
Alles in het huis van 
de gemeente? 

Welk effect hebben wijkteams op het 
gebruik van de Wmo?  

 
DIVOSA 18 januari 2019 



De opgaven uit een presentatie van 11 december 2013 

A. Zorg voor sociale samenhang in wijken en buurten 
• Vroegtijdige signalering en beperken van overlast 

 

B. Direct aanpakken van de ondersteuningsvraag, gericht 
op de oplossing 
• Optimaal gebruik van eigen kracht en sociaal netwerk  

• Gelijke werkwijze in de toegang tot ondersteuning 

• Kennis van het (voorliggend) aanbod 

• Zelfde beperking, wisselend ondersteuningsaanbod 

 

C. Multiproblem; coördinatie van zorg 
• Voorkomen van hoge (transactie)kosten 

• Centrale regie en integrale/ samenhangende aanpak 

 

Z. Efficiency; logische samenhang en financiën 
• Mogelijkheden door verantwoordelijkheid in één hand 

• Inzet op preventie 

• Noodzaak  voor betaalbare zorg en ondersteuning 



 

 

C. 
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A. 

 

 

 

Keuken-

tafel-

gesprek  

 

 

Eén gezin, 

één plan 

en één 

regisseur 

2-3% 

plm. 290  

huishoudens 

10-15% 

plm. 1.800 huishoudens 

ca. € 40 milj 
NB het bedrag van 40 mio. 

is een grove prognose en 

de pijlen geven in omvang 

een indicatieve verdeling. 

 

 

 

Hier vindt de toegang plaats. Hoe sturen en  

organiseren we dat? 

Participatiewet 

Dit is een schematische weergave voor 

het duiden van de opgaven.  

In de praktijk neemt iedereen deel aan 

de samenleving, in de gemeente, de 

dorpen, wijken en buurten.   

Totaal aantal huishoudens 

plm. 14.500  



De aandachts- en knelpunten die 
in 2014 werden verwacht voor het 
jaar 2015 

•   Overschrijding van de budgetten 
•   Bezuinigingen en sturing daarop 
•   Stijgende zorgvraag 
 

• Regeldruk en administratieve druk 
 

•   Verbinding beleid en uitvoering 
•   Verbinding van buiten naar binnen 
 

•   Organisatorisch probleem om medewerkers te 
    vinden, te binden en te boeien 
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Wat is er gebeurt in 2015 en 
daarna? 

•  Evaluatie cijfers 2015 

• Risico’s mbt resultaat evaluatie over het jaar 2015 

• Cijfers 2018 
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Evaluatie cijfers 2015 

omschrijving Aantal klanten 
2015 

Aantal klanten 
eind 2014 

Totaal PGB houders Wmo  172 105 

ZIN 
Ondersteuning (HH) basis 
Ondersteuning Plus 

   
 748 
 114      

 
744 
126 

Begeleiding individueel 
Begeleiding groep 

300 
125 

N.v.t. 
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Risico’s mbt resultaat evaluatie 
over het jaar 2015 

•  Veel overschotten zijn incidenteel van aard.  
    De meeste tegenvallers zijn daarentegen structureel. 
 

• Halverwege 2016 zal een effect zichtbaar worden in de 
Integratie-uitkering (neerwaartse bijstelling) 

 

• In 2015 waren nog “overgangsbudgetten” 
verdisconteerd die zijn er niet dit jaar en verder 

•   Besparingen als gevolg van investeringen voorliggend 
    veld en innovatiekracht nog niet behaald. Behalen we 
    die al over 2016? 
 

21-1-2019 7 



Evaluatie cijfers 2018 
omschrijving Verwachting 

2013 
Aantal 
klanten 
2015 

Aantal 
klanten 
2018 

Aantal huishoudens 
Indicaties 
Aantal uitkeringen 
Jeugd 
Huishoudelijke hulp Wmo 
Begeleiding Wmo 
TOTAAL  

2090  
               
              640 
              560 
              985 
              456              
            2641 

Totaal PGB houders Wmo  172 80 

ZIN 
Ondersteuning (HH) basis 
Ondersteuning Plus 
TOTAAL 

   
 748 
 114 
 862    

 
676 
103 
779 

Begeleiding individueel 
Begeleiding groep 
TOTAAL 

300 
125 
425 

315 
110 
425 
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Meppel kent steeds hogere 
uitgaven. 
• Het aantal klanten/indicaties blijft binnen de Wmo 

redelijk gelijk in Meppel  

• Het aantal uren neemt drastisch toe. Met name in de 
zwaardere hulp.  

 OORZAKEN 

• Mensen blijven langer thuis wonen 

• WLZ/ zorgverzekeraar houdt de deur dicht 

• De toegang tot de intramurale GGZ is afgenomen 

• Door besluiten buiten de gemeentelijke invloedssfeer  
stijgen de prijzen per product  

     OORZAKEN 

• CAO huishoudelijke hulp (VVTVT) 

• Besluit reëele kostprijzen Wmo 

 



Ervaring met de aanbieders 

AANBESTEDINGEN WMO begeleiding 

• Aanbesteding 2015 is gekozen voor raamcontracten met alle 
“AWBZ” aanbieders (Minder dan 50) 

• Aanbesteding 2016 is gekozen voor raamcontracten met alle 
inschrijvers, maar daarna de deur dicht (rond de 150) 

• Aanbesteding 2018 is gekozen voor raamcontracten met alle 
inschrijvers en tussentijds inschrijven is mogelijk 

Indicaties 

• Met name de gespecialiseerde aanbieders in opvang van 
cliënten met specifieke ziekte beelden vroegen in 2016 veel 
aandacht. Wij keken naar mogelijkheden en niet naar een 
ziektebeeld. 

• Een aantal aanbieders was, ondanks de inschrijving, niet 
akkoord met de vastgestelde prijs en wilde vanwege een 
hogere prijs, zwaardere hulp. 

• Nieuwe aanbieders gaven nieuw elan. Andere vormen van 
begeleiding en dagbesteding. Meer samenwerking tussen 
kleinere partijen 

 

 

 

 
 

 

• Communicatie 
verkenning in subregio  voorjaar 2014 



Waar zetten wij op in, in Meppel 

• I-PGB 

• Wmo/WLZ overgang 

• Relatiebeheer/contractbeheer/handhaving 

• Interne werkprocessen 

• Plan van aanpak verwarde personen 

• Integrale aanpak ouderen in de wijken 

• Doorontwikkelen voorliggend veld 

• Inzetten ervaringsdeskundigen 

• Uitvoeren convenant dementie vriendelijk 
Drenthe 

• Uitvoeren programma langer thuis/respijtzorg 

• Beschermd wonen naar eigen gemeente 

 

 

 

 


