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VOORWOORD  
 
Onder de titel ‘Samen een eigentijdse aanpak voor Dronten ontwikkelen’ presenteren wij u de visie 
van Dronten op de Transitie van de AWBZ.  In samenspraak met  inwoners en aanbieders zijn we  in 
Dronten  in  2011  gestart met de  voorbereiding  van deze  visie. Dit proces  van  ‘samen op  trekken’ 
wensen  wij  nadrukkelijk  voort  te  zetten  de  komende  jaren. Met  deze  visie  beschrijven  we  het 
speelveld  en  de  spelregels  waarbinnen  de  ontwikkelingen  zich  de  komende  jaren  wat  Dronten 
betreft gaan afspelen.  De uitwerking van deze visie in concrete acties wordt in het projectplan nader 
beschreven. 
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1. INLEIDING 
 
Het  kabinet  is  van plan om  een deel  van de  langdurige  zorg  te decentraliseren door  extramurale 
begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ)  te  schrappen  en  onder  te  brengen  in  de Wet Maatschappelijke  Ondersteuning  (Wmo). 
Hierdoor  wordt  de  gemeente  Dronten  per  1  januari  2015,  in  aanvulling  op  bestaande  Wmo‐
onderdelen, verantwoordelijk voor inwoners met matige tot zware beperkingen.  
 
De  gemeente  startte  in  2011,  in  samenwerking met  aanbieders  en  inwoners,  de  voorbereidingen 
voor deze transitie. Na de val van Rutte  I  in 2012  is besloten het project op te schorten. Aangezien 
het  huidige  kabinet  de  plannen  rondom  de  transitie  handhaaft  en  uitbreidt  met  extramurale 
persoonlijke verzorging, zijn de voorbereidingen weer opgepakt.  
 
Dit  project  kent  de  volgende  doelstelling:  een  succesvolle  overheveling  van  de  extramurale 
begeleiding,  ondersteuning  en  persoonlijke  verzorging  van AWBZ  naar Wmo  vóór  1  januari  2015. 
Succesvol  betekent  dat  inwoners  per  1  januari  2015  zoveel  als mogelijk  op  eigen  kracht  kunnen 
participeren,  indien  nodig  ondersteund  vanuit  de Wmo.  De  gemeente  organiseert  dit  binnen  de 
financiële kaders van de transitie: de te ontvangen rijksmiddelen zijn taakstellend.  
 
Het is van belang om een visie te hebben op begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging in 
het algemeen en op het transitieproces  in het bijzonder. Hiermee zetten we een stip op de horizon 
waar we de komende jaren naartoe werken. Daarnaast is het hebben van een visie een noodzakelijke 
voorwaarde  in  het  door  ons  gekozen  proces  van  interactieve  beleidsontwikkeling  (volgens  de 
principes  van  bestuurlijk  aanbesteden)1. Met  behulp  van  een  gedragen  visie, met    focus  op  de 
inhoud, en een projectplan, dat zich toespitst op de uitwerking en de organisatie van het werkproces, 
denken we  zorgvuldig aan de  slag  te kunnen. De visie en het projectplan vormen een eenheid en 
geven  in belangrijke mate al  invulling aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. De visie 
en het projectplan hangen eveneens nauw samen met de  transitie  Jeugd en Participatiewet en de 
strategische visie Dronten 2030.  
 
De totstandkoming van deze visie kende verschillende processtappen. De Stuurgroep Transities van 
de gemeente Dronten heeft deze stappen op 8 maart 2012 vastgesteld: 
 

1. Kennismakingsgesprekken met aanbieders en klanten, gericht op inhoud en relatie; 
2. Verdiepingsgesprekken met aanbieders, nadruk op kwalitatieve input (zie bijlage A); 
3. Klantenpanels met inwoners, mantelzorgers en wettelijk vertegenwoordigers (zie bijlage B); 
4. Conceptvisie, op basis van input bovenstaande stappen; 
5. Panels van aanbieders en klanten (zie bijlage C); 
6. Totstandkoming  definitieve  conceptvisie,  in  samenspraak  met  aanbieders  en  klankbord‐

groep (inclusief leden van het OBD), met een update naar oktober 2013. 
 
 
 

                                                            
1 Bij bestuurlijk aanbesteden treedt de gemeente in overleg met alle aanbieders die voldoen aan bepaalde criteria. In een 
onderhandelingsproces bepalen gemeente en aanbieders de voorwaarden voor prijs en kwaliteit. De visie is hierbij de basis 
voor de contractering (Inkoopbeleid voor de (semi) overheid, T.H.G. Robbe, 2010)  
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2. VISIE OP BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN VERZORGING 
 
In dit hoofdstuk presenteren we onze visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging. In bijlage I is 
nadere informatie opgenomen over begeleiding en verzorging in het algemeen: wat is het? wat is het 
doel ervan? en hoe en door wie wordt het aangeboden en afgenomen in Dronten?  
 
We kiezen voor een  innovatieve aanpak. We willen graag de kansen van deze transitie benutten  in 
plaats van begeleiding, ondersteuning en verzorging op de huidige wijze uit te blijven voeren. Deze 
keuze  is  ingegeven vanuit de ambitie om het sociaal domein  in Dronten efficiënter en effectiever  in 
te  richten.  Vasthouden  aan  de  huidige  situatie,  leidt  niet  tot  vernieuwing  en  de  noodzakelijke 
kostenreductie.  
 
Daarnaast kiezen we voor een groeimodel met een stapsgewijze aanpak. Het is immers niet mogelijk 
om de gewenste situatie van het ene op het andere moment te realiseren. Een stip op de horizon is 
noodzakelijk maar de weg er naar toe vergt loslaten en de bereidheid om te veranderen. Het is van 
cruciaal belang om daarvoor ruimte te creëren.  
 
We gaan een meerjarige uitdaging aan waarbij we stapsgewijs  in samenspraak met aanbieders en 
inwoners een passende Drontense aanpak ontwikkelen. 
 
Onze visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging kent de volgende bouwstenen: 
 

‐ Participatie en zelfredzaamheid zijn het doel; 
‐ Eigen kracht van inwoners en hun omgeving zijn het vertrekpunt; 
‐ Mogelijkheden van inwoners staan centraal; 
‐ Vraag‐ en resultaatgericht werken in plaats van claim‐ en aanbodgericht werken; 
‐ We hebben oog voor de totale context en niet alleen voor de individuen daarbinnen; 
‐ Ontschotting en vermindering van de administratieve last. 

 
2.1. Participatie en zelfredzaamheid zijn het doel 
In  de Wmo  staan  participatie  en  zelfredzaamheid  centraal. Wij  definiëren  participatie  volgens  de 
Visie op Participatie2 als  ‘deelname aan de maatschappij’ en zelfredzaamheid als  ‘zelf regie hebben 
en zoveel mogelijk zelf doen wat je zelf kunt’. Het doel van begeleiding, ondersteuning en verzorging 
is  participatie  en  zelfredzaamheid. Het  kan  straks  ingezet worden  om  aan  inwoners maatwerk  te 
leveren om zo zelfredzaam mogelijk en zo goed mogelijk  te kunnen  (blijven) meedoen. Hiervoor  is 
het van belang dat per inwoner, die een vorm van ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, concreet 
wordt benoemd hoe het  leidt tot participatie en zelfredzaamheid. Prestaties en beoogde resultaten 
worden vooraf afgesproken. Dit betekent voor iedereen een andere manier van denken en werken. 
 
2.2. Eigen kracht van inwoners en hun omgeving zijn het vertrekpunt 
Het is van belang te beseffen dat deze transitie niet alleen begeleiding, ondersteuning en verzorging 
betreft. Centraal staat de verantwoordelijkheid van de gemeente om aan  inwoners met matige tot 
zware beperkingen maatwerk  te  leveren  zodat  zij  zelfredzaam worden of blijven, en mee  kunnen 
(blijven) doen in Dronten. Begeleiding en persoonlijke verzorging zijn mogelijke oplossingen maar er 
zijn wellicht ook andere (goedkopere) mogelijkheden denkbaar. Hierbij is de situatie en de vraag van 
de  inwoner  leidend,  evenals  eigen  inzet  en  de mogelijkheden  binnen  het  netwerk.  Vanwege  het 
belang  van  eigen  inzet  en  netwerk  vinden  we  het  belangrijk  om  de  toegang  tot  (voorliggende 
algemene) voorzieningen dichtbij inwoners te organiseren op laagdrempelige locaties waar iedereen 
makkelijk terecht kan.  

                                                            
2 Visiedocument Participatie 2012‐2014; Iedereen in beweging naar vermogen, gemeente Dronten, 2012  
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2.3. Mogelijkheden van inwoners staan centraal 
De gemeente Dronten heeft het gedachtegoed van De Kanteling omarmd3. De invulling hiervan gaat 
uit van de volgende trappen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: De trappen volgens de Kanteling (naar: Pröpper & Rouw, 2013) 

 
Meer dan voorheen wordt er aandacht besteed aan wat  inwoners (nog wel) zelf kunnen. Het eigen 
netwerk  is daarbij vooral belangrijk. Dit netwerk ondersteunt het realiseren van zelfredzaamheid en 
participatie. Het verstrekken van een  individuele voorziening  is daarbij alleen nog aan de orde als 
andere  oplossingen  niet  (meer)  beschikbaar  zijn.  Als  een  individuele  voorziening  ingezet  wordt, 
houden  we  vast  aan  het  principe  van  het  best  passende  maatwerk  tegen  de  laagste  prijs. 
Bovenstaande trappen kunnen flexibel toegepast worden zodat maatwerk wordt geleverd.  
 
2.4. Vraag‐ en resultaatgericht werken in plaats van claim‐ en aanbodgericht werken 
Het voorgaande vraagt om een andere manier van werken. Vraaggericht maatwerk komt centraal te 
staan,  in  plaats  van  het  aanbod. Het  beoogde  resultaat moet  vooraf  bekend  zijn  en  nagestreefd 
worden. Dit betekent ook een  andere houding bij  alle betrokkenen en  inwoners  in het bijzonder. 
Inwoners worden gestimuleerd en/of ondersteund om eerst zelf te zoeken naar oplossingen in eigen 
kring in plaats van een beroep te doen op onder andere de gemeente en professionals.  
 
2.5. We hebben oog voor de totale context en niet alleen voor de individuen daarbinnen 
Momenteel is de zorg‐ en dienstverlening vaak versnipperd georganiseerd rondom één persoon. Het 
aanbod wordt geleverd zonder aandacht te hebben voor de context en andere zorg‐ en hulpverleners 
die betrokken zijn. Hierdoor voelt o.a. de familie zich onvoldoende erkend terwijl zij de meeste zorg 
en  ondersteuning  vaak  zelf  op  zich  nemen4.  Een  ander  gevolg  is  dat  de  versnipperde  zorg  niet 

                                                            
3 Wmo beleidsplan Dronten, gemeente Dronten, 2011 
4 Klantenpanel I; 29 maart 2012, gemeente Dronten, 2012 
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effectief is omdat een samenhangende inzet ontbreekt. Dit kan leiden tot ontevredenheid en hogere 
kosten  aan  professionele  zorg5.  Dat  is  niet  wat  we  willen.  De  opvoedingsfilosoof  dr.  Beneken 
genaamd Kolmer6, werkzaam als onderzoeker bij de universiteit van Tilburg, stelt dat de onderlinge 
relaties tussen zorgvragers en hun familieleden het hart vormen van de zorg:  
 
“Op de vraag wat mantelzorgers motiveert om  langdurig en  intensief voor hun naasten  te  zorgen, 
hebben  zij  een  eenduidig  antwoord:  de  relatie met  degene  voor wie  zij  zorgen,  is  voor  hen  een 
motiverende kracht om zorg te verlenen (…) Het hart van zorg  is daar waar de zorg gegeven wordt, 
waar families vragen, problemen en wensen hebben. Zowel partners als kinderen hebben een relatie 
met de zorgvrager die door ziekte beïnvloed wordt”.  
 
Deskundigen menen dat de zorg zich moet richten op de onderlinge relaties tussen zorgvragers én de 
familie die betrokken is bij de zorg, ook wel ‘relationele zorg’ genoemd. Deze wijze van werken kent 
verschillende resultaten: 
 

‐ De familie/netwerk komt rond de tafel, waardoor men betrokken is bij de zorg; 
‐ De draagkracht van de familie is versterkt, en de draaglast wordt beperkt;  
‐ Preventie van overbelasting krijgt aandacht; 
‐ De hulp tussen familie en verschillende zorgprofessionals is op elkaar afgestemd. 

 
Op deze wijze  is de inwoner beter geholpen en ontstaat er een efficiëntere zorg‐ en dienstverlening 
in de  context van betrokken  zorgvrager. Er wordt namelijk niet meer versnipperd gewerkt aan de 
vraag  alleen, maar  er  is  oog  voor  de  vraag  achter  de  vraag  en  de  totale  context.  Dit  voorkomt 
problemen  en  onnodige  inzet  van  teveel  professionals.  Deze  wijze  van  werken  betekent  anders 
denken, werken voor aanbieders. Alle partijen  in Dronten onderkennen het belang van  ‘systemisch 
en relationeel werken’7. Het klantenpanel benoemt dit als een van de meest cruciale bases waarop 
de aanpak getransformeerd moet worden. Als gemeente Dronten kiezen wij voor het principe van 
‘systemisch  en  relationeel  werken’.  Dit  is  een  voorwaarde  voor  contractering  van  begeleiding, 
ondersteuning en verzorging.  
 
2.6. Ontschotting en vermindering van de administratieve last 
Om  een  maatwerkpakket  te  kunnen  organiseren  willen  we  niet  meer  gehinderd  worden  door 
verkokering  van  wetten  en  geldstromen.  Daarnaast  heeft  iedereen,  inwoners,  aanbieders  en 
overheid, behoefte aan minder regelgeving. Wij hebben de ambitie om dit voor elkaar te krijgen. Met 
als resultaat dat  inwoners op een eenvoudige wijze een beroep kunnen doen op datgene dat nodig 
wordt geacht om (zoveel als mogelijk) op eigen kracht mee te (blijven) doen.  

                                                            
5 Methode Familiezorg; op de driesprong van theorie, beleid en praktijk, L. Tielen, 2010 
6 Van mantelzorg naar familiezorg: een noodzakelijke gedaanteverwisseling, D.M. Beneken genaamd Kolmer, 2007 
7 Verdiepingsgesprekken aanbieders begeleiding, gemeente Dronten, 2012 
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3. VISIE OP DE TRANSITIE 
 
Dit hoofdstuk gaat over onze Visie op de Transitie en het  transitieproces. Hierbij komen volgende 
bouwstenen aan de orde: 
 

‐ De toegang tot begeleiding; 
‐ De rolopvatting van de gemeente; 
‐ Het opdrachtgeverschap; 
‐ Het organiseren van vervoer; 
‐ Kostenbeheersing van begeleiding door het inbouwen van de juiste prikkels; 
‐ De controle van en verantwoording door aanbieders; 
‐ De verhouding met de andere Transities; 
‐ Samenwerking binnen de regio van Flevolandse gemeenten.  

 
3.1. De toegang tot begeleiding 
In bijlage II wordt ingegaan op de huidige situatie van de toegang tot begeleiding en verzorging.  
De volgende principes zijn leidend voor de toegang tot begeleiding en verzorging in de toekomst: 
 

‐ Een inwoner moet op maat worden ondersteund om zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk 
te kunnen  leven. Het gaat hierbij niet om het verzilveren van een recht maar om de plicht 
van de gemeente om hier de mogelijkheden voor  te creëren. Hierbij heeft de  inwoner zijn 
verantwoordelijkheden,  evenals  zijn  omgeving.  De  gemeente  en  aanbieders  zijn 
verantwoordelijk voor de organisatie van voorliggende algemene voorzieningen (o.a. welzijn, 
of inzet vrijwilligers) zodat de druk op individuele voorzieningen wordt beperkt; 

‐ De vraag van de  inwoner en omgeving  staat  centraal.  Iedere persoon en  iedere  situatie  is 
anders.  Het  is  van  belang  te  erkennen  dat  situaties  en  behoefte(n)  kunnen  veranderen. 
Begeleiding en verzorging  is maatwerk, met bijbehorende flexibiliteit  in  inzet. Daarbij  is het 
soms moeilijk om een vraag te verwoorden. Het bieden van ondersteuning  is daarom soms 
nodig om de juiste ‘vraag achter de vraag’ te achterhalen en efficiënt te werken; 

‐ Als gevolg van het bovenstaande is het van belang de toegang tot ondersteuning zo dichtbij 
mogelijk te organiseren (huisarts, wijkverpleegkundige, Welzijn, MDF, CJG etc.). Dit voorkomt 
overdracht, bureaucratie en ontevredenheid; 

‐ Op  het  moment  dat  een  inwoner  begeleiding  en/of  verzorging  krijgt,  zijn  de  beoogde 
resultaten en prestaties bekend en wordt hier door alle betrokkenen naar gehandeld. 

 
Gelet op bovenstaande uitgangspunten, stellen wij het volgende voor: 
 

‐ In  het  kader  van  het  beperken  van  bureaucratie,  bouwen we  geen  ‘nieuw’  loket  om  de 
toegang  te  organiseren.  Aanbieders  organiseren  de  toegang  in  een  flexibel  netwerk met 
elkaar en  samen met de  inwoner en omgeving. Hiervoor hebben verschillende aanbieders 
(inclusief de gemeente) een generalist(en) die als ‘Wegwijzer’ op een efficiënte en effectieve 
wijze verbindingen legt. Het belang van de inwoner staat hierbij voorop en niet dat van een 
organisatie; 

‐ We stappen af van de huidige principes van indicering en zorgtoewijzing. Het ‘gesprek aan de 
keukentafel’ moet ervoor zorgen dat de vraag achter de vraag verhelderd wordt en dat een 
passend  antwoord  gegeven  wordt.  De  Wegwijzer  voert  deze  gesprekken.  De  Wegwijzer 
verheldert de vraag achter de vraag en  formuleert hier, samen met belanghebbenden, een 
passend  ondersteuningsaanbod  op.  De  Wegwijzer  voert  tevens  de  coördinatie  uit 
(zogenaamde casusregie). Hiervoor wordt samengewerkt met andere aanbieders; 

‐ Er  wordt  een  ‘regieteam’  van  betrokken  Wegwijzers  gevormd  waar  de  belangrijkste 
ongebonden Wegwijzers zitting  in hebben.  In dit regieteam vindt  intervisie en  innovatie tot 
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samenwerking op systemisch en relationeel werken plaats. Hierbij staat het organiseren van 
maatwerk  gericht op  zelfredzaamheid  en participatie  voorop,  volgens het  principe  van  de 
Kanteling (zie figuur 1); 

‐ Aanbieders,  zorgvrager  en  belanghebbenden  in  de  omgeving  spreken  samen  de  beoogde 
resultaten  en  prestaties  af.  Deze  afspraken  worden  eenduidig  door  alle  aanbieders 
vastgelegd. De verantwoording van aanbieders vindt plaats op basis van deze afspraken. De 
gemeente zal hierop controleren; 

‐ De gemeente contracteert en  financiert de aanbieders die een Wegwijzer  leveren voor het 
leveren van bovenstaande cliëntondersteuning en casusregie. Het regieteam wordt (in eerste 
instantie) aangejaagd door de gemeente. De gemeente  stelt voorwaarden aan de  invulling 
van de functie van Wegwijzer. 

 
Dit ziet er, naar analogie van het Drontense Centrum Jeugd en Gezin en het snijvlakexperiment8, als 
volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: Toegang tot begeleiding 
 
3.2. De rolopvatting van de gemeente 
 
Op  strategisch  niveau  kiezen  we  voor  de  rol  als  aanjager  en  regisseur.  Dit  betekent  dat  we  als 
gemeente de verschillende aanbieders met  ieder een eigen vorm van ondersteuning  contracteren 
volgens  het  model  van  bestuurlijk  aanbesteden  (zie  ook  3.3.).  Daarnaast  regisseren  we  de 
samenwerking tussen de Wegwijzers vanuit het gedachtegoed van systemisch en relationeel werken.  
 
Op uitvoerend niveau  laten we de  verantwoordelijkheid over  aan  aanbieders. We houden ons op 
afstand door de uitvoering uit te besteden. Verschillende aanbieders (inclusief de gemeente) hebben 
een Wegwijzer die  samen met de  inwoner  en  eventueel  in  samenspraak met  andere partijen, de 

                                                            
8 Experiment om ondersteuning van kinderen in de schoolsituatie af te stemmen met de ondersteuning in de thuissituatie. 

Inwoner/ Context

Partij X  Partij Y  Partij Z  MEE  CJG  AMW  Huisarts  Gemeente 

  Vraag 

Maatwerk 

Wegwijzers (in samenspraak in/met regieteam)
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aanpak  coördineert.  Hierbij  wordt  tevens  rekening  gehouden  met  samenloop  met  andere 
voorzieningen en regelingen.  
 
Op deze wijze denken wij onze verantwoordelijkheid  te nemen en de expertise en ervaring uit het 
veld optimaal te benutten en te verbinden. Daarbij willen we de bureaucratie en administratieve last 
beperken.  
 
3.3. Het opdrachtgeverschap 
Ten aanzien van het opdrachtgeverschap kiezen we voor interactieve beleidsontwikkeling gebaseerd 
op het model van bestuurlijk aanbesteden. Hierbij treedt de gemeente in overleg met alle aanbieders 
die voldoen aan bepaalde criteria.  In een onderhandelingsproces bepalen gemeente en aanbieders 
de  uitsluitingscriteria,  selectiecriteria  en  contractcriteria,  zoals  de  voorwaarden  voor  prijs  en 
kwaliteit.  In  verband  met  de  complexiteit  van  de  transitie  evenals  de  beperkte  kennis  over 
doelgroepen  en  ondersteuningsaanbod,  lijkt  ons  dit  de  meest  effectieve  wijze  van  inkoop.  De 
gemeente treedt hierbij op als regisseur. Bij dit proces hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 

‐ Begeleiding en verzorging worden geleverd door derden en niet door de gemeente; 
‐ We houden rekening met ons Drontense inkoop‐ en aanbestedingsbeleid; 
‐ We  koersen  vooralsnog  op  contractering  in  het  najaar  van  2014.  Dit  betekent  een  

implementatie  van  het  opdrachtgeverschap  per  1  januari  2015  (afhankelijk  van  de 
besluitvorming in Den Haag); 

‐ We  zoeken  bij  contractering  naar  de  prikkels  voor  kwaliteit,  effectiviteit,  efficiency, 
flexibiliteit, samenwerking, systemisch en relationeel werken en innovatie; 

‐ Goed  werkgeverschap.  We  houden  rekening  met  reële  loonkostenstructuren  en  CAO‐
afspraken zodat gekwalificeerd personeel behouden blijft; 

‐ Gemeente en aanbieders beperken bureaucratie en administratieve lasten; 
‐ Het  is van belang dat gemeente en aanbieders kunnen experimenteren bij het vormgeven 

van de Transitie begeleiding. De contractuele afspraken worden flexibel ingericht; 
‐ De te ontvangen rijksmiddelen zijn taakstellend; 
‐ Vertrekpunt  is  het  zogenaamde  ‘etalagemodel’.  In  dit  model  spreken  gemeente  en 

aanbieders  af welke  producten  aanbieders  gaan  leveren.  Aanbieders  ontwikkelen  daarbij 
vraaggerichte  producten  en  geven  daarvoor  een  prijs  af.  Van  deze  producten wordt  een 
productenboek  samengesteld waaruit  inwoners  kunnen  kiezen.  Zodra  een  product wordt 
afgenomen  neemt  het  totaal  beschikbare  budget  af.  Het  productenboek  wordt  hierop 
aangepast. Sommige producten zijn na verloop van tijd wellicht niet meer te leveren (waarbij 
geldt  dat  altijd  een  product  zal moeten  worden  geleverd  dat  compenseert).  Aanbieders 
kunnen er dan voor kiezen ‘korting’ te geven op een product, de eigenschappen ervan aan te 
passen  of  in  het  uiterste  geval  te  stoppen met  het  leveren  van  het  product  bij  nieuwe 
verzoeken. Om te voorkomen dat er ‘nee’ moet worden verkocht worden er met aanbieders 
afspraken  gemaakt  over  het  creëren  van  reserves.  In  de  implementatiefase  vindt  tevens 
monitoring plaats zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. 

 
3.4. Het organiseren van vervoer 
Bij de transitie krijgt de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het vervoer 
van en naar begeleiding (zoals dagbesteding en weekendopvang) overgedragen.  
Momenteel wordt het recht op vervoer van en naar begeleiding geïndiceerd (zie bijlage II). Dit sluit 
niet meer aan bij onze Visie. Door samen met inwoners te kijken naar de totale context zijn wellicht 
ook   nieuwe mogelijkheden beschikbaar om bij dagbesteding  e.d.  te  komen: bijvoorbeeld met de 
fiets, het openbaar vervoer, zo mogelijk met inzet  van vrijwilligers of het eigen netwerk. Indien een 
inwoner  het  niet  op  eigen  kracht  kan,  het  netwerk  geen  uitkomst  biedt  en  alle  voorliggende 
voorzieningen  niet  toereikend  zijn,  dan  organiseren  we  als  gemeente  het  vervoer  van  en  naar 
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begeleiding.  Hiervoor  worden  vervoerders  gecontracteerd.  Momenteel  voeren  we  in  regionaal 
verband een onderzoek uit om vormen van doelgroepenvervoer (leerlingen, dagbesteding, regiotaxi 
en WSW) slim te combineren.  
 
Daarnaast gaan we ons buigen over de ‘gebruikelijkheid’ van vervoer. Wanneer hoort het er gewoon 
bij en wanneer dient het gecompenseerd  te worden? Het  lijkt ons goed om  in het kader van deze 
transitie hierover  te  spreken met elkaar. Tenslotte  zouden de  vervoerskosten enorm dalen  indien 
meer  voorzieningen  zich  binnen  de  gemeentegrenzen  van  Dronten  zouden  vestigen.  Er  zijn 
mogelijkheden om aanbod fysiek te verenigen. Als gemeente hebben we hierin een regierol.  
 
3.5. Kostenbeheersing door het inbouwen van de juiste prikkels 
Het is noodzakelijk de komende jaren te sturen op budget. Begeleiding en verzorging dienen binnen 
de beschikbare gelden georganiseerd te worden. Hiervoor hanteren we de volgende prikkels: 
 

‐ Gemeente  en  partijen  leveren  maatwerk  volgens  het  gedachtegoed  van  de  Kanteling. 
Vraaggericht werken,  lettend  op  de mogelijkheden  en  potentie  van  een  inwoner  en  zijn 
omgeving, wordt gemeengoed. Hierdoor worden  inwoners geprikkeld om nog eens goed te 
kijken  naar  hun  eigen  verantwoordelijkheid  en  de  mogelijkheden  binnen  hun  informele 
netwerk. Deze werkwijze  leidt ertoe dat er een minder groot beroep zal worden gedaan op 
professionele inzet. De inzet van Wegwijzers moet inwoners hierbij helpen; 

‐ Als  gevolg  van onze omarming  van  systemisch en  relationeel werken  zal er  een  integraler 
antwoord op een ondersteuningsvraag geleverd kunnen worden aangezien de ‘vraag achter 
de vraag’ van het hele systeem van belang wordt. Dit  leidt tot duurzaamheid, het  langer op 
de been houden van het informele netwerk en noodzakelijke kostenreductie.  

‐ Door de inzet van Wegwijzers en een regieteam ontstaat er collegiale intervisie en wordt de 
kans op opportunistisch gedrag van marktpartijen voorkomen. Dit wordt tevens bereikt door 
in het regieteam een aanjager van de gemeente te plaatsen; 

‐ Het  reduceren  van  administratieve  lasten  door  de  toegang  tot  ondersteuning  zo  dicht 
mogelijk  bij  de  natuurlijke  klantenstromen  te  organiseren.  Hierdoor  wordt  het  aantal 
overdrachtsmomenten beperkt en de uitvoeringskosten beperkt. 

 
3.6. De controle van en verantwoording door aanbieders 
We  gaan  aanbieders  controleren  op:  kwaliteit,  effectiviteit  en  efficiency,  klanttevredenheid  en 
financiële bedrijfsvoering. Dit  is  van belang bij de  contractering  en het daadwerkelijk  leveren  van 
ondersteuning  aan  onze  inwoners.  Controle  en  verantwoording  spelen  voordat  er  gecontracteerd 
wordt.  Daarnaast  is  het  van  belang  afspraken  te  maken  over  de  controle  en  verantwoording 
gedurende  een  traject  en  na  afronding  ervan.  Het  onderzoek  naar  kwaliteit  zou  onafhankelijk 
moeten  gebeuren.  Aanbieders  geven  eveneens  aan  dat  men  elkaar  van  intervisie/  collegiale 
consultatie wil voorzien zodat de kwaliteit verbetert.  
 
Een  van de bouwstenen  in onze Visie betreft het  verminderen  van de  administratieve  lasten. We 
gaan  onderzoeken  hoe we  controle  en  verantwoording  eenvoudig  kunnen  vormgeven. Dit  is  van 
belang omdat de gemeente eindverantwoordelijk  is voor ondersteuning en compensatie maar ook 
voor de inkoop en levering van kwalitatief goede ondersteuning, tegen een zo laag mogelijke prijs.  
 
3.7. De verhouding met de andere transities en ontwikkelingen 
Naast  deze  transitie wordt  de  gemeente met meer  ontwikkelingen  en  transities  geconfronteerd, 
zoals de Participatiewet, de Jeugdwet, Passend onderwijs en de bezuinigingen in de Wmo. 
Al deze ontwikkelingen grijpen  in elkaar. Verschillende  inwoners  zullen hiermee  te maken krijgen. 
Inzet  is  vanuit  het  programmabureau  transities  de meest  effectieve  en  efficiënte  oplossingen  te 
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ontwikkelen. Hierbij werken we samen met betrokken aanbieders, die met dezelfde ontwikkelingen 
geconfronteerd worden.  
 
3.8. Samenwerking binnen de regio 
Bestuurders uit Flevoland hebben aangegeven te willen samenwerken met elkaar, onder het motto: 
regionaal wat kan, lokaal wat moet. Tot op heden wordt informatie gedeeld, worden ontwikkelingen 
met  elkaar  besproken  en  inspireren we  elkaar  op  inhoud  en  proces. De  verwachting  is  dat  deze 
afstemming stapsgewijs ontwikkeld kan worden naar concrete samenwerking.   
 
We sluiten samenwerking binnen andere regio’s niet uit. 
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BIJLAGE I BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN PERSOONLIJKE VERZORGING 
 
De functie begeleiding  is bedoeld voor mensen met somatische, psychogeriatrische of psychiatrische 
problematiek,  of  een  verstandelijke,  lichamelijke  of  zintuiglijke  handicap,  die  matige  tot  zware 
beperkingen hebben op het terrein van de sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch 
functioneren,  geheugen,  oriëntatie  en/of  probleemgedrag.  Het  doel  van  begeleiding,  zoals 
omschreven  in  het  Besluit  Zorgaanspraken  AWBZ,  is  bevordering,  behoud  of  compensatie  van 
zelfredzaamheid zodat opname  in een  instelling of verwaarlozing wordt voorkomen. Begeleiding kan 
ook  ingezet  worden  ter  ontlasting  van  mantelzorgers.  Begeleiding  wordt  zowel  individueel 
aangeboden  (bijvoorbeeld  ambulante  begeleiding,  woonbegeleiding,  thuisbegeleiding)  als 
groepsgewijs (dagbesteding). De begeleiding ondersteunt mensen vaak op het terrein van structuur en 
dagritme, maar omvat ook praktische hulp bij, en overname van,  taken op het gebied van dagelijks 
leven, huishouden en administratie. 
 
Persoonlijke verzorging heeft volgens het Besluit Zorgaanspraken AWBZ  tot doel: het opheffen van 
een  tekort  aan  zelfredzaamheid  bij  activiteiten  op  het  gebied  van  de  algemeen  dagelijkse 
levensverrichtingen.  Het  gaat  hier  concreet  bijvoorbeeld  om    hulp  bij  het  douchen,  aankleden, 
scheren, medicijnen innemen, ogen druppelen en naar de toilet gaan. Dit alles in de thuissituatie. 
 
Begeleiding  en  verzorging  dragen  eraan  bij  dat  mensen  met  een  beperking  optimaal  kunnen 
functioneren op allerlei levensgebieden: zelfzorg, wonen, werken, financiën, vrije tijd, sociaal netwerk 
en contacten met instanties.  
 
Begeleiding en verzorging worden uitgevoerd door:  

‐ Thuiszorgorganisaties; 
‐ Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen;  
‐ Reguliere en particuliere instellingen voor begeleid zelfstandig wonen;  
‐ Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;  
‐ Organisaties voor buitenschoolse opvang voor kinderen met een handicap;  
‐ Medische kinderdagverblijven; 
‐ Kinderdagcentra voor meervoudig gehandicapte kinderen;  
‐ Orthopedagogische expertise‐ en behandelcentra; 
‐ Verslavingszorg; 
‐ Instellingen  voor  Geestelijke  Gezondheidszorg  (GGZ)  en  de  daarbij  behorende 

dagactiviteitencentra met inloopfunctie; 
‐ Zorgboerderijen voor dagbesteding; 
‐ Logeerhuizen  voor  weekend‐  en  vakantieopvang  voor  kinderen  en  jongeren  met  een 

beperking om de ouders te ontlasten; 
‐ Instellingen met dagbesteding.  

Volgens Bureau HHM maakten landelijk 155.900 burgers in 2012 gebruik van individuele begeleiding 
(€  988.691.876,00).  Dagbesteding  werd  aan  102.175  personen  geleverd  (€  968.999.300,00)  en 
persoonlijke verzorging aan 255.910 personen (€ 2.046.151.557,00). 
 
Vektis heeft aan alle Nederlandse gemeentes  informatie beschikbaar gesteld  inzake de Transitie.  In 
de gemeente Dronten wordt er nu voor circa € 10,5 miljoen besteed aan extramurale begeleiding en 
persoonlijke verzorging. 
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BIJLAGE II HUIDIGE SITUATIE TOEGANG TOT BEGELEIDING EN VERZORGING 
 
De  toegang  tot  begeleiding  en  verzorging  wordt  momenteel  gereguleerd  door  indicering  en 
zorgtoewijzing.  
 
Om begeleiding en/of verzorging te krijgen,  is een  indicatie nodig. Dit  is een besluit waarin staat op 
welke  zorg  en  op  hoeveel  zorg  een  inwoner  recht  heeft. Het  CIZ  (Centrum  Indicatiestelling  Zorg) 
indiceert, evenals Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg beperkt zich tot het  indiceren van personen 
met een psychiatrische problematiek onder de 18 jaar. Het CIZ  indiceert alle overige personen. Aan 
de hand van een uitgebreide en gestandaardiseerde checklist wordt op een geprotocolleerde manier 
onderzocht of en zo ja, waar de inwoner recht op heeft.     
 
Het Zorgkantoor zorgt er vervolgens aan de hand van de afgegeven indicatie en de door de inwoner 
uitgesproken voorkeuraanbieder voor dat begeleiding en/of verzorging geleverd worden. Hiervoor 
heeft  het  Zorgkantoor  contracten  met  zorgaanbieders  die  zorg  in  natura  (ZIN)  leveren.  Indien 
inwoners  kiezen  voor  een  PGB  (Persoonsgebonden  Budget)  zijn  zij  zelf  verantwoordelijk  voor  de 
inkoop van hun ondersteuning. Deze personen verantwoorden achteraf aan het Zorgkantoor.  
 
Met behulp van  indicering en zorgtoewijzing wordt de  toegang  tot begeleiding gereguleerd aan de 
voorkant  (waar heeft een  inwoner  recht op?) en aan de achterkant  (waar  is de  zorg  ingekocht en 
voor welk  tarief  is dit  gedaan?). Dit  laatste  geldt  uiteraard niet op het moment dat  een  inwoner 
gebruik maakt van een PGB.  
  
Voordelen: 

‐ Een  neutrale  partij  inventariseert  de  problematiek  van  een  inwoner  en  bepaalt  de 
zorgbehoefte  (wel of  geen  recht op begeleiding  en de  vorm  en hoeveelheid begeleiding). 
Hierdoor bestaat er geen perverse prikkel voor belanghebbenden om opportunistisch gedrag 
te vertonen onder het motto ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’; 

‐ Alle inwoners van Nederland, waar ze ook wonen, hebben gelijke rechten op ondersteuning. 
Bij verhuizing, bijvoorbeeld, behoudt een inwoner zijn recht en verandert er niets. 

 
Nadelen: 

‐ Het systeem gaat uit van aanbodsturing doordat er een antwoord wordt gezocht op de vraag: 
‘waar heeft deze  inwoner recht op?’ en  ‘welk aanbod past hierbij?’. Hierdoor staan niet de 
beoogde resultaten op het gebied van zelfredzaamheid en participatie centraal; 

‐ Het CIZ, Bureau Jeugdzorg en het Zorgkantoor zijn door de protocollering logge organisaties 
die  als  vanuit  een  ivoren  toren  op  afstand  de  zorg  reguleren.  Processen  zijn  hierdoor 
ongrijpbaar en er is sprake van veel bureaucratie en administratieve lasten; 

‐ Aangezien  het  CIZ  en  Bureau  Jeugdzorg  verantwoordelijk  zijn  voor  het  toekennen  van 
rechten aan één persoon, wordt er niet systemisch en relationeel geïndiceerd. Dit leidt vaak 
tot ineffectieve inzet van professionals en potentieel vanuit het informele netwerk; 

‐ Zorgprofessionals zijn gevangen  in een web van regels  in plaats van dat ze hun expertise en 
ervaring vraaggericht kunnen inzetten in het belang van de inwoner. Hierdoor kunnen ze niet 
flexibel  werken  en  krijgen  ze  te  maken  met  een  grote  administratieve  last.  Veel 
zorgprofessionals ervaren hier hinder van in de uitoefening van hun beroep; 

‐ Het  lijkt erop dat  iedere persoon gelijk behandeld wordt. Dit  is niet zo. Uit de praktijk blijkt 
dat de gestelde indicatie afhankelijk is van de indicatiesteller.  


