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Aanleiding voor de mededeling
In de thematische reflectie Eerste evaluatie DDK + beantwoording raadsvragen hebben wij een
langere indicatieduur als één van de verbetervoorstellen in de uitvoering aan u voorgelegd.
Gelet op het feit dat hier verder geen vragen of opmerkingen over zijn gekomen, willen wij,
vooruitlopend op het nieuw vast te stellen beleid, hierop anticiperen door de langere
indicatieduur per direct in de uitvoering toe te passen. Dit willen wij graag doen omdat eind
dit jaar aanzienlijk veel indicaties zullen aflopen.
Kern van de boodschap
Er zijn feitelijk twee soorten maatwerkvoorzieningen: enerzijds is er de (tijdelijke)
ondersteuning gericht op het verbeteren/ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de inwoner in
kwestie, en anderzijds worden er indicaties gesteld die gericht zijn op het stabiliseren/zo veel
mogelijk voorkomen van verslechtering van de situatie. In de inkoop voor het sociaal domein voor
2017 is dit onderscheid sterker gemaakt dan vroeger het geval was.
Als een situatie met een bepaalde maatwerkvoorziening gestabiliseerd is, is dat vaak een
oplossing die gericht is op de lange termijn: er wordt immers geen progressie/uitstroom
verwacht. Denk bijvoorbeeld wederom aan het oudere echtpaar dat zich met huishoudelijke
hulp kan redden, maar waarvan je weet dat ze deze ondersteuning (gezien hun leeftijd) nodig
hebben. Of die inwoner met een ernstige psychische stoornis waardoor intensieve ambulante
begeleiding nodig zal blijven. In die gevallen heeft het weinig zin om eens per twee jaar een
herindicatiegesprek te voeren: de situatie verandert feitelijk niet, en het gesprek an sich is voor
veel mensen ook al ‘spannend’ genoeg. Kortom: sommige inwoners hebben baat bij meer
zekerheid voor de lange termijn. Daarom willen wij voor bepaalde groepen en/of bepaalde
situaties de maximale indicatieduur verlengen.
Concreet betekent dit dat in de situaties waarbij geen verbetering meer wordt verwacht
een indicatie voor onbepaalde tijd wordt afgegeven. Is er sprake van een situatie waarbij de
verwachting bestaat dat er verbetering mogelijk is in de eigen kracht of door bijvoorbeeld
behandeling, inzet van mantelzorg of algemene voorzieningen, dan bepalen de consulenten
de duur van de indicatie waarbinnen deze verbeteringen verwacht worden.
De verdere uitwerking van de langere indicatieduur zal in de beleidsregels worden opgenomen.
Nazorg
Door nazorg te borgen in de werkwijze van de consulenten en de buurtcoaches en door de
dialoog met de aanbieders, zullen de cliënten (met een indicatie voor onbepaalde tijd) in beeld
blijven. Op deze manier blijven wij een vinger aan de pols houden.
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