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Managementsamenvatting ontwikkeltafel arrangementen 
Wmo d.d. 13 mei 2016  
  

De insteek van de ontwikkeltafel arrangementen Wmo is tweeledig. Enerzijds is de vraag of de 

huidige arrangementsindeling de gewenste beleidsmatige ontwikkelingen voldoende ondersteunt. 

Anderzijds is de vraag of de inmiddels opgedane ervaringen met deze indeling aanleiding is hier 

wijzigingen in aan te brengen?  

De bespreking is gevoerd met als vertrekpunt de huidige driedeling: begeleiding individueel, 

begeleiding groep/ dagbesteding en Beschermd wonen. Hieraan is telkens een beleidsmatig 

ontwikkelperspectief verbonden. 

Arrangementen Wmo: 

a) Van individuele begeleiding -> (integrale) thuisondersteuning 

b) Van begeleiding groep -> algemeen toegankelijke dagbesteding / ontmoeting  

c) Van beschermd wonen -> (begeleid) zelfstandig wonen 

 

Ad a)  

Bij de bespreking van de doorontwikkeling van het arrangement begeleiding individueel wordt de 

landelijke toekomstvisie thuisondersteuning als kapstok gebruikt. Dit leidt tot een aantal 

vraagstukken, dat een directe relatie heeft met de huidige arrangementindeling.  

 De individuele begeleiding kent op dit moment geen differentiatie. Hiermee wordt geen 

recht gedaan aan de diversiteit van het aanbod. Leidt dit tot problemen? Zo ja, welke? En zijn 

deze  met een andere indeling of anderszins op te lossen?  

 Zijn er slimme verbindingen te maken tussen de verschillende vormen van 

thuisondersteuning? Wat zijn hierbij de quick wins? 

 Worden mogelijkheden van technologie en innovatie voldoende benut? Zo nee, waarom niet 

en op welke manier kan dit worden gestimuleerd? 

Een ambtelijke werkgroep gaat hiermee aan de slag. In twee sessies worden hier ook aanbieders bij 

betrokken. Gelet op de raakvlakken met andere thema’s als bekostiging en (resultaat)sturing wordt 

nog bekeken of dit geïntegreerd kan worden. 

Ad b) 
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Aanbieders zien kansen in (meer dan nu het geval is) het openstellen van de dagbesteding en/of 

groepsbegeleiding voor verschillende doelgroepen. De op dit moment bestaande algemeen 

toegankelijke dagbesteding wordt door de aanbieders nu nog vooral gezien als het voorliggend veld. 

Gewaarschuwd wordt aandacht te hebben voor vormen van specialistische groepsbegeleiding en de 

afbakening tussen dagbesteding en groepsbegeleiding. Ook de beheersbaarheid van de kosten is een 

belangrijk aandachtspunt.  

 Welke vormen van groepsbegeleiding kunnen algemeen toegankelijk worden aangeboden en 

welke niet.? Zorg hierbij voor een duidelijke afbakening.? 

 Voldoet de huidige arrangementsindeling van de groepsbegeleiding Wmo? Zo nee, waarom 

niet? En zijn deze  met een andere indeling of anderszins op te lossen?  

Een ambtelijke werkgroep gaat hiermee aan de slag. Daarbij wordt tevens een analyse en 

inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden en haalbaarheid om (delen van) de 

groepsbegeleiding/dagbesteding algemeen toegankelijk te maken. In het kader van deze analyse 

bezoekt een vertegenwoordiging van de werkgroep een tiental dagbestedinglocaties. 

Ad c) 

Binnen de dienstverlening beschermd wonen, dienen ambulante vormen te worden ontwikkeld en 

gestimuleerd. De groep groeit en de problematiek verandert. Uitstroom uit intramurale plekken is 

noodzakelijk. Dit vraagt om flexibiliteit/ontschotting in de financiering. Aanbieders moeten 

makkelijk(er) kunnen op- en afschalen en de financiering moet meebewegen met de gewijzigde 

omstandigheden. Ook meerjarige financiële zekerheid en de juiste randvoorwaarden zijn hierbij 

belangrijk aspecten.  

Centrale vraag is of de huidige arrangementsindeling voldoende duidelijk is en of deze de gevraagde 

flexibiliteit biedt? Afhankelijk van de beantwoording hiervan dient er eventueel een aangepaste 

indeling en/of een duidelijke beschrijving hiervan te worden uitgewerkt.  

Een ambtelijke werkgroep gaat hiermee aan de slag. In drie sessies worden hier ook de aanbieders bij 

betrokken. Gelet op de raakvlakken met andere thema’s als begeleiding individueel (a), bekostiging 

en (resultaat)sturing wordt nog bekeken of dit geïntegreerd kan worden. 

 

 


