in 

natura er een reëel beeld moet zijn van de ondersteuningsbehoefte, afgezet tegen de 

‘eigen kracht’ van een cliënt, zijn mantelzorger(s)/eigen netwerk. Bij de buurtcoaches 

en consulenten maar ook bij de burgers zelf. Dat wordt op de werkvloer zo goed 

mogelijk gemonitort.  


