Evaluatie 2009 en uitvoeringsplannen 2010 prestatieveld 3.
A.

Prestatieveld 3

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
B.

Evaluatie prestatieveld 3 over 2009

Doelstellingen voor 2009, zoals vermeld in Wmo-beleidsplan.
• Aanbieders/instellingen richten hun diensten zo in, dat zij iedereen in hun werkgebied op een
passende wijze kunnen bereiken.
• Het brede veld van partners in dit prestatieveld weet elkaar te vinden waar dat in het licht van de
Wmo nodig is, ook als ze tevens concurrent zijn, en zorgen voor nieuwe, creatieve vormen van
samenwerking, waarmee men zodanig in kan spelen op ontwikkelingen en uitdagingen, zoals
bijvoorbeeld de vermaatschappelijking en vergrijzing, dat de burgers daar profijt van hebben.
• De vraag van de klant staat centraal.
• Binnen de informatie- en adviesfunctie is “vroege signalering van problemen” geïntegreerd.
• Er vindt registratie/signalering van (veranderende) vragen in de samenleving plaats, op basis
waarvan kan worden bepaald of de bestaande sociale infrastructuur nog in staat is de vragen van
een adequaat antwoord te voorzien.
Acties zoals vermeld in het uitvoeringsplan 2009 en activiteiten voor 2009, zoals vermeld in Wmobeleidsplan.
• Centraal staat de verdere doorontwikkeling van het Wmo-loket.
• De benodigde communicatie in dit kader wordt voor de verschillende doelgroepen (de speciale
Wmo-doelgroepen, instellingen en organisaties en de burger in het algemeen) in maatwerk
vormgegeven.
• Het Wmo-loket richt zich nog nadrukkelijker op het vervullen van de gemeentelijke regierol en de
poortwachtersfunctie voor het beroep op de individuele voorzieningen.
• Bij het Wmo-loket is centraal alle informatie over (o.a.) individuele voorzieningen bekend; door
onbekendheid is er echter sprake van niet-gebruik van incidentele voorzieningen; vanuit het Wmoloket kan bij de burger, die met een vraag komt, onmiddellijk de mogelijkheid van individuele
voorzieningen worden meegenomen bij het beantwoorden van die vraag c.q. het bieden van een
maatwerkoplossing.
Een speerpunt is verbetering van het bereik om het niet-gebruik van voorzieningen terug te dringen.
• Daarom moet bekeken worden of deze mensen niet actief / actiever benaderd moeten worden. Door
mensen thuis of in de wijk op te zoeken, te laten zien waarop ze recht hebben en hen te helpen met
noodzakelijke formulieren en procedures willen wij het niet-gebruik van voorzieningen onder
kwetsbare groepen terugdringen. Wij vragen van de organisaties die wij subsidiëren op het gebied
van cliëntondersteuning dan ook om hieraan een bijdrage leveren.
• Aanbieders/instellingen worden verder gestimuleerd hun diensten zo in te richten, dat zij iedereen
in hun werkgebied op een passende wijze kunnen bereiken.
• De gemeente draagt er zorg voor, dat het brede veld van partners in dit prestatieveld elkaar weet te
vinden waar dat in het licht van de Wmo nodig is, ook als ze tevens concurrent zijn, en samen
zorgen voor nieuwe, creatieve vormen van samenwerking, waarmee men zodanig in kan spelen op
ontwikkelingen en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de vermaatschappelijking en vergrijzing, dat de
burgers daar profijt van hebben.
• Er zal extra aandacht zijn voor de verdere doorontwikkeling va het WMO-loket in relatie tot andere
prestatievelden; de betrokkenheid van MEE alsook de rol, die MEE kan spelen t.a.v. de overige
prestatievelden (zie bijlage) zal daarbij nadrukkelijk onderwerp van gesprek zijn.
• Participatie van de vrijwilligerscentrale alsook Regiotaxi.
• De ontwikkelingen en gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ worden nadrukkelijk gevolgd.
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De aanmeldfunctionaliteit van CIZ wordt definitief ingevoerd.
Gegevens in de Wmo-keten worden in toenemende mate geautomatiseerd uitgewisseld middels de
invoering van het Wmo-Identificatiebericht en het Wmo-Prestatiebericht.
Binnen de informatie- en adviesfunctie wordt/is “vroege signalering van problemen” geïntegreerd.
Registratie/signalering van (veranderende) vragen in de samenleving wordt geïntegreerd in het
loket, op basis waarvan kan worden bepaald of de bestaande sociale infrastructuur nog in staat is de
vragen van een adequaat antwoord te voorzien.
De digitale sociale kaart, die MEE, GGD en VOB in onderlinge samenwerking ontwikkelen, wordt
operationeel.
De haalbaarheid van wijksteunpunten blijft een continu aandachtspunt en wordt onderzocht in het
kader van actuele ontwikkelingen in individuele wijken (zoals bijv. de Masterplannen West en
Zuid) en/of de evaluatie en uitvoering van het (geactualiseerde) Masterplan Wonen, Welzijn en
Zorg.

Resultaten 2009.
Het Wmo-loket is, zowel digitaal als fysiek, verder doorontwikkeld.
De Wmo-diensten, die worden aangeboden bij het gemeentelijk loket/informatiepunt zijn:
• Informatie;
• Advies;
• Binnen de informatie- en adviesfunctie is “vroege signalering van problemen” geïntegreerd;
• Cliëntondersteuning;
• Bemiddeling;
• Doorverwijzing;
• Aanvragen van voorzieningen;
• Besluitvorming over al dan niet toekennen van aanvragen.
De door het Wmo-loket geboden faciliteiten op het terrein van cliëntondersteuning zijn:
• Informatie en adviesverstrekking;
• Vraagverheldering;
• Bemiddeling;
• Verwijzing naar een indicatieorgaan;
• Verwijzing naar een door de gemeente gefinancierde ondersteunende organisatie of MEEorganisatie;
• Kortdurende of kortcyclische ondersteuning;
• Monitoring en evaluatie van externe dienstverlening;
• Hulp bij klachten, bezwaar en beroep;
• Geven van voorlichting en cursussen in groepen.
Cliëntondersteuning door MEE:
• MEE participeert sinds medio september 2008 gedurende een dagdeel per week met een
formeel spreekuur in het WMO-loket. De ervaringen zijn onverminderd positief. In 2010 zal er
extra aandacht zijn voor de verdere doorontwikkeling va het WMO-loket, ook in relatie tot andere
prestatievelden; de betrokkenheid van MEE alsook de rol, die MEE kan spelen t.a.v. de overige
prestatievelden zal daarbij nadrukkelijk onderwerp van gesprek zijn. Op prestatieveld 6 vervult
MEE al een belangrijke rol; zie hetgeen hierna is aangegeven in relatie tot de Pakketmaatregel
AWBZ.
• De ondersteunende en activerende begeleiding is in de loop van 2009 uit de AWBZ
verdwenen. Begeleiding vanuit de AWBZ is alleen nog aan de orde wanneer er sprake is van
behoefte aan structuur in de persoonlijke levenssfeer en niet bij het participeren in de samenleving.
De verantwoordelijkheid om burgers te kunnen laten meedoen aan onze samenleving ligt daarmee
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bij de gemeenten, maar vooral bij hen zelf. Daarmee wordt een onderscheid gemaakt tussen
zelfredzaamheid (AWBZ) en participatie (en eigen verantwoordelijkheid burger Wmo). MEE helpt
om de gaten, die daardoor ontstaan c.q. dreigen te ontstaan, te dichten. Iemand die zijn indicatie
voor begeleiding deels of volledig verliest, kan zich bij MEE melden. Samen met de cliënt verkent
MEE de nieuwe situatie en bekijkt hoe betrokkene zijn zelfstandigheid kan behouden. Zonodig
betrekt MEE het sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen) hierbij. Ook helpt MEE bij het
organiseren van alternatieve vormen van ondersteuning. Mee brengt inmiddels een eigen
Kwartaalrapportage Pakketmaatregel AWBZ uit; de eerste verscheen in november 2009. De
kwartaal-rapportages van MEE schetsen de achtergronden van de pakketmaatregel en brengen
cliëntaantallen, cliëntinformatie, signalen en ontwikkelingen vanuit het perspectief van de MEEorganisaties in beeld en geven inzicht in de ondersteuningsvragen van verschillende cliëntgroepen
en eventuele alternatieven voor de awbz-begeleiding. MEE constateert dat het aantal mensen dat
zich voor ondersteuning bij haar meldt na een trage aanloop inmiddels snel toeneemt.
•

De vrijwilligerscentrale alsook Regiotaxi participeren met ingang van 2009 in het loket.

•

In het kader van vroegtijdige probleemsignalering worden soorten en aantallen problemen
structureel geregistreerd en vervat in driemaandelijkse managementrapportages.

Digitalisering van het berichtenverkeer tussen ketenpartners en digitale sociale kaart:
• De digitale sociale kaart, die MEE, GGD en VOB in onderlinge samenwerking hebben ontwikkeld,
is inmiddels operationeel.
• De aanmeldmodule van CIZ is vervangen door de aanmeldfunctionaliteit; hiermee kan snel,
eenvoudig en gebruikersvriendelijk digitaal zorg worden aangevraagd bij het CIZ. De AF bespaart
zorgprofessionals veel tijd en werk, én het vermindert de kans op fouten; het invullen is eenvoudig,
de bij het CIZ beschikbare gegevens worden meteen getoond en de ingevoerde gegevens worden
direct gecontroleerd. Dat versnelt het proces.
• Landelijk zijn twee standaard Wmo-berichten geïntroduceerd: het Wmo- Identificatiebericht op
basis van het CIZ-bericht en het Wmo-Prestatiebericht, waarmee gegevens in de Wmo-keten
geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld.
Wmo-proof maken subsidieverordening:
• De nieuwe Subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport is in werking getreden. De omvorming
van de adviesradenstructuur in relatie tot subsidieverordening is inmiddels in gang gezet; gekozen
is voor een gefaseerde aanpak, gespreid over 2 à 3 jaar. De Gehandicaptenraad is inmiddels min of
meer geïntegreerd in de Wmo-raad.
Onderzoek naar haalbaarheid loketten in wijksteunpunten:
• Onderhavig onderzoek loopt nog en wordt betrokken bij de eveneens nog lopende evaluatie van het
Masterplan wonen, welzijn, zorg. Genoemd Masterplan is immers mede gericht op het uitbouwen
van het welzijnsaanbod inclusief een divers aanbod van dienstverlening en het per wijk realiseren
van een wijkservicegebied rondom een Brede Maatschappelijke Voorziening of een Steunpunt.
• Evaluatie van het Masterplan wonen, welzijn, zorg is noodzakelijk tegen de achtergrond van een
aantal ontwikkelingen. De uitbreiding van het wijksteunpunt Brunssum-noord, de voorbereiding
van de realisatie van de brede maatschappelijke voorzieningen in Brunssum-west en centrum
verloopt volgens plan. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe samenwerkingsverbanden en
fusies van instellingen, het wijkgericht(er) werken, de extramuralisering en verandering in diverse
regelgeving dienen in een ge-update versie van het Masterplan betrokken te worden.
C.

Uitvoeringsplan prestatieveld 3 over 2010
•

Ook in 2010 blijft de verdere doorontwikkeling van het Wmo-loket centraal staan.
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Het Wmo-loket richt zich nog nadrukkelijker op het vervullen van de gemeentelijke regierol en de
poortwachtersfunctie voor het beroep op de individuele voorzieningen.
Bij het Wmo-loket is centraal alle informatie over (o.a.) individuele voorzieningen bekend; door
onbekendheid is er echter sprake van niet-gebruik van incidentele voorzieningen; vanuit het Wmoloket kan bij de burger, die met een vraag komt, onmiddellijk de mogelijkheid van individuele
voorzieningen worden meegenomen bij het beantwoorden van die vraag c.q. het bieden van een
maatwerkoplossing.
Een ander blijvend aandachtspunt is het voorzien in een goede / betere informatievoorziening. Het
Wmo-loket is in staat om in nauwe samenwerking met haar partners/zorgaanbieders voor de
vergaring en verstrekking van objectieve en gelijkluidende informatie en advies met betrekking het
aanbod van de zorgaanbieders.
Registratie/signalering van (veranderende) vragen in de samenleving is/wordt geïntegreerd in het
loket, op basis waarvan kan worden bepaald of de bestaande sociale infrastructuur nog in staat is de
vragen van een adequaat antwoord te voorzien
Een speerpunt uit 2009, dat in 2010 gehandhaafd blijft, is de verbetering van het bereik om het
terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen. De benodigde communicatie dient daarom
voor de verschillende doelgroepen (de speciale Wmo-doelgroepen, instellingen en organisaties en
de burger in het algemeen) nog meer in maatwerk vorm te worden gegeven. Speciale aandacht
krijgt in 2010 de doelgroep allochtonen; zij dreigen niet bereikt te worden met de gangbare
informatie over voorzieningen, o.a. tengevolge van de taalbarrière. Ook zij dienen actief benaderd
te worden. Onderzocht wordt op welke wijze dat bij deze doelgroep het best kan plaatsvinden.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vervaardigen van folders in diverse talen (Marokkaans,
Turks, Pools, etc.) of een speciale op de doelgroep geënte informatieavond; mede op basis van de
omvang en precieze samenstelling van de doelgroep zal worden bezien hoe een dergelijke
bijeenkomst ingevuld zou moeten worden qua onderwerpen, diepgang, praktische organisatie,
betrokkenheid sleutelfiguren uit de doelgroep c.q. moet directe contacten naar de doelgroep,
aanwezigheid van tolken/vertalers, etc.
De bureaucratie wordt (nog) verder teruggedrongen en draagt bij aan een grotere klanttevredenheid.
Een ander blijvend aandachtspunt vormt het vergroten van samenhang in de
voorzieningenverstrekking.
Dat geldt ook voor het voorkomen van afwentelgedrag tussen verschillende zorg- en
dienstverleningssectoren.
Aanbieders/instellingen worden verder gestimuleerd hun diensten zo in te richten, dat zij iedereen
in hun werkgebied op een passende wijze kunnen bereiken.
De gemeente draagt er zorg voor, dat het brede veld van partners in dit prestatieveld elkaar weet te
vinden waar dat in het licht van de Wmo nodig is, ook als ze tevens concurrent zijn, en samen
zorgen voor nieuwe, creatieve vormen van samenwerking, waarmee men zodanig in kan spelen op
ontwikkelingen en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de vermaatschappelijking en vergrijzing, dat de
burgers daar profijt van hebben.
De haalbaarheid van wijksteunpunten blijft een continu aandachtspunt en wordt verder onderzocht
in het kader van actuele ontwikkelingen in individuele wijken (zoals bijv. de Masterplannen West
en Zuid) en de evaluatie en uitvoering van het (geactualiseerde) Masterplan Wonen, Welzijn en
Zorg.
De participatie van MEE, de vrijwilligerscentrale alsook Regiotaxi zal geëvalueerd worden;
desgewenst / zonodig worden aanpassingen voorgesteld / doorgevoerd.
Er zal wederom extra aandacht zijn voor de verdere doorontwikkeling va het WMO-loket in relatie
tot andere prestatievelden; de betrokkenheid van MEE alsook de rol, die MEE kan spelen t.a.v. de
overige prestatievelden, waaronder zeker prestatieveld 6, zal daarbij nadrukkelijk onderwerp van
gesprek zijn.
De ontwikkelingen en gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ moeten ook in 2010
nadrukkelijk worden gevolgd. Door ondersteuning van cliënten, die hun begeleiding verliezen,
komen bij MEE veel signalen binnen over de consequenties van de Pakketmaatregel AWBZ. De
trends en signalen, die daaruit naar voren komen, geven aanleiding tot bezorgdheid:
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Mensen met een zintuiglijke beperking verliezen hun begeleiding terwijl er voor deze groep
vaak geen alternatief aanbod voorhanden is;
o Veel ouderen verliezen hun indicatie voor dagbesteding; dit leidt tot veel spanning en
onzekerheid bij deze groep; het eigen netwerk is vaak beperkt; kinderen doen al veel of
wonen ver weg; deze doelgroep is vaak niet meer in staat om zelf zaken te regelen en
alternatieven te organiseren; sociale contacten worden hierdoor minimaal, waardoor dus de
eenzaamheid toeneemt; binnen deze groep is ook een aantal mensen, dat niet kan lezen
en/of schrijven;
o Voor mensen met een specifieke etniciteit, die hun dagbesteding verliezen (dagopvang
Molukse en Indische ouderen), zijn er onvoldoende alternatieven;
o Voor zorgmijdende ouderen, die hun indicatie verliezen, biedt de Wmo geen alternatief;
o Als bezwaar gemaakt wordt tegen de herindicatie “geen begeleiding” van CIZ leidt dit vaak
tot herziening en zelfs uitbreiding van de oorspronkelijke begeleiding;
o Zwakbegaafde ouders met kinderen verliezen hun begeleiding waardoor zij geen
gespecialiseerde thuiszorg of opvoedingsondersteuning meer krijgen; consequenties zijn
vaak vervuiling, verwaarlozing en escalatie op termijn;
o De zorgaanbieders handelen reactief; bij vermindering of verlies van begeleiding wordt
gewoon afgewacht (totdat échte problemen ontstaan);
o Bij meervoudig complex gehandicapte kinderen wordt het door verlies aan begleiding
moeilijk om kinderen thuis te blijven verzorgen;
o Cliënten met een chronisch, psychiatrisch beeld zijn moeilijk te activeren om alternatieve
te gaan bezoeken c.q. ontdekken;
o Normaal begaafde autisten verliezen begeleiding bij zelfstandig wonen waarbij er geen
alternatief aanbod is waardoor ze niet zelfstandig kunnen blijven wonen;
o Cliënten die op de wachtlijst staan voor WSW verliezen hun dagbesteding en raken
hierdoor in een sociaal isolement;
o Vrijwilligersorganisaties geven aan dat het vaak moeilijk is vrijwilligers aan cliënten van
MEE te koppelen vanwege de problematiek van de cliënt; van de vrijwilliger vereisen de
beperkingen van de MEE cliënten in meerdere of mindere mate bepaalde specifieke
vaardigheden;
o Mantelzorgers raken (sneller) overbelast door het wegvallen van de begeleiding;
o Er treedt sneller/vaker verwaarlozing op; doordat mensen minder begeleiding krijgen of
begeleiding verliezen, worden ze eenzaam; vaak raken ze het overzicht en hun dagstructuur
kwijt; ze kunnen hun huishouden niet organiseren, nemen hun medicijnen niet of op de
verkeerde wijze; e.e.a. heeft verstrekkende gevolgen op korte en lange termijn.
Kortom: tal van zorgelijke signalen, waarvan de echte effecten pas op de lange(re) termijn zichtbaar
zullen zijn en die om nadrukkelijke aandacht vragen. Het lijkt er bovendien op dat deze
maatregelen ook onbedoeld grote negatieve effecten hebben voor met name de meest kwetsbare
burgers. Mensen dreigen steeds minder mee te kunnen doen met uiteindelijk desastreuze gevolgen.
MEE blijft – samen met de gemeente – deze signalen en trends volgen. De knelpunten zullen in
toenemende mate en beter naar voren komen.
Geconstateerd wordt, dat in de beperkte tijd, die MEE heeft voor cliënten in het kader van
ondersteuning in verband met de pakketmaatregel, de mogelijkheden om écht iets te bereiken
eveneens beperkt zijn. Door MEE wordt getracht naar alternatieven te zoeken en te bekijken in
hoeverre een cliënt ook nog zelf bepaalde zaken kan ondernemen. Het blijft echter moeilijk om
mensen, die dagopvang gaan verliezen, in korte tijd om te buigen in zelfstandig zoekende personen
die een alternatief voor hun vrije tijd vinden. MEE zoekt in eerste instantie in het eigen netwerk, in
de eigen kracht van de klant. Hier speelt ook mee dat mensen eerst hun verlies dienen te verwerken
voordat ze überhaupt openstaan voor alternatieve opvang o.i.d. Dit vormt eveneens een punt van
aandacht én zorg.
o

•

D.

Financiën
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Voor het financieel overzicht op prestatieveld 3 wordt verwezen naar de bijlage.
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