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Samenvatting 

 
Gemeenten staan voor de majeure opgave om de decentralisatie extramurale Begeleiding AWBZ 
naar de Wmo vorm te geven. De gemeenten in de Kop van Noord-Holland trekken gezamenlijk op in 
dit decentralisatietraject. Voor zover nu zichtbaar komen de eerste nieuwe cliënten en cliënten voor 
een herindicatie per 1 januari 2013 naar de gemeente met een vraag om begeleiding. Op 1 januari 
2014 komen ook de bestaande cliënten over naar de gemeente. 
 
Op dit moment (juni 2012) is net bekend geworden dat de wet controversieel is verklaard. Verwacht 
mag worden dat de wet in hoofdlijnen overeind blijft, maar op onderdelen wordt aangepast, zoals de 
mogelijkheid voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) en het tijdstip van invoering van de wet. 
Ondanks deze onzekerheid is het nodig om op korte termijn deze visie vast te stellen, zodat 
voortgang gewaarborgd blijft. Naar verwachting komt nu 1 januari 2014 de eerste cliënt met een 
begeleidingsvraag bij de gemeente. Daar moeten de gemeenten wel klaar voor zijn. 
 
De gemeenten in de Kop van Noord-Holland worden in 2014 naar schatting gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 2.352 unieke cliënten. Van de cliënten heeft 22% een matig complexe 
problematiek. Voor deze groep zijn mogelijk alternatieve vormen van maatschappelijke ondersteuning 
te vinden. 78% Heeft een complexe problematiek waarvoor naar verwachting minder alternatieve 
mogelijkheden te vinden zijn. De totale kosten per jaar voor de hele regio worden geschat op 
ongeveer 24 miljoen euro per jaar.  
 
Na een inventarisatie en oriëntatieronde (gesprekken met zorgaanbieders) wordt in dit document een 
visie geformuleerd, op basis waarvan het beleid verder ontwikkeld wordt. In totaal zes uitgangspunten 
zijn daarbij leidend: 
 

1 De mens met zijn mogelijkheden en vraag naar ondersteuning staat centraal. 
 

2 Gemeenten sturen niet op het doen of laten verrichten van activiteiten maar op te behalen 
resultaten, en geven professionals de ruimte voor invulling. 

 
3 Bij het verhelderen van de vraag is een open en luisterende houding primair. In de 

ondersteuning wordt gekozen voor een passende oplossing die stoelt op eigen kracht en 
mogelijkheden zodat kwetsbare mensen (zoveel mogelijk) in staat blijven zelf regie over hun 
eigen leven te voeren. De zorgfunctie begeleiding AWBZ wordt niet zonder meer één op één 
overgenomen. 

 
4 Gemeenten verbeteren de kwaliteit en duurzaamheid van ondersteuning door verder te kijken 

dan de vraag van de cliënt; betrekken de sociale omgeving van de zorgvrager; en richten 
ondersteuning op resultaat in plaats van op het aanbieden van producten en voorzieningen.  

 
5 Gemeenten handhaven de mogelijkheid van een vorm van een PGB \ PVB maar zullen 

daaraan voorwaarden verbinden. 
 

6 De gemeenten onderzoeken met regelmaat de tevredenheid van de cliënt over de geboden 
dienstverlening en kwaliteit van ondersteuning.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 

1.1 Decentralisatie van AWBZ Begeleiding naar Wmo  

Gemeenten staan voor de majeure opgave om de decentralisatie extramurale AWBZ Begeleiding 
naar de Wmo vorm te geven. Deze decentralisatie komt voort uit het regeerakkoord ‘Vrijheid en 
verantwoordelijkheid’ van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte. Het voorgenomen beleid past 
binnen de ontwikkeling die al langer gaande is, en startte vanaf 2007 met de invoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
 
Op dit moment (juni 2012) is net bekend geworden dat de wet controversieel is verklaard. Verwacht 
mag worden dat de wet in hoofdlijnen overeind blijft, maar op onderdelen wordt aangepast, zoals de 
mogelijkheid voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) en het tijdstip van invoering van de wet. 
Ondanks deze onzekerheid is het nodig om op korte termijn deze visie vast te stellen, zodat 
voortgang gewaarborgd blijft. Naar verwachting komt nu 1 januari 2014 de eerste cliënt met een 
begeleidingsvraag bij de gemeente. Daar moeten de gemeenten wel klaar voor zijn. 
 

Gevolgen voor burgers  

Alle burgers samen maken onze samenleving. De burgers zonder, maar zeker ook de burgers met 
beperkingen. Het is belangrijk dat mensen meedoen, de deur uit durven gaan, anderen ontmoeten en 
sociale contacten aangaan, de taal kunnen spreken, onderwijs blijven volgen, werk vinden en 
houden. De gevolgen van de decentralisatie begeleiding kunnen voor burgers groot zijn omdat hun 
AWBZ Begeleiding wijzigt van een verzekerd recht op grond van de AWBZ naar een ondersteunings-
vraag binnen de Wmo. Het doel van de Wmo is een blijvende participatie en die zoveel mogelijk vorm 
te geven op eigen kracht, met hulp van de naaste omgeving. Vanuit de Wmo moeten gemeenten een 
passende compensatie voor de belemmeringen regelen. Het recht op een voorziening zoals in de 
AWBZ verdwijnt hiermee.   
 

  

Gevolgen voor gemeenten 

Gemeenten krijgen er een forse ondersteuningstaak in de Wmo bij en krijgen daarbij te maken met 
een grote diversiteit aan doelgroepen cliënten. Deze zijn deels nog relatief onbekend voor 
gemeenten, zoals dementerenden, burgers met een zintuiglijke handicap en burgers met een (licht) 
verstandelijke handicap. Bekend is dat de huidige doelgroepen die gebruik maken van begeleiding, 
matige tot zware beperkingen hebben en onderling sterk verschillen in de aard van de beperking.  
 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel worden gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor die 
mensen die niet in een instelling verblijven en voor het eerst of opnieuw een beroep doen op 
begeleiding. Naar verwachting wordt de wet in een aangepaste vorm een jaar later ingevoerd. 
Cliënten die al eerder een AWBZ-indicatie hebben, behouden hun recht totdat die indicatie afloopt. 
Dat recht eindigt uiterlijk per 1 januari 2014 (of op een later tijdstip). Vanaf dat moment zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die begeleiding ontvangen. 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  (AWBZ) is een volksverzekering en dekt medische 
kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn. 
Voor AWBZ-zorg is een indicatie nodig. Deze worden uitgevoerd door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg en voor een deel van de doelgroep jeugd door Bureaus Jeugdzorg.  
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  is een participatiewet en wordt uitgevoerd 
door de gemeenten. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen mee moet kunnen doen aan de 
samenleving, ongeacht belemmeringen of beperkingen.  
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1.2 Samenhang met overige transitieprocessen 

De decentralisatie van de AWBZ Begeleiding is een grote uitdaging voor gemeenten. Ook de 
jeugdzorg moet uiterlijk in 2016 naar gemeenten zijn overgedragen. Het gaat dan om de provinciale 
jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk 
gehandicapte jeugd. De nieuwe Wet werken naar vermogen zal ook door gemeenten uitgevoerd 
moeten worden1. 
Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, zij gaan ook gepaard met bezuinigingen. 
Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder geld en de eigen kracht van burgers gaan 
aanspreken. Maar er zijn ook kansen. De gemeente krijgt zeggenschap over praktisch het hele 
sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen 
tussen de Wmo/AWBZ, de jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Dat betekent: inzetten op 
preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden. 
 
 

 
 
Zoals uit een beschrijving van de doelgroepen blijkt (zie verderop) is er een overlap tussen de 
inwoners die te maken krijgen met de transitie AWBZ, de transitie Jeugdzorg en de wet werken naar 
vermogen. Van de huidige gebruikers van AWBZ Begeleiding bestaat ongeveer een vijfde uit 
jeugdigen. Het gaat om kinderen met een verstandelijke beperking, een auditieve en/of visuele 
                                                      
1 Ook de wet Werken naar vermogen en de transitie jeugdzorg kunnen door de val van het kabinet 
aangepast worden.  

Wet Werken naar Vermogen   

Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, is een 
nieuwe wet ontworpen: de Wet werken naar vermogen (WWnV). Door het val van het kabinet 
wordt deze wet naar alle verwachtingen bijgesteld. De voorgenomen invoeringsdatum van deze 
wet is nu nog 1 januari 2013. Kern van de wet is dat in beginsel alle leden van de 
beroepsbevolking reguliere arbeid verrichten, ook mensen met een arbeidsbeperking. Op dit 
moment zijn daar verschillende regelingen voor, onder meer gesubsidieerde banen in de sociale 
werkvoorziening en voormalige In- en Doorstroombanen (ID-banen) bij maatschappelijke 
instellingen. De bestaande regelingen overlappen elkaar in detail en veroorzaken een complexe 
uitvoering. Daarom wil de regering de bestaande regelingen vereenvoudigen en gemeenten in 
staat stellen om een samenhangende aanpak te ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De WWnV vervangt straks de Wet werk en bijstand (WWB) en heeft ook gevolgen 
voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Wajong. 
De regelingen vanaf 2013: 

- WWNV: personen met arbeidsvermogen (die voorheen zouden instromen in Wajong, 
WWB/WIJ en Wsw) én niet-uitkeringsgerechtigden 

- Wsw: personen die uitsluitend zijn aangewezen op arbeid in beschermde omgeving 
- Wajong: volledig en duurzaam jonggehandicapten 

Transitie Jeugdzorg 

De jeugdzorg bestaat uit allerlei zorg- en hulpverleningsinstanties die met elkaar samenwerken, 
onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. Deze verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wet op de jeugdzorg. De 
Centra voor Jeugd en Gezin spelen een belangrijke rol in de signalering en preventie van 
problemen bij jeugdigen en hun ouders. De regering wil de regie op ondersteuning en zorg voor 
de jeugd onderbrengen bij de gemeenten.  
In de jeugdzorg gaat om jongeren tot 18 jaar in: 

- Ambulante jeugdzorg 
- Dagbehandeling jeugdzorg 
- Vrijwillige residentiële jeugdzorg 
- Spoedeisende jeugdzorg 
- Pleegzorg 
- Gesloten jeugdzorg (jeugdzorg+) 
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beperking, een lichamelijke beperking of chronische ziekte en kinderen met gedrags- en 
psychiatrische problematiek die via Bureau Jeugdzorg een indicatie hebben gekregen voor AWBZ 
Begeleiding. Veelal zullen deze jeugdigen ook vallen onder de transitie jeugdzorg.  
De overlap van de verschillende transities biedt kansen omdat gemeenten kunnen komen tot een 
eenduidige ondersteuning van deze inwoners. Anderzijds heeft het ook een risico doordat door een 
stapeling van bezuinigingen deze inwoners ook extra gekort gaan worden.  
 
In deze visie beperken we ons tot de transitie AWBZ, mede omdat de status en vormen van de 
overige wetsvoorstellen op dit moment onduidelijk zijn. Maar het is goed om deze kansen en risico’s 
in het achterhoofd te houden.  

1.3 Leeswijzer 

In deze notitie gaan we in hoofdstuk 2 eerst in op het wetgevingstraject en landelijke ontwikkelingen 
die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop de decentralisatie AWBZ Begeleiding kan worden 
opgepakt. Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 3 de kenmerken van de doelgroepen AWBZ 
Begeleiding en de kwantitatieve analyse van de huidige begeleiding vanuit de AWBZ.  
 
In hoofdstuk 4 volgen de regionale uitgangspunten voor de aanpak van begeleiding. In hoofdstuk 5 
staan diverse organisatorische aspecten beschreven, zoals de opgezette werkgroepen. In het laatste 
hoofdstuk 6 komen de financiën aan bod. Als afzonderlijke bijlage is de regionale rapportage 
Impactmonitor van bureau HHM beschikbaar.  
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Hoofdstuk 2 Wet- en regelgeving nieuw beleid 
 
 

Artikel 1, eerste lid, Wmo 

Per 1 januari 20132 wordt - gefaseerd - de AWBZ-functie Begeleiding gedecentraliseerd naar de 
gemeenten. De wettelijke basis voor de begeleidingsfunctie na de decentralisatie is de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo is de begeleiding nauwelijks van inhoudelijke 
kaders voorzien. Aan artikel 1, eerste lid, Wmo is de begripsbepaling ´begeleiding´ toegevoegd. 
´Begeleiding´ wordt omschreven als: ´het geheel aan activiteiten waarmee een persoon wordt 
ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden 
van structuur in en regie over het persoonlijk leven’.  
 
In artikel IX van het Wetsvoorstel wijziging Wmo wordt een meer uitgebreide omschrijving van het 
begrip ‘begeleiding’ gegeven dat meer inzicht biedt in het doel en de doelgroepen van begeleiding: 
‘het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen en het aanbrengen van structuur 
of het voeren van regie, of het overnemen van toezicht, gericht op bevordering, behoud of 
compensatie van de zelfredzaamheid en strekkende tot voorkoming van opname in een instelling of 
verwaarlozing van een persoon met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische 
aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of 
zware beperkingen heeft op het terrein van de sociale redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het 
psychisch functioneren, het geheugen en de oriëntatie, of die matig of zwaar probleemgedrag 
vertoont’.   
 
In de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo wordt zelfredzaamheid als 
volgt geduid: ‘het lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vermogen om zelf voorzieningen te treffen 
die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken.’ Het gaat hier om een 
algemeen begrip dat niet specifiek betrekking heeft op begeleiding.  
 
Onder de AWBZ is iemand in relatie tot begeleiding zelfredzaam als hij of zij:  het vermogen heeft om zelfzorghandelingen uit te voeren of de regie te voeren over de 

zelfzorghandelingen  het vermogen heeft tot sociaal functioneren in de dagelijkse levenssituaties, zoals thuis en in 
relatie met vrienden en familie  het vermogen heeft om zelf in zijn dagstructurering te voorzien  zelf besluiten kan nemen en regie kan voeren 

 

2.1 Nieuw beleid 

Het kabinet wil dat de functies begeleiding en dagbesteding dicht bij de cliënt geregeld worden. Zij 
passen volgens het kabinet beter binnen de systematiek van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
dan bij de AWBZ. Gemeenten gaan de Begeleiding en het bijkomende vervoer opnieuw vormgeven 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief de toegang (indicatiestelling). 
  
Daarnaast worden de gemeenten verantwoordelijk voor het ontlasten van de mantelzorger zodat 
deze de mantelzorg beter kan volhouden. Dit kan bijvoorbeeld door taken van de mantelzorger 
(tijdelijk) over te laten nemen of door het organiseren van kortdurend verblijf voor de cliënt, 
bijvoorbeeld logeeropvang in een instelling voor verstandelijk gehandicapten of in een verpleeghuis.  
 
De decentralisatie biedt de mogelijkheid om het Wmo beleid te herijken of door te ontwikkelen en 
nieuwe keuzen en zienswijzen toe te passen, met andere woorden een nieuwe invulling te geven aan 
het compensatiebeginsel van de Wmo. Dat is noodzakelijk, in het licht van de groei van de zorgvraag 

                                                      
2 In dit visiedocument gaan we er bij de beschrijving vanuit dat de wet per 1 januari 2013 van kracht wordt. 
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en minder budget enerzijds en het kunnen blijven bedienen van doelgroepen met matige tot zware 
beperkingen anderzijds. Dat mensen mogelijk niet de één op één de zorg houden die zij ontvingen 
vanuit de AWBZ kan daarvan het gevolg zijn. Maar vanwege de verplichting tot compensatie zullen 
mensen wel alternatieve vormen van begeleiding ontvangen die naar verwachting meer collectief van 
aard zijn.  

2.3 Aanpassing basispakket en AWBZ 

De transitie AWBZ is onderdeel van een herziening van het gehele zorgstelsel. Dit heeft enerzijds te 
maken met het op de langere termijn betaalbaar houden van de zorg, anderzijds is in de loop der 
jaren naast medische zorg ook sociale zorg in bijvoorbeeld de AWBZ terecht gekomen; zorg die te 
maken heeft met sociale redzaamheid en het sociaal functioneren. 
 
Er verdwijnen méér aandoeningen uit het basispakket van de zorgverzekering en eigen bijdragen 
worden verhoogd, bijvoorbeeld voor fysiotherapie. Er zal ook kritisch gekeken worden naar het pakket 
van hulp- en geneesmiddelen. Voor de klinische behandelcapaciteit en locaties voor spoedeisende 
hulp worden spreidings- en concentratieplannen ontwikkeld. Mensen zullen niet meer voor alle 
behandelingen naar het ziekenhuis in de buurt kunnen, maar soms wat verder moeten reizen. In de 
GGZ zorg is extramuralisering (minder behandelbedden in instellingen) gaande ten gunste van 
ambulante hulp. Er worden mogelijk eigen bijdragen ingevoerd voor psychiatrische behandelingen. 
Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een toename van het beroep op het vangnet dat de gemeente 
biedt. Over de hele breedte van zorg en ondersteuning is overigens een versobering van aanspraken 
te zien en een groter beroep op eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. Oplossingen 
worden allereerst binnen het netwerk gezocht, als dat niet lukt in de buurtvoorzieningen en eerstelijns 
zorg. Pas daarna speelt de specialistische zorg een rol.  

Wijzigingen in de AWBZ 

Naast de decentralisatie begeleiding is nog een aantal andere belangrijke veranderingen in de AWBZ 
aangekondigd.  Voorgenomen inperking van het persoonsgebonden budget (Pgb)3  

De voorwaarden voor het Pgb binnen de AWBZ worden gewijzigd. Er komen straks minder 
mensen in aanmerking voor een Pgb. Alleen mensen met een indicatie voor verblijf, kunnen dan 
een Pgb aanvragen.   Scheiden wonen, zorg en welzijn 
De financiële scheiding tussen wonen en zorg is een ingrijpende maatregel binnen de AWBZ. 
Bewoners van instellingen gaan in de toekomst gewoon huur betalen en daarnaast een eigen 
bijdrage voor de zorg. In 2014 wordt begonnen met het scheiden van wonen en zorg binnen de 
lichtste zorgzwaartepakketten (In een zorgzwaartepakket staat hoeveel en welk soort zorg en 
begeleiding iemand nodig heeft. Afhankelijk van de ervaringen daarmee wordt de scheiding op 
de zwaardere categorieën toegepast.  Decentralisatie cliëntondersteuning 
Het ondersteunen van chronisch zieken en gehandicapten wordt door MEE verzorgd. Het rijk 
subsidieert deze stichting. Het ligt in het voornemen van het rijk deze subsidie per 1 januari 2015 
of 1 januari 2016 te beëindigen. Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid voor 
cliëntondersteuning, inclusief de volledige zeggenschap over het budget. 

2.4 Kansen en risico’s 

Gemeenten kunnen straks binnen de compensatieverplichting van de Wmo zelf bepalen op welke 
manier de doelgroep die nu nog gebruik maakt van begeleiding onder de AWBZ, ondersteuning krijgt. 
Omdat de gemeente het contact met de burger organiseert kunnen gemakkelijker verbindingen 
worden gelegd met andere Wmo terreinen, zoals het wijk- of buurtwerk, de maatschappelijke opvang 
en hulp bij het huishouden en andere gemeentelijke domeinen zoals werk en bijstand of 
schuldhulpverlening. Beter maatwerk is mogelijk. 

                                                      
3 Binnen het zogenaamde wandelgangenakkoord wordt gesproken over het terugdraaien van deze maatregel, zodat een PGB 
ook in de toekomst mogelijk blijft. 
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Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. De decentralisatie wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van een 
groeiende vraag naar zorg en maatschappelijke ondersteuning enerzijds, en krimpende budgetten 
anderzijds. En deze decentralisatie staat niet op zichzelf; in het sociale domein is sprake van een 
cumulatie van maatregelen die het aanbod voor kwetsbare groepen raakt. Dat vraagt om zorgvuldig 
opereren en het maken van weloverwogen keuzes. 
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Hoofdstuk 3 Over wie en wat gaat h et?  
 
In dit hoofdstuk geven we een korte schets van de doelgroepen, analyse van het gebruik van de 
huidige AWBZ Begeleiding. 

3.1 Grondslagen 

Om voor de AWBZ Begeleidingsfunctie in aanmerking te komen, dient iemand te beschikken over 
een zogenaamde grondslag: een aandoening, beperking of handicap als gevolg waarvan iemand op 
een of meerdere vormen van zorg kan zijn aangewezen. De AWBZ onderscheidt de volgende 
grondslagen: 
• Een somatische aandoening / beperking 
• Psychogeriatrische problematiek 
• Een psychiatrische stoornis 
• Een verstandelijke handicap 
• Een lichamelijke handicap 
• Een zintuiglijke handicap 
 
De grondslag wordt vastgesteld door het CIZ op basis van diagnostiek en informatie van een ter zake 
deskundige: degene die in overeenstemming met de eisen van deskundigheid die de eigen 
beroepsgroep stelt bepaalde aandoeningen mag diagnosticeren en de daarbij behorende stoornissen 
en beperkingen kan vaststellen.  

3.2 Begeleiding en beperkingen 

Begeleiding is gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekt tot 
voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van de persoon in kwestie. Bij 
zelfredzaamheid in relatie tot de AWBZ-functie Begeleiding gaat het om de lichamelijke, cognitieve en 
psychische mogelijkheden die iemand in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te 
functioneren. Als iemand over een grondslag beschikt, komt deze voor begeleiding in aanmerking als 
hij matige of zware beperkingen heeft op het terrein van: 
1 de sociale zelfredzaamheid 
2 het bewegen en verplaatsen 
3 het psychisch functioneren 
4 het geheugen en de oriëntatie of 
5 die matig of zwaar probleemgedrag vertoont. 
 
Voor ieder van deze terreinen worden verschillende aspecten onderscheiden. Als voorbeeld nemen 
we hier sociale zelfredzaamheid. 
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3.3 Doelgroepen begeleiding 

Er zijn 8 doelgroepen (en subgroepen) te benoemen die AWBZ Begeleiding4 ontvangen. Overigens 
passen niet alle cliënten in één doelgroep. Het gaat steeds om cliënten met matige tot zware 
beperkingen op de terreinen sociale redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het psychisch 
functioneren, het geheugen en de oriëntatie, of cliënten die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. 
De te onderscheiden doelgroepen: 
 
1 Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek; 

- Ouderen die door lichamelijke achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid 
- Ouderen die door cognitieve achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid 

2 Volwassenen met psychiatrische problematiek; 
3 Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking; 

- Kinderen met enkelvoudige problematiek 
- Jeugd - Licht verstandelijk gehandicapten  
- Verstandelijk beperkte volwassenen met enkelvoudige problematiek 
- Kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige complexe beperking 
- Kinderen en volwassenen met probleemgedrag 

4 Kinderen en volwassenen met een auditieve en/of visuele beperking; 
- Kinderen en volwassenen met een auditieve handicap 
- Kinderen en volwassenen met een visuele handicap 
- Kinderen en volwassenen met een auditieve en visuele handicap 

5 Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte; 
- Mensen met ernstige fysieke/motorische beperkingen en meervoudige problemen op (bijna) 

alle levensgebieden 
- Mensen die door progressief verlopende aandoeningen meervoudige problemen ondervinden 

op (vrijwel) alle levensgebieden 
- Mensen met niet aangeboren hersenletsel met meervoudige problemen op alle levensgebieden 

die van tijd tot tijd zeer wisselend kan verlopen 
6 Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen 

- Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (zonder noodzaak van behandeling) 
- Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (met noodzaak van behandeling) 

7 Palliatief terminale zorg 
8 Multiprobleemgezinnen. 

                                                      
4 Bureau HHM, Verkennend onderzoek overheveling extramurale begeleiding, februari 2011 

Voorbeeld sociale redzaamheid 
 
Bij sociale zelfredzaamheid in relatie tot de AWBZ begeleidingsfunctie gaat het om de 
lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de burger in staat stellen om binnen de 
persoonlijke levenssfeer te functioneren. Daarbij worden de volgende aspecten onderscheiden: 
1 Begrijpen wat anderen zeggen 
2 Een gesprek voeren 
3 Zich begrijpelijk maken 
4 Initiëren en uitvoeren van eenvoudige taken 
5 Kunnen lezen, schrijven en rekenen 
6 Communicatiehulpmiddel gebruiken 
7 Dagelijkse bezigheden 
8 Problemen oplossen en besluiten nemen 
9 Dagelijkse routine regelen 
10 Zelf geld beheren 
11 Initiëren en uitvoeren complexe taken 
12 Zelf administratietaken bijhouden 
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3.4 Inhoud van de begeleiding 

Extramurale AWBZ Begeleiding is een van de zorgfuncties in de AWBZ. De zorgfunctie Begeleiding 
heeft twee hoofdfuncties: Begeleiding Individueel (BGI) en Begeleiding Groep (BGG). Begeleiding is 
gericht op het bevorderen, het behouden of het compenseren van zelfredzaamheid zodat opname in 
een instelling (intramuraal) of verwaarlozing wordt voorkomen5. Instellingen leveren begeleiding aan 
cliënten met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Het gaat om het bieden van praktische hulp, 
structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer.6   
 
De individuele begeleiding bestaat onder andere uit; 

- begeleiding bij wonen (administratief, geldbeheer, huishouden, voeding, medicijnbeheer), 
sociale integratie, agenda (tijd en afsprakenbesef); 

- begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties; 
- begeleiding bij werken; 
- advies en voorlichting. 

 
Begeleiding groep kan onderverdeeld worden naar de volgende vormen: 

- Niet arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie); 
- Vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van 

diensten zonder productie eisen); 
- Niet vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren 

van diensten met beperkte productie eisen); 
- Toeleiding tot arbeid (maken van producten en leveren van diensten). 

Kortdurend verblijf (KVB) is veelal een weekendverblijf in een intramurale setting ter ontlasting van de 
mantelzorg of wordt om andere redenen gekoppeld aan de cliënt of het cliëntsysteem (gezin of 
verband waarin de cliënt samenleeft). 

3.5 Doelgroepen vervoer 

In de AWBZ is het zo geregeld dat wanneer een cliënt geïndiceerd is voor BGG en wegens medische 
beperking niet zelf zijn vervoer kan regelen, de indicatie tevens vervoer van en naar de zorgaanbieder 
omvat. In de meeste gevallen brengen (rolstoel-)taxibusjes mensen van de woning naar de 
dagbestedinglocatie. Soms is individueel vervoer of begeleiding noodzakelijk. Goed vervoer is 
belangrijk voor de cliënt.  

3.6 Analyse AWBZ Begeleiding  

Over de aard, omvang en kosten van de ondersteuning die gemoeid zijn met de huidige extramurale 
begeleiding is door het onderzoeksbureau HHM een Impactmonitor7 opgesteld. De begeleiding is in 
kaart gebracht op basis van gegevens van zorgkantoor VGZ op peildatum 16 november 2011. De 
populatie cliënten verandert en de cijfers moeten dan ook met een zekere marge worden beschouwd. 
Bovendien levert het zorgkantoor VGZ nog geen gegevens over de volgende onderdelen: 

- kortdurend verblijf; 
- leeftijden van cliënten (alleen leeftijdscategorieën). 

Zorgkantoor VGZ geeft niet aan of cliënten naast een indicatie voor begeleiding (intramuraal of 
extramuraal) ook een indicatie voor een andere AWBZ functie zoals verpleging, verzorging en/of 
behandeling hebben. 
 

                                                      
5 Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011, Bijlage 6 Begeleiding, pagina 4. 
6 Bron: CIZ -2011: Indicatiewijzer 4.1, p. 109, CIZ.nl. 
7 Impactmonitor Kop van Noord-Holland, Bureau HHM, Enschede, 6 april 2012. 
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Hieronder een korte weergave van het rapport HHM:  
- De gemeenten zijn gezamenlijk naar schatting verantwoordelijk voor 2.352 unieke cliënten;  
- De instroom in 2013 is naar schatting 284 cliënten;  
- Vanaf 2014 betreft dit 2.068 cliënten;  
- Gemiddeld heeft 71% van de cliënten een indicatie BGI en 56% een indicatie BGG. Sommige 

cliënten hebben een indicatie voor beide;  
- Van de cliënten heeft 22% een matig complexe problematiek. Voor deze groep zijn mogelijk 

alternatieve vormen van maatschappelijke ondersteuning te vinden; 
- 78% heeft een complexe problematiek waarvoor naar verwachting minder alternatieve 

mogelijkheden te vinden zijn; 
- Van de cliënten neemt 28% zorg af door middel van een PGB;  
- In totaal hebben 988 cliënten (75% van het totaal BGG) een indicatie vervoer. Een indicatie 

vervoer wordt alleen afgegeven voor BGG; 
- De totale kosten per jaar voor de hele regio worden geschat op 24 miljoen euro. Hiervan zal 

naar schatting ongeveer 2 miljoen opgaan aan vervoer. 

3.7 Oriëntatie in het veld 

Naast de kwantitatieve analyse door bureau HHM hebben de beleidsmedewerkers vanuit de 
samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland werkbezoeken afgelegd bij diverse 
zorgaanbieders. Het gaat om de grootste aanbieders van AWBZ Begeleiding, maar ook om de 
speciale aanbieders zoals zorgboerderijen en kleinschalige vormen van begeleiding waarbij het 
eerder gaat om kleine aantalen cliënten.  
 
Uit deze oriëntatie komen een aantal beelden naar voren: 
 
• De doelgroep heeft vaak zeer specifieke beperkingen die vragen om begeleiding op maat; 
• De mate van beperking is veelal (zeer) zwaar. Ook dit vraagt om gespecialiseerde begeleiding; 
• Voor een groot deel van de cliënten met zware beperking is herijking van de begeleiding geen 

optie en kan de huidige vorm van begeleiding het beste voortgezet worden; 
• Voor een kleiner deel van de cliënten, degene met een matige beperking is herijking wel mogelijk. 

Sommige zorgaanbieders geven aan dat innovatie mogelijk is; 
• De zorgaanbieders werken op dit moment veelal al ‘gekanteld’. Ze gaan uit van de eigen kracht 

van de cliënt, betrekken het netwerk om de cliënt en laten de begeleiding hierop aansluiten. Er 
wordt waar mogelijk maatwerk geleverd; 

• Bij de zorgaanbieders worden al veel vrijwilligers ingezet bij de geboden ondersteuning; 
• Het vervoer van cliënten wordt momenteel gecombineerd met vervoer van cliënten die straks 

binnen de AWBZ ondersteuning blijven ontvangen. Een nieuwe vorm van vervoer heeft daardoor 
direct consequenties voor een effectieve inzet van vervoer binnen de AWBZ; 

• Het vervoer van cliënten naar zorgboerderijen (veelal cliënten met een GGZ-achtergrond) wordt 
soms zelf geregeld door de zorgaanbieder. De eigenaar van de zorgboerderij haalt in een dergelijk 
geval de cliënten zelf op. Aangegeven is dat het wenselijk is dat deze vorm gehandhaafd blijft. 

 
Bovenstaande beelden zijn een selectie uit de opbrengsten van de werkbezoeken. Van elk 
werkbezoek is een apart verslag gemaakt. 
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Hoofdstuk 4   Uitgangspunten voor beleid 
 
 
De decentralisatie AWBZ vraagt om een sterk regionaal beleid. Enerzijds omdat de problematiek zo 
complex is dat de expertise in een gemeente te beperkt is. Ook kan de beperking zo specifiek zijn 
(denk aan audiovisuele beperkingen) dat de begeleiding soms sterk geconcentreerd is binnen één 
gemeente (denk aan het blindeninstituut in Schagen). Aan de andere kant bestaat de wens om de 
bureaucratie te verminderen en de zorg efficiënter en goedkoper te maken. Zorgaanbieders krijgen 
door de transitie te maken met een veelvoud aan gemeenten waar ze afspraken mee moeten maken, 
daar waar ze nu met één zorgkantoor contracten sluiten. Dit vraagt om een heldere regionale vorm 
van aanbesteden of subsidiëren en van uitvoering. Tegelijkertijd is het de wens om de begeleiding 
aan te laten sluiten op de lokale mogelijkheden, de eigen netwerken van mensen en collectieve 
vormen van ondersteuning. Kortom het regionale en lokale beleid moet in goede samenhang 
vormgegeven worden.  
 
Hieronder staan de regionale uitgangspunten met behoud van de lokale beleidsvrijheid en 
werkprocessen.  

4.1 Een visie op de samenleving 

Ons staat een samenleving voor ogen waarin mensen zich kunnen ontwikkelen, zo lang mogelijk 
zelfstandig hun leven leiden, en bereid zijn tot hulp aan elkaar. Mensen zijn primair verantwoordelijk 
voor zichzelf en voor elkaar. Deze samenleving verwelkomt verscheidenheid, respecteert verschillen 
en is er trots op dat alle mensen bij de samenleving betrokken zijn. Gemeenten geven ruimte aan de 
zorgzame samenleving; ondersteunen en versterken waar nodig en mogelijk. 

Regie en uitvoering 

De gemeente wil als opdrachtgever resultaatgericht compenseren. De gemeente zal zich 
terughoudend opstellen waar het de uitvoering betreft, maar wel van uitvoerende instanties eisen dat 
transparantie in de resultaten wordt geboden.  

Doelstellingen van beleid     

Het centrale doel van de Wmo is ‘meedoen’. Ondersteuning van mensen met matige en ernstige 
beperkingen gebeurt vanuit het perspectief van maatschappelijke participatie en minder vanuit het 
perspectief van zorgverlening zoals bij de AWBZ het geval was. Beleidsdoelen gaan over het 
meedoen aan iets, weet hebben van iets, deel nemen aan iets en iets betekenen. Iedereen kan naar 
vermogen deelnemen aan de samenleving.  
 
Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van iemands 
zelfredzaamheid en bedoeld voor burgers die zonder begeleiding zouden moeten verblijven in een 
instelling of zouden verwaarlozen. 

4.2 Zelfredzaamheid en participatie 

Voor de omschrijving van het begrip “zelfredzaamheid” sluiten we aan bij de omschrijving die de 
staatssecretaris van VWS hanteert in de “Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012”8 in relatie tot de 
zorgfunctie begeleiding. 
 
Bij zelfredzaamheid in relatie tot de functie begeleiding gaat het om de lichamelijke, cognitieve en 
psychische mogelijkheden die iemand in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te 
functioneren.  

                                                      
8 Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012, bijlage 6 Begeleiding – Staatscourant Nr. 22959, 20 december 2011. 
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Een zelfredzame burger:  
- heeft het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, 

bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken, het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse 
zaken, het bewegen en verplaatsen, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.  

- heeft het vermogen om sociaal te kunnen functioneren. Het gaat dan om zaken als het voeren 
van gesprekken met instanties op het terrein van wonen, school, werk, etc.  

 

 

4.3 De beginselen van de Kanteling 

Gemeenten formuleren de kaderstellende uitgangspunten mede op 
basis van “De Kanteling”9. De Kanteling gaat over het anders 
vormgeven van de compensatieplicht in de Wmo, zodat mensen met 
een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan 
de samenleving. Een gekantelde manier van werken vergt van 
gemeenten én van burgers een nieuwe benadering: 

- De gemeente neemt meer tijd in het eerste gesprek met de 
burger. Het gesprek is meer vraagverhelderend en minder 
beoordelend.  

- De gemeente en burger verkennen samen alle mogelijkheden 
om een hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van regie 
over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.  

- De gemeente en burger stellen samen vast wat het resultaat van 
de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen. Het gaat dan lang niet 
altijd om individuele voorzieningen, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt 
worden. 

 
Het perspectief in de maatschappelijke ondersteuning verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘er voor 
zorgen dat’. Het behoud van de regie over het eigen leven vanuit zelfredzaamheid staat centraal.  
 

Resultaatgebieden 

Bij het nieuw vorm te geven beleid gaan we uit van resultaatgebieden (zie bijlage 1) die uiteindelijk in 
de nieuwe Wmo-verordening en beleidsregels nader uitgewerkt worden. Gemeenten compenseren 
belemmeringen en beperkingen als iemand hiertoe zelf niet in staat is.  
Er zijn drie resultaatgebieden: 
1 Wonen 
2 Verplaatsen 
3 Daginvulling 
 

 

4.4 Eigen kracht en verantwoordelijkheid 

Belangrijk is dat er ‘zicht op eigen mogelijkheden’ is door een verkenning van de mogelijkheden om 
een hulpvraag of beperking vanuit zelfredzaamheid op te lossen. Daarbij past het uitgangspunt dat bij 
de beoordeling van een ondersteuningsvraag eerst gekeken wordt naar wat iemand zelf nog kan, 
vervolgens naar wat de omgeving kan betekenen en dat daarna pas de vraag aan de orde komt of 
een individuele voorziening op zijn plaats is. In die volgorde gaan ook collectieve voorzieningen vóór 
individuele voorzieningen.  
                                                      
9 De Kanteling is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Uitgangspunt 1 
De mens met zijn mogelijkheden en vraag naar ondersteuning staat centraal 

Uitgangspunt 2 
Gemeenten sturen niet op het doen of laten verrichten van activiteiten maar op te behalen 
resultaten, en geven professionals de ruimte voor invulling. 
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Een vernieuwende aanpak met een betere afstemming tussen nieuwe taken, huidige Wmo-
voorzieningen en het welzijnsaanbod kan leiden tot een betere kostenbeheersing. Dat neemt niet weg 
dat er zich situaties kunnen voordoen waarin het beter is de ondersteuning ongewijzigd en op het 
individuele niveau over te nemen, bijvoorbeeld omdat er geen beter alternatief is gezien de zwaarte 
van het probleem.   

4.5 Van aanbodgericht naar vraaggericht 

In de AWBZ is de zorg geregeld volgens het principe van aanspraak en claim op zorg. In de Wmo 
toetsen gemeenten de zorgvraag op haar noodzaak en komen samen met de burger tot oplossingen 
die rekening houden met iemands eigen mogelijkheden. Het te behalen resultaat (doel) staat voorop, 
niet het voorzieningenpakket. De zorgvraag hoeft op die manier niet altijd te leiden tot een individuele 
Wmo-voorziening maar kan ook leiden tot een collectieve welzijnsvoorziening.   
 

 

4.6 PGB of PVB 

AWBZ cliënten met een indicatie begeleiding konden er voor kiezen om zelf met een 
persoonsgebonden budget (PGB) hun begeleiding te regelen. Momenteel maakt een groot aantal 
cliënten met AWBZ Begeleiding gebruik van het PGB (ongeveer een derde van alle cliënten). Ook in 
de Wmo is kiezen voor een PGB mogelijk. Met de decentralisatie van de AWBZ wordt ook de Wmo 
aangepast met een ‘kan-bepaling’. Deze kan-bepaling geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om 
zelf te bepalen in welke gevallen, voor welke groepen mensen of voor welke typen voorzieningen een 
PGB de eigen regie en invloed van de cliënt over zijn voorziening bevordert. Het PGB is geen doel op 
zich. Door de kan-bepaling is het PGB een middel (naast vele andere) waarmee een doel (eigen 
regie, redzaamheid) is te bereiken.  
 
Op dit moment maakt ruim 30% van de cliënten gebruik van een PGB, voor Texel is dit percentage 
zelfs 40%. Door een PGB kunnen cliënten de zorg op maat inrichten zodat de ondersteuning optimaal 
passend is. Een vorm van PGB is daarom gewenst. Echter er zijn ook negatieve kanten aan een 
PGB. Als deze de vorm heeft van een ‘blanco cheque’ ontbreekt er een sturingsmogelijkheid en een 
dempende werking waardoor een PGB duur uitpakt. Ook is de kans op ongewenst gebruik 
(bijvoorbeeld het betalen van familie en vrienden) groot. Deze decentralisatie kan daarom gebruikt 
worden om een aangepaste vorm van een PGB in te voeren, zodat een maximale vrijheid blijft voor 
het vormgeven van de begeleiding, maar de besteding wel gecontroleerd wordt en zo nodig 
gehandhaafd. Een Persoons Volgend Budget (PVB), waarbij het bedrag niet wordt overgemaakt naar 
de cliënt, maar in beheer blijft bij de overheid is hiervan een mogelijk voorbeeld. 
 

 
 
 

Uitgangspunt 5 
Gemeenten handhaven de mogelijkheid van een vorm van een PGB / PVB maar zullen daaraan 
voorwaarden verbinden. 

Uitgangspunt 3 
Bij het verhelderen van de vraag is een open en luisterende houding primair. In de ondersteuning 
wordt gekozen voor een passende oplossing die stoelt op eigen kracht en mogelijkheden zodat 
kwetsbare mensen (zoveel mogelijk) in staat blijven zelf regie over hun eigen leven te voeren. De 
zorgfunctie AWBZ Begeleiding wordt niet zonder meer één op één overgenomen  

Uitgangspunt 4 
Gemeenten verbeteren de kwaliteit en duurzaamheid van ondersteuning door verder te kijken dan 
de vraag van de cliënt; betrekken de sociale omgeving van de zorgvrager; en richten ondersteuning 
op resultaat in plaats van op het aanbieden van producten en voorzieningen 



 17 

4.7 Kwaliteit  

De uitvoering van de AWBZ bewoog zich buiten het gezichtsveld van de gemeenten. Met de 
decentralisatie gaat dat veranderen. Gemeenten nemen de rol van regisseur en opdrachtgever op 
zich. De zorgzwaarte/behoefte en de passende ondersteuning hierbij staat centraal. Het is belangrijk 
dat voor de groep waarvoor de begeleiding wordt gecontinueerd de overgang zo soepel mogelijk 
verloopt. De kwaliteit van leven van deze groep staat voorop. 
 
De gemeenten hebben een regierol; in de uitvoering worden organisaties betrokken. Organisaties 
hebben jarenlange kennis en kunde in begeleiding opgebouwd. Gemeenten willen hun deskundigheid 
en kennis van de cliënt benutten. In de inventarisatie- en oriëntatiefase is gebleken dat er regionaal 
circa 60 aanbieders zijn voor ongeveer 2300 cliënten waarvan 27% begeleiding zelf regelt met een 
Pgb.  
 
In elke gemeente zijn meerdere organisaties actief die in contact komen of zijn met burgers en met 
hen gesprekken voeren over een ondersteuningsbehoefte.  
Om de regierol te kunnen waarmaken hebben gemeenten voor organisaties die aanbieder (willen) zijn 
een aantal criteria opgesteld. Deze zijn: 

 
- Samenwerking met andere aanbieders waar mogelijk en nodig. 
- Een evenwichtige mix hanteren van informele en professionele zorg. 
- De informele zorg actief bij de begeleiding betrekken en waar dat kan terugtreden wanneer de 

persoon het met informele zorg zelf redt. 
- Met het aanbod ondersteunen bij het ‘verzamelen’ van voldoende hulpbronnen en het helpen 

vinden van mogelijkheden om de eigen kracht om te zetten in participatie en 
(netwerk)contacten. 

- De organisatie verplicht zich waar dat kan tot inzet op het realiseren van een nuttige participatie 
en betekenisvolle communicatie met gelijkgestemden (i.p.v. uitsluitend met gelijk beperkten) 

- Verbindingen leggen met infrastructuur welzijn, re-integratie, sociale werkvoorziening, 
jeugdzorg, (speciaal) onderwijs. 

- Kiezen voor collectieve voorzieningen waar het kan en voor individuele voorzieningen waar 
nodig (maatwerk).  

 
Veelal hebben organisaties een kwaliteitsprotocol of certificaat en houden zij klanttevredenheids-
onderzoeken. Gemeenten onderzoeken met regelmaat de tevredenheid over de geboden 
dienstverlening aan het loket en de kwaliteit van de ondersteuning. 
Op die manier kunnen gemeenten zien of afspraken over kwaliteit met aanbieders worden 
nagekomen. 
 

 
 

4.8 Regionaal beleid 

Bij voorkeur is de beleidsagenda regionaal. Dat om te profiteren van elkaars kracht. Daarnaast 
kennen gemeenten ook participatiebeleid dat is toegespitst op lokale problematiek en kansen. De 
eigen beleidsruimte binnen de Wmo geeft de gemeente en gemeenschap de mogelijkheid om precies 
vast te leggen hoe en wat men lokaal nodig vindt om te komen tot een leefbare, zorgzame en veilige 
samenleving. Gemeenten hebben en houden het recht op de voor haar best mogelijke (op maat 
gesneden) beleidsuitvoering, waar dat nodig en zinvol is buiten de gezamenlijkheid om. 
Lokaal waar het moet, regionaal waar dat kan.  
 

Uitgangspunt 6 
De gemeenten onderzoeken met regelmaat de tevredenheid van de cliënt over de geboden 
dienstverlening en kwaliteit van ondersteuning.  
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Hoofdstuk 5 Wat gaan we doen? 
 
 
Het is een uitdaging om in een zorgvuldig regionaal traject te komen tot eenduidige uitvoering. 
Belangrijk is dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de impact van de decentralisatie. Dit geldt niet 
in de laatste plaats voor onze burgers die rechten verliezen. Het is belangrijk dat er weloverwogen 
keuzes gemaakt worden en dat gemeenten en partners de tijd nemen en elkaar de ruimte geven voor 
een strategische (her)overweging van de bestaande infrastructuur. We moeten voorkomen dat een 
goed werkende infrastructuur verloren gaat die in de toekomst hard nodig kan zijn.   

5.1 Samen sterk  

De gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland10 werken samen aan de decentralisatie van AWBZ 
Begeleiding naar de Wmo en doen dit aan de hand van het projectplan ‘Decentralisatie AWBZ 
Begeleiding naar Wmo, Regio Kop van Noord-Holland’, met daarin de volgende stappen: 
1 Inzicht krijgen in de huidige cliënten AWBZ Begeleiding, het huidige zorgaanbod, inhoud van het 

zorgaanbod, uren en financiën;  
2 Visieontwikkeling: welke vorm van begeleiding hebben we voor ogen; 
3 Beleidsontwikkeling: hoe moet de toekomstige situatie eruit gaan zien;  
4 Implementatie beleid en processen (zoals werkprocessen en inkoop/aanbesteding); 
5 Werkgroep Indicatiestelling Begeleiding en Kanteling ten behoeve van een nieuw 

beoordelingskader bij aanvragen Wmo.  
 

 

Kerngroep 

Om de decentralisatie vorm te geven is er een regionale kerngroep opgericht met vertegenwoordigers 
van alle gemeenten uit de regio Kop van Noord-Holland, onder aanvoering van een onafhankelijke 
procesmanager. Er is een projectplan opgesteld die in de verschillende gemeenten is vastgesteld. 
Voor de uitvoering van het projectplan is subsidie verkregen van de provincie Noord-Holland. 
 
De eerste fase van het projectplan is de inventarisatie- en oriëntatie. Bureau HHM heeft een 
impactmonitor uitgevoerd met een kwantitatieve analyse van de doelgroep. De verschillende 
beleidsambtenaren hebben een oriëntatie uitgevoerd via werkbezoeken bij diverse zorgaanbieders. 
De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in een bijeenkomst met wethouders en ambtenaren uit alle 
regiogemeenten op 12 april 2012 te Harenkarspel.  

                                                      
10

 Vier van de oorspronkelijk negen gemeenten in De Noordkop fuseerden per 1 januari 2012 tot één nieuwe gemeente 
“Hollands Kroon”. Hollands Kroon telt 22 dorpskernen en heeft een overwegend agrarisch karakter. Drie gemeenten 
(Harenkarspel, Schagen en Zijpe) vormen per 1 januari 2013 één nieuwe gemeente.  
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Stap twee in het projectplan is de vertaling van de inventarisatie en oriëntatie in een regionale visie. 
Onderhavig document is hier het resultaat van. In de derde stap wordt de beleidsontwikkeling verder 
vorm gegeven. Hiervoor is per hoofdthema een werkgroep samengesteld. In de kerngroep worden de 
werkgroepen aangestuurd en gecoördineerd. Ook is er een communicatietraject gestart met 
nieuwsbrieven en op belangrijke momenten een raadsinformatiebrief. Begin juni wordt een brede 
bijeenkomst met de zorgaanbieders georganiseerd.  
 
Zoals eerder aangegeven is het wetgevingstraject door de val van het kabinet onzeker geworden. De 
verwachting is dat de wet in een eventuele aangepaste vorm wel wordt doorgevoerd. Om deze reden 
is het belangrijk om in volle vaart door te gaan, zodat 1 januari 2013 gemeenten in staat zijn 
begeleiding voor de nieuwe cliënten aan te bieden. Vanaf 2014 moet voor alle bestaande cliënten de 
begeleiding geregeld zijn.  
 
De werkzaamheden vinden plaats in een viertal werkgroepen: 

5.2 Werkgroep indicatiestelling 

De organisatie van de indicatie/toegang tot Wmo ondersteuning is in de regio Kop van Noord-Holland 
verschillend geregeld. Enkele gemeenten voeren zelf het eerste gesprek met de cliënt en beoordelen 
de eenvoudige aanvragen zelf. Enkele gemeenten werken met externe adviseurs, te vergelijken met 
de toegang tot de AWBZ, en er zijn varianten op beide vormen. Elke gemeente laat een eventueel 
medisch onderzoek door externe adviseurs uitvoeren. Het aantal complexe situaties zal met de vraag 
naar begeleiding toenemen. Indien gemeenten ervoor kiezen om ook deze complexe situaties zelf te 
beoordelen, dan zijn de juiste kennis en competenties belangrijke aandachtspunten.  
 
In de werkgroep wordt de nieuwe vorm van indicatie en begeleiding vanuit de beginselen van de 
Kanteling vormgegeven. Ook is er ruimte om gedurende 2013 ervaring op te doen met de nieuwe 
werkwijze. De kern van het indicatieproces is de zoektocht naar oplossingen op basis van maatwerk, 
met ruimte voor eigen regie en ondersteuning vanuit het eigen netwerk van cliënten. De 
gemeentelijke organisaties (Wmo-loket en beleidsafdeling) hanteren vervolgens protocollen die hierop 
aansluiten en gesprekmethodieken conform de Kanteling. Samen met de cliënten wordt een passend 
arrangement opgesteld.    
 
Uitganspunten voor de werkgroep indicatiestelling: 

- In de werkgroep Indicatie en Kanteling staat expertise / kennis en contact met de cliënt 
centraal; 

- In de werkgroep Indicatie en Kanteling worden huidige en goedwerkende ketens benut en 
objectiviteit geborgd.  

5.3 Werkgroep aanbesteding 

In dit stadium kan de vraag inkoop of subsidie nog niet beantwoord worden. Inzicht in het kwalitatieve 
aanbod en de omvang en mate waarin belemmeringen zich voordoen bij cliënten zijn daarin 
medebepalend. De AWBZ Begeleiding is divers en de doelgroepen verschillend. Op het moment dat 
gemeenten weten wat de producten zijn die in het aanbod komen, de geschikte aanbieders, de 
relaties die er al bestaan met aanbieders, de geschatte kosten die met het aanbod gemoeid zijn, 
kunnen de verschillende subsidie- en inkoop- en aanbestedingsmodaliteiten aan de orde komen.  
Aanbesteden hoeft niet maar kan wel, bijvoorbeeld voor omvangrijke en eenduidige vormen of 
producten van begeleiding.   
 
Gemeenten bepalen welke producten deel uitmaken van het aanbod en daarop volgt de keus voor 
aanbesteding, inkoop of subsidie. Deze vormen kunnen afhankelijk van het aanbod naast elkaar 
bestaan.   
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5.4 Werkgroep verordening (juridische kader) 

Het vernieuwde (gekantelde) Wmo-beleid moet vastgelegd worden in een nieuwe Wmo-verordening 
en in beleidsregels. Vanuit de VNG wordt gewerkt aan een modelverordening en -beleidsregels. Naar 
verwachting vormt deze VNG modelverordening voor alle gemeenten in de regio het uitgangspunt. 
Maar door lokale verschillen is het mogelijk dat per gemeente deze verordening wordt aangepast aan 
de lokale wensen. Het is belangrijk om de gemeenschappelijke regionale deler hierbij niet uit het oog 
te verliezen. 
 
In de werkgroep wordt het beleid van de verschillende gemeenten afgestemd. 

5.5 Werkgroep vervoer 

Zoals al eerder aangegeven maakt het vervoer van en naar de begeleidingsactiviteiten onderdeel uit 
van de groepsbegeleiding (BGG). Dit moet opnieuw vormgegeven worden en wellicht moet hiervoor 
een apart aanbestedingstraject doorlopen worden. Financieel is vervoer een substantieel deel van de 
kosten van de begeleiding en wellicht zijn hier besparingsmogelijkheden te vinden. Ondertussen moet 
wel geregeld worden dat het vervoer per 1 januari 2013 gegarandeerd is voor de nieuwe cliënten. 
 
Gemeenten hebben o.a. de volgende keuzes bij het regelen van het toekomstige vervoer van en naar 
de dagbesteding: 
 

- Organisatie van de dagbesteding (wat lokaal - wat regionaal); 
- Mate van keuzevrijheid locatie van dagbesteding voor cliënt; 
- Toegang tot vervoer en extra’s zoals begeleiding; 
- Coördinatie van vervoer en uitvoeren van zaken zoals mutatiebeheer; 
- Mate en wijze van integratie met ander doelgroepenvervoer; 
- Mate en wijze van intergemeentelijke samenwerking. 

 
 
De werkgroep vervoer onderzoekt deze vragen en kijkt of het vervoer voor de begeleiding kan 
aansluiten op andere vromen van vervoer die in de regio aanwezig zijn.  
 
 
 
 
 



 21 

Hoofdstuk 6 Financieel kader 
 
Met de decentralisatie komt een budget mee in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Volgens 
informatie van het rijk is deze gekoppeld aan een reële en nominale indexering. De looptijd van de 
decentralisatie-uitkering wordt voorlopig niet begrensd. Met betrekking tot de verdeling van de 
middelen over de gemeenten ontwikkelen VWS en BZK in overleg met de VNG een verdeelmodel dat 
recht doet aan objectieve verschillen tussen gemeenten. Bij het tijdpad wordt rekening gehouden met 
optredende herverdeeleffecten.  
 
Het vervoersbudget maakt onderdeel uit van het totale macrobudget dat aan gemeenten ter 
beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de nieuwe taken. 

Aantal cliënten met begeleiding 

Het gaat in de regio Kop van Noord-Holland met totaal ruim 165.000 inwoners om ruim 2.300 cliënten 
met (in zorg gemelde) begeleiding en waarvan circa 950 met vervoer. 
Het aantal cliënten per 100 inwoners is het hoogst in de gemeente Schagen, het laagst in de 
gemeente Zijpe. Een verklaring voor dit grote verschil moet lokaal gezocht worden, zoals de 
aanwezigheid van bepaalde zorginstellingen of demografisch bepaalde verschillen. 
 
  aantal inwoners aantal cliënten met begeleiding 

Den Helder 57.403 950 

Harenkarspel* 16.086 194 

Hollands Kroon 47.595 598 

Schagen* 18.736 327 

Texel 13.779 165 

Zijpe* 11.587 118 

      

Totaal 165.186 2352 

 

*Nieuw SCHAGEN  

 

46.409 

 

639 

 

Schatting kosten begeleiding per jaar 

 
We hebben een schatting gemaakt van de kosten op basis van de gemiddelde kosten per uur BGI en 
dagdeel BGG op basis van de gegevens van het zorgkantoor. Hieronder in twee tabellen de 
schattingen van kosten per jaar.  
 
Kosten per jaar onderverdeeld naar kostentype.  
 Kosten Totaal Kop van Noord-Holland (schatting ) 
begeleiding individueel  € 15.901.600  
begeleiding groep  € 10.675.600  
vervoer  € 2.017.600  
TOTAAL ZORG   € 28.589.600  
 
N.B. In deze tabel zijn niet meegenomen de kosten van kortdurend verblijf, wel de kosten intramuraal 
(16%) terwijl dit niet zou moeten. Het zorgkantoor kon deze onderverdeling niet aanbrengen. De 
cijfers moeten hiervoor dus gecorrigeerd worden. De totale kosten komen dan op € 24.480.000 
(schatting) Zie onderstaande tabel.  
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Kosten Totaal uitgesplitst naar gemeente 
  aantal 

inwoners 

aantal 

cliënten met 

begeleiding 

Totale kosten per 

jaar excl. 16% intra 

incl. KVB 

Waarvan: Directe 

betaling aan 

leveranciers 

betaling via 

PGB’s in € 

Den Helder 57.403 950  €    9.890.000    7.349.832    2.540.168  

Harenkarspel* 16.086 194  €    2.040.000     1.440.619       599.381  

Hollands Kroon 47.595 598  €    6.220.000     4.087.726    2.132.274  

Schagen* 18.736 327  €    3.160.000     2.270.948       889.052  

Texel 13.779 165  €    1.840.000     1.104.000       736.000  

Zijpe* 11.587 118  €    1.330.000        924.237       405.763  

           

Totaal 165.186 2.352  € 24.480.000   17.177.361   7.302.639  

 

*Nieuw SCHAGEN  

 

46.409 

 

639 

  

€    6.530.000     4.635.804   1.894.196  
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Bijlage 1 Resultaatgebieden 
 
Bij het nieuw vorm te geven beleid gaan we uit van de volgende resultaatgebieden die uiteindelijk in 
de nieuwe Wmo-verordening en beleidsregels nader uitgewerkt worden. Gemeenten compenseren 
belemmeringen en beperkingen als iemand hiertoe zelf niet in staat is.  
Er zijn drie resultaatgebieden: 
1 Wonen 
2 Verplaatsen 
3 Daginvulling 
 
De op basis van artikel 4 lid 1 van de wet via compenserende maatregelen te bereiken resultaten zijn 
(zie modelverordening VNG): 
 
Het voeren van een huishouden: 

a. een schoon en leefbaar huis; 
b. wonen in een geschikt huis; 
c. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; 
d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; 
e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; 
f. het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten;  
g. mantelzorg kunnen volhouden; 
h. veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving; 
i. sterven in een huiselijke omgeving; 

 
Verplaatsen: 

a. zich verplaatsen in en om de woning; 
b. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 

 
Daginvulling: 

a. een ingevulde dag hebben; 
b. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan 
maatschappelijke, recreatieve en religieuze activiteiten. 
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