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EVI Panel uitvoering Wmo 
26 maart 2015 
Thema: Ervaringen uitwisselen 

 

 
Sessie 1.1 

Aanwezigen 

Myriam Cuypers   gemeente Meerssen (voorzitter) 

Rachel Quadackers  gemeente Eijsden-Margraten 

Herman Reiters   gemeente Maastricht 

Carla Saris    gemeente Maastricht 

Miranda Thijssen   gemeente Meerssen  

Benigna Deiana-Maes  gemeente Vaals 

M. Srech     gemeente Valkenburg 

Francien Heussen   MEE 

Yvonne van Rooy   Steunpunt Mantelzorg 

Ronald Smits     Cicero 

Annemiek Tans   Envida (wijkverpleegkundige) 

Guido Biesmans   Envida (later aangeschoven)  

Ron Walthouwer    Thuiszorg Groot Limburg 

Rob Hendriks    Orbis 

Jeanine Kleijnen   Artidé 

Jorn Lemmerlijn   Talent 

Bente Drummen   Talent 

Carla Mos     Zorg voor Mensen (later aangeschoven) 

Richard Lustermans  Mosae Zorggroep 

Judith Hulsman-LansinkKetenzorg Dementie  

Ingeborg Wijnands   Zorg in Ontwikkeling (ZIO)  

 

 
De sessie wordt gestart met een korte vragenlijst over het thema van de sessie. Deze is bedoeld om 
de aanwezigen te helpen hun gedachten op scherp te zetten. Vervolgens maken de aanwezigen 
kennis met elkaar. Iedere aanwezige stelt zichzelf en zijn organisatie kort voor en gaat vervolgens in 
op de vraag: “welke positieve ervaringen breng je tot nu toe mee? En wat is voor verbetering 
vatbaar?” 
 
Thuiszorg groot Limburg 
Positief:  
de goede contacten met de toegangsteams in de gemeenten 
Aandachtspunten:  
bij herindicaties weten de verwijzers nog niet altijd de weg via de Wmo/gemeente. 
 
 
Stichting MEE 
Positief:  
Je werkt dichter bij de bron en dat werkt positief. 
Aandachtspunten:  
Er is veel angst bij clienten over hoe de overgang van AWBZ naar Wmo uitpakt. Daarnaast moet in de 
nieuwe situatie nog veel uitgezocht worden en moeten alle betrokkenen opnieuw hun plek vinden. Dat 
vergt nu nog veel overleg. 
 
ZIO 
Positief:  
Mensen brengen allemaal de eigen ervaring mee.  
Verbinding is goed, wil is groot. Daarnaast was er bij huisartsen ook wel frustratie over de CIZ-
indicaties. Huisartsen worden pas bij een actuele casus pas echt geconfronteerd met veranderingen. 
Aandachtspunten  
hebben betrekking op communicatie en de beveiliging van informatiestromen.  
Verder hebben huisartsen een beroepsgeheim.  
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De afstemming tussen verschillende soorten zorg (Wmo-WLZ-Zorgverzekering)kan beter. 
Best practices met elkaar bespreken. 
 
Ketenzorg Dementie 
Positief:  
op de werkvloer is men goed in gesprek met elkaar en wordt de verbinding gelegd. De samenwerking 
is constructief en welwillendheid 
Aandachtspunt:  
Duidelijke communicatie over afwijzing, motivatie kan beter. In de samenwerking moeten partijen nog 
leren vertrouwen op elkaars deskundigheid. Het aandachtspunt van ZIO met betrekking tot het 
respecteren van beroepsgeheimen en de beveiliging van informatiestromen wordt gedeeld. 
 
Gemeente Maastricht, beleidsterrein volksgezondheid 
Positief:  
de persoonlijke benadering via keukentafelgesprekken en de screening die op elkaar afgestemd is. 
Aandachtspunt:  
loskomen van de oude (awbz-)denktrant en ruimte aan professionals. Het vertrouwen moet deels nog 
groeien, tussen degene die toewijst en degene die uitvoert. 
Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de overgangsproblematiek en hoe om te gaan met 
veranderingen in zorg voor de afloopdatum van de indicatie. 
 
Stichting Talent 
Positief:  
Door de persoonlijke benadering in het keukentafelgesprek zijn lijnen kort en gaan zaken vaak juist 
sneller. 
Aandachtspunt:  
gemeenten vullen soms het arrangement nog erg gedetailleerd in. Dat kan de ruimte om met de client 
samen tot een goed plan van aanpak te komen ook wegnemen. 
Daarnaast is de aansluiting tussen wlz, oude indicatie en gemeente soms lastig te maken. 
 
Gemeente Eijsden- Margraten, sociaal team 
Positief:  
Communicatie tussen partijen is goed en aanloopproblemen worden goed en samen opgepakt; 
“gemeente en aanbieder gaan samen de angst bij de client aan”. Ervaring in Eijsden-Margraten is ook 
dat de gemeente, het sociaal team,  goed gevonden wordt door de inwoners.  
Aandachtspunt:  
veel aanloopproblemen en wennen aan het werken met arrangementen, hetgeen wordt aangepakt 
door aanbieders te betrekken in de gesprekken van het sociaal team. Qua aanbieders is er veel te 
kiezen, wat soms lastig werken is als je niet alle aanbieders kent. 
 
Artide 
Positief:  
Goed gaat de betrokkenheid en inzet, positie de je krijgt om op verschillende plekken mee te denken. 
Ondanks de krappe tijd staat het huis heel aardig.  
Aandachtspunt:  
Er moet goed opgevolgd worden of de financieringssystematiek bij een kleine organisatie recht doet 
aan de situatie. De facturatie en financiele stromen lopen nog niet. 
Waak voor teveel bureaucratie en te ingewikkelde systemen. 
Bereikbaarheid van loketten, aandacht voor crisissituatie/ 
goede afspraken maken over de inzet van voorliggende voorzieningen. Wie pakt deze op en zorgt 
voor de daadwerkelijke inzet ervan? 
  
Altracura 
Positief:  
bij aflopende indicatie worden zaken goed opvolgen en laat de gemeente geen gaten vallen. Het 
verantwoordelijkheidsgevoel is groot. 
aandachtspunten: 
Toegang tot zorg voor mensen die zorgmijdend zijn. Hoe willen gemeenten omgaan met rechtstreekse 
signalering en doorverwijzing door aanbieders? Van belang is dan aanwezige hulpverleners te 
betrekken. 
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Er zitten een aantal weeffouten in de wet. Dat levert problemen op als er wachtlijst zijn voor 
intramurale zorg. De systemen sluiten dan niet goed op elkaar aan en dan zie je de perverse prikkels 
tussen systemen wlz, wmo, zvw. 
Onafhankelijkheid sociale teams: als in sociale teams expertise van aanbieders naar voren is gehaald 
en aanbieders participeren in sociale teams, kunnen zij dan onafhankelijk zorg toewijzen? 
Aandachtspunt is ook de noodzaak van een lange termijnvisie. Een scope van 4 jaar is te kort. 
  
Steunpunt mantelzorg. 
positief:   
betrokkenen zijn met elkaar in overleg, goed afstemmen en korte lijnen hebben. De gemeente is 
rechtstreeks in gesprek met de burger. Dat is een verbetering. 
Aandachtpunt:  
door de onrust en onduidelijkheid is er momenteel een toename naar de vraag om 
mantelzorgondersteuning bij het steunpunt. Dat knelt in de capaciteit. Dat kun je aanpakken door 
samen te werken en naar elkaar te verwijzen. Dat vergt wel vertrouwen over en weer. 
 
Cooperatie zorgboeren 
Positief:  
De onderlinge contacten en de wil en bereidheid samen te zoeken naar oplossingen. 
aandachtspunt:  
het oude denken kunnen we nog meer loslaten. Met name bij zware problematiek niet te veel sturen 
aan de voorkant (uren en dagdelen). Aanbeveling om te evalueren of de werkwijze met 
arrangementen bij de inkoop geschikt is voor echt zware zorg. 
Verder kan de administratie kan eenvoudiger. Deze vergt nu het nodige van aanbieders, en vertraagt 
de betalingen. 
 
Wijkverpleegkundige 
Positief:  
Bij het herindiceren van persoonlijke verzorging en verpleging merk je dat meer zorg op maat mogelijk 
is, door loslaten van ciz-protocollen  en meer aandacht voor zelfredzaamheid en netwerken. 
De samenwerking met wmoconsulenten en teams toegang gaat op sommige plaatsen goed maar 
loopt nog niet overal. In Vaals is sprake van een goede netwerkopbouw. 
 
Benigna merkt hier over op dat juist doordat in Vaals al jaren een aantal grote maatschappelijke 
problemen voorkomen, men vroegtijdig een aantal acties heeft ingezet die nu heel goed uitpakken. Dit 
maakt dat de nu zo nodige contacten en korte lijnen er deels al zijn, en door de kleine schaal 
makkelijk tot stand komen.  
ZIO vraagt naar de uitwisseling van best practices. Er volgt een korte brainstorm over vindplaatsen 
van best practices op platforms en websites. Daarbij wordt opgemerkt dat een best practice geen 
blauwdruk is hoe het moet, maar een suggestie van wat mogelijk is.  
 
Gemeente Maastricht, uitvoering Wmo  
Positief:  
De focus ligt op eigen kracht en op de persoonlijke situatie, die nu meer dan voorheen centraal staat 
in de aanpak. 
Aandachtspunt:  
We zijn lerende, uitwisselen van ervaringen is dan belangrijk. 
 
Orbis 
Positief:  
De oriëntatie op mensen en de wil bij alle betrokkenen om niemand in de kou te laten staan en te 
voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. 
Aandachtspunt:  
Reeds adequaat benoemd door de voorgangers. 
 
Zorg voor mensen 
Positief:  
Is door voorgangers al afdoende benoemd. 
Aandachtspunt:  
Duidelijkheid over inkoop regelarme zorg. 



 4 

Nog een aantal technische knelpunten rondom bevoorschotting, VECOZO. 
Het komt voor dan medewerkers buiten werktijd in hun privetijd bejegend worden door mensen bij wie 
de nieuwe zorgtoewijzing tegenvalt. De veiligheid van personeel is een aandachtspunt. 
Er wordt gepleit voor een warme overdracht tussen gemeente en aanbieder. 
 
Mosae Zorgggroep 
Positief:  
De betrokkenheid, de wijze van samenwerking, het keukentafelgesprek  als basis voor maatwerk. 
Aandachtspunt:  
Het is mensenwerk. Dan kan betekenen dat er verschillen bestaan tussen medewerkers. goede 
afspraken maken over de inzet van voorliggende voorzieningen. Wie pakt deze op en zorgt voor de 
daadwerkelijke inzet ervan? 
Er is na deze korte tijd nog te weinig ruimte voor innovatie. 
ER is bij de burger veel verwarring over de systeemwijziging en men weet vaak niet onder welk stelsel 
men valt. 
 
Envida 
Positief 
Aandachtspunt: 
De cultuuromslag bij burgers. 
Gevolgen van beleidskeuzes voor de bedrijfsvoering en voor de medewerkers: bij meer kleinere 
indicaties wordt voor hen het werk veel zwaarder. 
Het borgen van een goede kwaliteitscontrole. 
 
SAMENVATTEND: 
Wat gaat goed? Wat verdient aandacht 

De werkwijze:  
“ondanks een krappe invoeringstijd staat 
het huis heel aardig” 
o goede contacten tussen toegang, 

partijen uit het middenveld en 
aanbieders 

 “constructief en welwillend” 

 “de lijnen zijn kort” 

 “de betrokkenheid is groot” 
o Het zorgen voor een vangnet 

 “we werken goed samen om 
te voorkomen dat mensen 
tussen wal en schip vallen” 

 “gemeenten zorgen er 
samen met aanbieders voor 
dat er geen gaten vallen” 

 “samen pakken we de angst 
bij de burger voor alle 
veranderingen aan” 

o Keukentafelgesprek 
 “de gemeente is 

rechtstreeks in gesprek met 
de burger. Dat is een 
verbetering”. 

 “er is echt meer aandacht en 
focus op eigen kracht en het 
eigen netwerk”. 

 “door het loslaten van de 
CIZ-protocollen is zorg op 
maat mogelijk”. 

 “er was frustratie bij de 
huisartsen over de CIZ-
werkwijze”. 

o Best practices 
o De gemeente en clientondersteuners 

worden goed gevonden. 
 

 We hebben te maken met “aanloopproblemen” en “kinderziektes” op het 
gebied van facturatie, betaling, systemen als VECOZO. 
o “waak voor teveel bureaucratie”. 
o “Voor echte innovaties hebben we nog geen mogelijkheid gehad” 
o “tegelijkertijd hebben we behoefte aan een langetermijnvisie. Ik 

bedoel dan langer dan 4 jaar”.  

 We moeten voor een deel nog onze positie ten opzichte van elkaar 
bepalen: loslaten en vertrouwen op elkaars deskundigheid.  
o “artsen hebben een beroepsgeheim” 
o we zouden meer aandacht moeten hebben voor warme 

overdrachten” 
o “na een verwijzing vanuit het middenveld volgt soms toch een 

afwijzing. de motivatie daarvan kan vaak beter.” 
o De verwijzer is ook een professional. een afwijzing na advies van een 

verwijzer is dan vaak moeilijk te verkroppen. Daar zouden we 
andere afspraken over moeten maken”. 

o “soms wordt er zorg afgewezen omdat er voorliggende voorzieningen 
zijn. Maar wie zorgt ervoor dat die ook daadwerkelijk effectief 
worden ingezet?” 

 De weg vinden 
o “de burger weet de weg te vinden. Verwijzers vinden soms de weg 

naar de gemeente moeilijker.” 
o “bij zorgmijders moet de gemeente nadenken over hoe aanwezige 

zorgverleners te betrekken, en hoe om te gaan met rechtstreekse 
signalering en verwijzing door aanbieders”. 

o “door de hoeveelheid aanbieders is er veel te kiezen. Dat is best 
lastig als je niet alle aanbieders kent” 

o “hoe te handelen in een crisissituatie is nog niet altijd even duidelijk” 

 Angst bij de burger door onduidelijkheid 
o “juist door die angst weten mantelzorgers wel de weg naar het 

steunpunt vaker te vinden”.  
o “men weet niet altijd onder welk stelsel men valt”. 
o “er is nog veel aandacht nodig voor de cultuuromslag bij burgers” 

 Afstemming tussen WLZ, Wmo en zorgverzekering 
o “weeffouten in het systeem zorgen voor problemen als er wachtlijsten 

zijn voor intramurale zorg” 
o “de afstemming kan en moet beter” 

 privacy 
o “het is nog onvoldoende mogelijk om gegevens over een beveiligde 

lijn te versturen” 

 Zware zorg 
o “ik vraag me af of het werken met arrangementen voor de zware zorg 

die wij bieden echt het beste systeem is”. 



 5 

 Personeel en bedrijfsvoering 
o “ik maak mee dat personeelsleden in hun privetijd onheus bejegend 

worden door mensen van wie de zorgtoewijzing tegenvalt.” 
o “door kleine zorgtoewijzingen raken werkzaamheden erg versnipperd 

en wordt het werk voor onze medewerkers veel zwaarder”. 
 

 


