
Kanteling en hervorming 
Waarom de kanteling? Meer aandacht voor het participatiekarakter van de Wmo, de 
verantwoordelijkheidsladder, het keukentafelgesprek en maatwerk (voorzieningen). 
Voorbeeld: 
Mensen die geen netwerk hebben ondersteunen en mensen laten participeren door diensten als 
vrijwilliger te vervullen. Voorbeelden: scootmobiel, strijkservice, klussendienst/boodschappendienst. 
Mensen activeren helpt – mensen zoeken elkaar zelfs op – een cultuurverandering heeft 
plaatsgevonden.  
Deze wordt al uitgevoerd door de vrijwilligerscentrale Vaals, Valkenburg en Gulpen-Wittem in de 
gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem. 
Het sociaal  contact neemt toe. Mede door de beweegmakelaar die niet alleen actief is op het gebied 
van sport en bewegen maar ook mensen uit hun isolement (eenzaamheid) haalt. 
Deze wordt al uitgevoerd in Vaals. 
 
Succesfactoren 
Korte lijnen, vrijwilligers kennen elkaar, kleinschalig, laagdrempelig en kennis van de wijk. 
Kansen voor de nieuwe doelgroep (ex Awbz – begeleiding): nog meer wijkgericht, laagdrempelig en 
multidisciplinair werken. 
 
Zijn er grenzen aan vrijwilligerswerk voor bijv. mensen met een psychische handicap? 
Een goede match tussen vrijwilliger en ‘klant’ is heel belangrijk! Als er géén klik is dan kan het ook 
mis gaan c.q. niet lukken. 
Bepaalde doelgroepen worden of gemedicaliseerd of gecriminaliseerd. 
De kloof tussen psychiatrie en maatschappelijke opvang wordt groter – contact tussen gemeente en 
psychiatrie is belangrijk in deze c.q. hoe hiermee om te gaan (goed voorbeeld: leg als gemeente 
rechtstreeks contact met hulpverlener, maak gebruik van consultatie functie bij hulp in casus). 
 
Bezuinigingen door gemeenten kunnen funest zijn (bijv. straathoekwerk – buurtwerk – 
jongerenwerk) want professionals in de wijk moeten één team vormen met bijv. psychiater, 
wijkagent en buurt- of jongerenwerk. 
 
Gemeenten kunnen nu (nog) niet monitoren wat de ‘outcome’ is van de kanteling! 
 
Samenwerking gemeenten met zorgverzekeraars en eerste lijn 
Actuele situatie: Huisartsen mogen nog steeds indiceren (bijv. bij jeugd). Ziekenhuizen krijgen (nog) 
verkorte indicaties. Verpleeghuizen zitten vol (wachtlijsten) en verzorgingstehuizen zijn steeds 
moelijker toegankelijk voor mensen. 
Er is sprake van een kloof tussen de WLZ en de Wmo. Voorbeeld: Thuis kan niet (meer) – 
onduidelijkheid met ex Awbz-cliënt (had voorheen indicatie) – het zorgkantoor heeft geen 
antwoord/oplossing. 
Rol gemeente? Schoenmaker blijf bij je leest en gemeente moet waken voor het mensbeeld achter 
de transformatie c.q. dit is nog nieuw voor de gemeente. 
Ook hier komt de kloof tussen psychiatrie en maatschappelijke zorg ter sprake. Indicatieloze zorg 
(zorg anders inrichten) – zijn de instellingen (GGZ, huisartsenzorg, psychiatrie) en de wijk hier klaar 
voor? 
 
Aanbeveling: praat elkaar goed bij, ga met elkaar aan tafel en organiseer bijvoorbeeld 
voorlichtingsbijeenkomsten voor huisartsen poh. In een aantal gemeenten gebeurt dit al. 
 
 
 
 



Conclusies m.b.t. samenwerking: 
Zorgverzekeraars: Opletten voor meer schotten, kloven dichten, behoud van expertise en opletten 
voor versnippering. 
 
Eerste lijn: Kleinschalig, laagdrempelig contact met gemeenten, kennismakingsgesprekken (leren 
praten met elkaar, vragen stellen), geheimhoudingsplicht artsen, ‘bevruchting’ huisarts en Wmo-
consulent heel belangrijk (proces/betere samenwerking).  
 
 


