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Geacht College, 

 

 

Op 7 juli 2014 heeft het OBD via e-mail van uw medewerkster Jona van Laarhoven het Beleidsplan Wmo 

2015 – 2018 ontvangen.  

 

Wij hebben het op prijs gesteld dat wij door uw medewerkers regelmatig geïnformeerd en betrokken te 
zijn bij het tot stand komen van dit concept beleidsplan. 
 

Wij zijn van mening dat hiermee, na een zorgvuldig voortraject, een goed beleidsplan is gepresenteerd.  
Het OBD beseft dat het ingezette kabinetsbeleid grote gevolgen heeft voor het hele sociale domein.  
Wij beseffen dat de gemeente naast vrijheid voor het invullen zich ook dient te houden aan het door het 
Rijk gestelde kaders. 
Wij zijn er van overtuigd dat de gemeente grote zorgvuldigheid heeft betracht om tot een goed 
beleidsplan te komen, mede door het feit dat in het voortraject alle betrokken partijen zijn betrokken. 

 
  
 
Algemene opmerkingen over het beleidsplan Wmo 2015 – 2018: 
 

 Het OBD is van mening dat er veel aannames in dit beleidsplan zijn opgenomen. Eén van die 
aannames is de bereidwilligheid van familie, buren, vrienden etc. (het relatienetwerk) om op 

basis van vrijwilligheid hulp te verlenen. Een aanname die in feite een kritische succesfactor is 

aangezien het een belangrijk uitgangspunt van dit beleidsplan vormt en hierop zelfs financiële 
verwachtingen zijn gebaseerd. 
In de jaren van opbouw na de tweede wereldoorlog was dit een normale zaak. De 
samenhorigheid was groot. Kinderen en een groot gedeelte van families woonden vaak in 
dezelfde woonplaats. Binnen de samenlevingsvormen in die tijd was meestal alleen de man 
kostwinner. 

Mensen zijn in de afgelopen decennia over het algemeen egoïstischer en materialistischer 
geworden. Binnen samenlevingsvormen werken meestal beide partners. In deze situatie leiden 
gezinnen met kinderen vaak een druk leven.  

mailto:secretaris@clientenraadOBD.nl


Zelfstandig wonende kinderen en andere familieleden wonen veelal niet meer in dezelfde 

woonplaats of zelfs in Nederland. 

Dit zijn een aantal praktische aspecten die de voorziene hulpverlening vaak bemoeilijken. 
Als reactie op bovenstaande wordt dikwijls gemeld dat er veel mensen aangeven de bereidheid 
te hebben om te helpen. Echter, zeggen en doen zijn twee verschillende zaken. Ook als de 
bereidheid er is, zal de praktische levenssituatie dit vaak nauwelijks mogelijk maken. 
Verder geldt, ook in Dronten, dat het vrijwilligers bestand voor het grootste deel bestaat uit 60 
plussers. 

Bovenstaande geeft aan dat deze aanname een risicovolle is. 
Dat er toch uitgegaan wordt van de positieve gedachte is prima maar een contingency planning 
zou wellicht wenselijk zijn. 

 
 Binnen het systemisch en relationeel werken wordt er samen met de alle betrokkenen gekeken 

naar mogelijke oplossingen voor de vastgestelde problemen. Wij gaan er van uit dat dit gebeurt 

tijdens de zogenaamde “keukentafel gesprekken”.  
De gemeenteambtenaar die dit gesprek voert speelt een cruciale rol. Ook deze functionaris is 
een kritische succesfactor binnen een goede uitvoering van dit beleidsplan. Wij zijn van mening 
dat het profiel voor deze functie volstrekt nieuw zal zijn binnen de gemeente Dronten. Dit geldt 
voor zowel de opleiding, vakkennis, ervaring, communicatieve vaardigheden als voor het 

persoonlijkheidsprofiel van deze functionaris. 
Graag vernemen wij of en hoeveel FTE’s per 1 januari 2015 volledig beschikbaar zijn en tevens 

capabel voor het uitvoeren van deze specifieke en belangrijke functie. 
 

 We dienen er in zijn algemeenheid op bedacht te zijn dat de rol en situatie van de mantelzorger 
een andere is dan die van de zorgvrager en kinderen. Het lijkt zinvol beide te horen vanuit hun 
specifieke rol en daarna pas andere hulp of zorg in te zetten. Dit bevordert de objectiviteit. 
Systemisch en relationeel werken is een belangrijk uitgangspunt in dit beleidsplan. 
 

 Er wordt aangegeven dat professionals in het veld zijn getraind in het systemisch en relationeel 
werken. Wie zijn er getraind en door wie? Wat houdt deze training in? 

 
 In het algemeen wordt er naar gestreefd om de inzet van vrijwilligers te maximaliseren daar 

waar mogelijk. Welke kwaliteitswaarborg kan hier worden geboden? 
 

 
 

Opmerkingen over specifieke elementen uit het beleidsplan: 
 

1. Voor welke uitdagingen staan we? 
 Punt 1.2 Sociale opgave 

Hierin wordt aangegeven dat de gemeente met steeds meer inwoners op het gebied van 

lichamelijk/somatiek, psychogeriatrie en/of psychiatrie en verstandelijke, lichamelijke en/of 
zintuigelijke beperkingen te maken krijgt. Daarnaast wordt aangegeven dat er sprake zal zijn 
van andere en zwaardere ondersteuningsvragen. 
Dit heeft ongetwijfeld consequenties voor de organisatie. Is hiermee rekening gehouden? Zo ja, 
op welke wijze? Is hier ook budgettair rekening mee gehouden? 

 
 Punt 1.2 Tabel CIZ 

In hoeverre zijn de hierin gepresenteerde cijfers betrouwbaar? 
Een mogelijke toename van 465 inwoners betekent al een stijging van 12%. 

 
2. Wat willen we bereiken? 

Punt 2.1 Voorkomen is beter dan genezen 
Hier wordt aangegeven dat men de “zware zorg en ondersteuning” wil proberen te voorkomen 

waardoor de kwaliteit van samenleven van inwoners zal verbeteren en de kosten zullen 
afnemen. 
Als er sprake is van een inwoner die zware zorg en ondersteuning nodig heeft, ligt hier meestal 
een ernstige lichamelijke of psychische aandoening aan ten grondslag. Op welke wijze denkt 
men in dit soort gevallen de geformuleerde doelstellingen te realiseren als er normaal gesproken 
van kan worden uitgegaan dat de onderliggende aandoening blijft bestaan? 
 

 
 
 



Punt 2.1 Samen zorgen en leven als basis 

Hier lezen wij: “we kiezen voor de filosofie dat samen leven met elkaar en zorgen voor elkaar 

een primaire levensbehoefte is voor mensen”. 
Wereldwijd en ook door de VN wordt de term “primaire levensbehoeften” gehanteerd en 
wereldwijd begrijpen we dan precies wat er bedoeld wordt. Het lijkt ons dan ook uiterst 
merkwaardig in Dronten de definitie wordt aangevuld met een extra primaire levensbehoefte. 
De term “secundaire levensbehoefte” is hier beter op zijn plaats. 
 

 
Punt 2.1 Algemene voorzieningen gaan voor 
Graag enige uitleg hierover. Bijvoorbeeld: hoe gaat men dit organiseren? 

 
Punt 2.1 Maatwerk voor inwoners die dit nodig  hebben 
In de laatste zin wordt er op gewezen dat dit er voor kan zorgen dat inwoners langer in hun 

eigen woonomgeving blijven wonen. Op zich prima zaak. Echter bij punt 5 wordt aangegeven 
dat dit een van de financiële risico’s is. Het heeft dus ook een negatief effect. 
 
Punt 2.2 
Gemeente is regisseur 

Hier wordt gesteld dat de gemeente regisseur is. Onder punt 4.2 wordt gesproken over 
duidelijke verantwoordelijkheden voor wat betreft de kwaliteit.  

Een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden lijkt ons noodzakelijk.  
Tot wie moet men zich richten bij klachten of geschillen? 
 
Punt 2.2 
Aan de slag met de pilots 
Het lijkt ons verstandig om deze pilots zorgvuldig te monitoren. Juist uit deze pilots kunnen we  
lering trekken. Het bijsturen, indien noodzakelijk, tijdens de pilots lijkt ons van belang. 

 
Punt 2.3 
Hoe groot is het budget onvoorziene uitgaven? 

 
3. Welke maatregelen/instrumenten/voorzieningen zetten we daartoe in 

Punt 3.1 

De eerste alinea is niet duidelijk. 
 

Punt 3.1 
Maatwerk begeleiding 
Onder “het oefenen van vaardigheden etc”. staat in de opsomming: 
= eenvoudige of complexe taken: betekent dit “ alle taken” of vallen er taken af die tussen 
“eenvoudig” en “complex” liggen? 

 
Punt 3.1 Alinea die begint met: “Het begeleiden van inwoner en zijn sociale netwerk etc” 
Deze alinea is moeilijk leesbaar en erg onduidelijk. Wat wordt hier bedoeld? 
 
Punt 3.1 Alinea die begint met: “Het ondersteunen van het sociale netwerk etc” 
Wie bepaalt dit en op basis van welke criteria? Het hoe vaak en hoe lang is niet geheel duidelijk. 
 

Punt 3.1 Advies- en meldpunt (AMHK) 
Wij denken dat ook het fenomeen “ontspoorde zorg” (kan door zorgvrager of mantelzorger 
gepleegd worden) hier thuis hoort. 
In geval van situaties die gemeld moeten worden is het belangrijk om duidelijk te zijn over wie 
er handelsbevoegd is en er voor te zorgen dat deze mensen ook handelings bekwaam zijn. 
 

Punt 3.1 Right to challenge 
Wellicht een interessant initiatief. Belangrijke vraag is hoe de gewenste kwaliteit gewaarborgd 
kan worden. 
 
Punt 3.1 Tegemoetkoming meerkosten 
Op welke termijn wordt dit gerealiseerd? Wie bepaalt dit? 
 

 
 

 



4. Hoe gaan we dat organiseren en aansturen? 

Punt 4.2 Kwaliteit 

De gemeente is integraal verantwoordelijke voor kwaliteit en continuïteit. De kwaliteit wordt ook 
gedelegeerd naar de zorgaanbieders. Waar ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid en tot wie 
moet men zich richten bij klachten en/of conflicten etc.? Zie ook de opmerking onder punt 2.2 
“De gemeente als regisseur”. 
 
Punt 4.2 Dashboard 

Wie zijn verantwoordelijk voor de input en  hoe wordt deze informatie verkregen? 
 

5. Hoe dekken we de uitvoering van het beleid en wat zijn de risico’s? 
Punt 5.1 
Hier ontbreekt een budgettaire verdeling. Alleen jaartotalen geeft weinig inzicht. 
 

Punt 5.1 financiële risico’s 
Zoals al aangegeven bij de algemene opmerkingen is volgens het OBD de mate van inzet van 
familie, buren en vrienden een substantieel risico. Het is een aanname waarvan niemand op 
voorhand weet hoe dit gaat uitpakken. 

 

 
 

Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van dit beleidsplan in concrete beleidsmaatregelen en 
verordeningen.    
                             
 
 
Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van het OBD, 

 

 

 

 

H. Stegink, secretaris 


