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Maatwerkvoorzieningen, o.a. keukentafelgesprek, cliëntondersteuning, dagbesteding 
 
 
De leden van de themagroep hebben begrip voor de omstandigheden van tijdsdruk en 
late inhoudelijke formatie waaronder de gemeenten hun werkzaamheden voor de 3 
decentralisaties hebben moeten verrichten. Wij hebben ook positieve ervaringen met 
elkaar gedeeld en willen hier benadrukken dat niet alles verkeerd gaat. 
 
In het licht van diezelfde omstandigheden waaronder gemeenten hebben moeten 
werken, is het echter voor gemeenten van essentieel belang dat wij ook de minder 
positieve ervaringen met elkaar delen en vanuit de themagroepen verbeterpunten 
aandragen. In onze themagroep hebben we geprobeerd dit thematisch aan te pakken. 
We hebben ons laten leiden door de in de titel genoemde onderwerpen, maar ook door 
het toevoegsel ‘o.a.’: we hebben er onderwerpen aan toegevoegd. 
 
 

1. Communicatie naar en met de burger 
1.a. Ervaringen:  

 -informatie over veranderingen in de zorg heeft vooral schriftelijk plaatsgevon-  
 den. Dat is voor veel mensen een probleem; 
 -toegankelijkheid en bruikbaarheid van schriftelijke informatie is een probleem 
  voor laaggeletterden/analfabeten, migranten en nieuwkomers, maar ook voor 
  (eenzame)ouderen, blinden en slechtzienden. 

 
Het gaat hier om gigantische veranderingen in de zorg, waarbij het belangrijk is dat 
communicatie herhaaldelijk plaatsvindt, de gemeente veel meer naar buiten treedt en de 
burgers daadwerkelijk opzoekt, vooral die burgers die moeite hebben informatie te 
begrijpen en te verwerken. 
 

1.b  Verbeterpunten: 
-informatie regelmatig herhalen en vooral ook mondeling verstrekken aan 
 groepen die op grond van culturele verschillen of diverse beperkingen moeite 
 hebben de informatie te begrijpen en te verwerken 
-de websites van gemeenten toegankelijk en bruikbaar maken voor groepen 
 burgers die hier moeite mee hebben. 
 

2. Keukentafelgesprek 
2.a. Ervaringen: 
  -uitleg over de bedoeling van het keukentafelgesprek is marginaal; het keuken- 
         tafelgesprek vergt een goede voorbereiding zowel van de zijde van de consulent  
         als van de cliënt; 

  -mensen durven niet het achterste van hun tong te laten zien aan ‘een ambtenaar 
                van de gemeente’; 

  -de rol van de persoon die de cliënt ‘bijstaat’ in het keukentafelgesprek is niet 
         altijd even duidelijk; 
  -het verslag voor ‘akkoord‘ tekenen kan de cliënt hinderen als hij/zij in bezwaar 
         of beroep gaat. 
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Het gaat bij het keukentafelgesprek om een spannende gebeurtenis voor de burger 
waarop hij/zij zich goed wil kunnen voorbereiden. Het resultaat ervan is ervaart de 
burger als zeer belangrijk voor de kwaliteit van zijn/haar leven. 

 
2.b. Verbeterpunten: 
  -voortdurend de keukentafelgesprekken laten monitoren door een onafhankelijk 
    extern bureau; 
  -consulenten inzetten die kennis hebben van de verschillende culturele achter- 
         gronden van mensen; 
  -consulenten inzetten die psychologisch inzicht hebben, mensen kunnen gerust- 
   stellen en uitnodigen om te praten; 
  -onafhankelijkheid van consulenten optimaliseren; maatwerk leveren niet op 
         basis van financiële argumenten, maar op basis van het boven tafel halen van a. 
         de zorgvraag en b. de daadwerkelijke mogelijkheden van mensen; 
  -de persoon die de cliënt bijstaat ook laten meepraten; 
  -het verslag van het keukentafelgesprek alleen laten tekenen voor ‘gezien’, zeker 
    als de cliënt het niet met het verslag eens is. 
 
3. Cliëntondersteuning 
3.a. Ervaringen: 
  -MEE is vrijwel onzichtbaar als organisatie die cliëntondersteuning biedt; wordt  
   wel genoemd in de brief van de gemeente die voorafgaat aan het keukentafelge- 
   sprek, maar zonder bereikbaarheidsgegevens; 

 -MEE heeft niet de deskundigheid op alle terreinen in huis; 
 -het maken van een persoonlijk ondersteuningsplan blijkt voor veel mensen een 
  probleem te zijn. 

 
Cliëntondersteuning is een wezenlijk element in wetgeving, verordening en procedure. 
Daarvoor hebben gemeenten MEE gecontracteerd, maar deze organisatie is voor veel 
mensen onbekend.  
 

3.b. Verbeterpunten: 
 -naast MEE ook mantelzorgers, ouderenadviseurs, ervaringsdeskundigen, enz.  
  een veel groter rol laten spelen als cliëntondersteuners ter voorbereiding op en 
  tijdens de keukentafelgesprekken; 
 -MEE vooral ook inzetten in de ondersteuning bij het maken van persoonlijke 
  ondersteuningsplannen.  

 
4. Dagbesteding 
4.a. Ervaringen: 
  -bezuinigingen hebben hier grote invloed op, terwijl de nood aan dagbesteding 
         van met name ouderen en mensen met verstandelijke beperkingen alleen maar 
         groter zal worden; 
  -veel burgers met psychiatrische aandoeningen kunnen niet meer terecht in de 
         dagbesteding en zwerven over straat. 
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De belasting van mantelzorgers is erg hoog. Dagbesteding is -als zorgvragers daar 
terecht kunnen- ook een vorm van respijtzorg voor mantelzorgers, maar alleen als deze 
laagdrempelig is en dicht bij de mensen om ook de noodzaak van vervoer te beperken.  
De risico’s zijn gegroeid dat burgers met een psychiatrische aandoening iets overkomt of 
zichzelf iets aandoen. 
    
       4.b. Innovatie: 
  -publiek-private samenwerking ontwikkelen, bijv. met zorgverzekeraars 
  

5. Versterken van burgerkracht 
5.a. Ervaringen: 
  -veel kwetsbare burgers met weinig inkomsten (ook zelfstandigen), maar ook 
         burgers met middeninkomens zijn bang iets aan te vragen, omdat zij worden 
         afgeschrikt door mogelijk hoge eigen bijdragen; 
  -mantelzorgers hebben veel onkosten; 
  -betalen van informele zorg uit een PGB versterkt de burgerkracht 
 
De burgerkracht van kwetsbare burgers wordt er bepaald niet groter op, als zij hoge 
eigen bijdragen moeten betalen. Er is veel stille armoede. Nog niet alle gemeenten in 
het Heuvelland nutten de compensatiemogelijkheden voor het wegvallen van de 
33%-korting op de eigen bijdrage en het wegvallen van compensatie in het kader van 
de Wtcg optimaal uit. Gemeenten hebben daarvoor van het rijk financiële middelen 
gekregen. 
 
5.b. Verbeterpunten: 
   -financiële middelen optimaal uitnutten voor het compenseren van meerkosten 
         die burgers met hoge zorgvraag moeten maken; 
   -mantelzorgcompliment in de vorm van geld; 
   -burgers die persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig hebben erop wijzen 
          dat deze zorg -ook in de vorm van een PGB- in de basisverzekering zit (zonder  
          eigen bijdrage en niet meetellend voor het eigen risico). 
 
 
Onze themagroep is er voorstander van dat de 3-maandelijkse monitoring die is 
afgesproken, niet alleen dit jaar plaatsvindt maar continu ook in de jaren van het 
nieuwe beleidsplan en -zo nodig- daarna. Deze monitoring dient op de eerste plaats 
inhoudelijk te zijn en op de tweede plaats financieel. 
 
 
22 april 2015 
   


