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ALGEMENE OPMERKINGEN: 
 

 Integrale, goed toegankelijke zorg: we zijn het eens met de ombudsman dat het beter moet,  
en dat de burger zo min mogelijk moet merken hoe complex het stelsel nog is. Daar moeten we 
met zijn allen keihard aan werken. Gemeenten werken daartoe heel graag samen met Wlz- en 
Zvw-uitvoerders. 
 

 De wetgever heeft de wetten niet voor niets zo gemaakt als ze zijn, en gemeenten hebben zich 
als uitvoerder te houden aan de letter en de geest van die wetten. Als de ombudsman 
constateert dat het voor de burger het beste blijkt te werken als de uitvoerders zich begeven op 
de rand van wat wettelijk mag, is dat wat ons betreft reden om ook eens heel goed te kijken 
naar het wettelijke landschap. 
 

 Zoals onder andere de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies Zorg voor 
samenhangende zorg stelt, zijn de wetten op totaal verschillende uitgangspunten en aannames 
gebaseerd. Dat maakt het heel moeilijk om tot een voor de burger consistente en transparante 
uitvoering te komen. Denken in maatwerk (zelfde beperking, andere oplossing), financieren op 
populaties, algemeen toegankelijke voorzieningen: het kan in de Wmo, het mag niet in de Wlz.  
 

 Voor de burger is de belangrijkste weeffout dat de wetten elkaar deels overlappen. Bepaalde 
voorzieningen komen in 2 of meer wetten voor: je moet bijna een deskundige zijn om te weten 
waar je moet zijn. De verkaveling tussen Wmo en Wlz was in aanzet glashelder, maar is 
uiteindelijk rommelig geworden. Sommige intramurale voorzieningen zitten nu ook in de Wmo 
(opvang en beschermd wonen), sommige extramurale voorzieningen zitten ook in de Wlz, en 
persoonlijke verzorging zit in allebei. 
 

 Hoewel aanpassing van wetten dus een aantal problemen kan verminderen, moeten we ook 
realistisch zijn: elke stelselwijziging leidt onvermijdelijk tot nieuwe grensvlakissues. In alle 
gevallen zal samenwerking vanzelfsprekender moeten worden, en stelsels, regels en 
bestuurders moeten dat stimuleren en faciliteren. 

 

 
 
SPECIFIEKE PUNTEN: 
 
1. Zorg aanvragen nog steeds complex (waar moet ik zijn?) 
 
Eén loket voor alles vinden we een brug te ver. Uitgaande van de 80-15-5 verhouding, moet je je 
focussen op de groep complexe hulpvragen. Daarvoor kunnen we ons voorstellen dat er een 
integrale, interdisciplinaire beoordeling komt. Dat vraagt om goede samenwerking tussen lokale 
professionals met kennis van de sociale kaart en specialistische indiceerders met kennis van 
ziektebeelden. Experimenten hoe dit mogelijk te maken steunen wij. 
 
Voor wat betreft de acute zorgvragen zijn we het eens met standpunt dat het eerste loket waar een 
zorgvrager zich meldt automatische het juiste loket is: het eerste loket moet de verantwoordelijk 
oppakken voor het regelen van een oplossing. Geen kastje-muur en handelingsverlegenheid door 
discussies over verantwoordelijkheden. 
 
 
2. Bekendheid en gebruik cliëntondersteuning 
 
Cliëntondersteuning kan een belangrijke rol vervullen in het realiseren van maatwerk en meer eigen 
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regie. Dat niet iedereen er gebruik van maakt, is op zich niet het probleem: als de gemeente het 
gesprek goed heeft ingericht en echt vanuit de cliënt denkt, is er minder behoefte aan een ‘eigen’ 
ondersteuner, voor veel eenvoudige hulpvragen is er ook geen behoefte aan. 
Maar als mensen er baat bij zouden hebben en de mogelijkheid van cliëntondersteuning niet 
kennen, ligt er wel een probleem. De VNG werkt er via het project Koplopers cliëntondersteuning 
aan om daar verbetering in te brengen. 
 
 
3. Onvoldoende deskundigheid (bij het gesprek) 
 
Onvoldoende integraal kijken, onvoldoende doortastend 
 
We zijn het eens met Ombudsman dat de professional in een spagaat zit tussen werken volgens 
regels en richtlijnen en aan de andere kant flexibel, maatwerk en ontkokerd zijn. We zeggen niet 
‘het werkt dus niet’, de wijze van gespreksvoering is immers een centraal beginsel in de Wmo. We 
zijn het dus een met de ombudsman dat hier vooral verder ontwikkeld en geschoold moet worden, 
en vooral dat professionals zich gesteund moeten weten door hun bestuurder. 
 
Onvoldoende specialistische kennis  
 
Ook hier een spanningsveld: professionals moeten enerzijds integraal opereren, breed kijken en 
dus vooral generalist zijn, anderzijds moeten zij voldoende specialistische kennis hebben van de 
problematiek van deze burger. We denken dat het voor 75% van de aanvragers goed werkt, maar 
voor complexe gevallen niet. We zien de oplossing daarom niet in het opnieuw verkokeren van de 
gespreksvoering in een x-aantal medische specialismes. Wel moeten complexe gevallen vroeg 
herkend worden (triage) en direct in een aparte procedure instromen. 
 
 
4. Aansluiting tussen de wetten 
 
Algemeen 
 
Iedereen is voor integrale en vraaggerichte zorg en financiers en professionals moeten de ruimte 
binnen de stelsels benutten om dat te bereiken. Daarin zijn we het eens. Door middel van domein-
overstijgende experimenten en goede voorbeelden kunnen we vanuit de praktijk leren wat werkt.  
 
Twee kanttekeningen hierbij: 
 

 Efficiëntie moeten we niet uit het oog verliezen, gemeenten zijn ook gehouden om met het geld 
uit te komen en het geld evenwichtig te verdelen.  
 

 Integrale zorg is niet alleen een organisatie- of uitvoeringsvraagstuk, maar vraagt ook financiële 
en inhoudelijke borging in het stelsel. De opmerking van de ombudsman dat waar het wel goed 
gaat, de professionals op de rand van de wet balanceren, geeft te denken. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. 

 
Zorgval 
 
Eens dat wat zorgval wordt genoemd (overgang van Wmo naar Wlz: minder uren hogere bijdragen) 
de burger voor oneigenlijke prikkels plaatst. Overigens maakt het regeerakkord die zorgval juist 
groter door de abonnementsregeling, waardoor het verschil in te betalen bijdragen tussen Wmo en 
Wlz nog (veel) groter wordt. Kern van het probleem is dat de Wlz, in tegenstelling tot de 
oorspronkelijke bedoeling, geen wet is die uitsluitend gaat over intramurale zorg (en de Wmo over 
uitsluitend zorg voor zelfstandig wonenden). Als burgers voor dezelfde voorziening uit twee of meer 
wetten kunnen ‘kiezen’ krijg je altijd dit soort problemen. Deze weeffout zou hersteld moeten 
worden. 
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18min-18plus 
 
Dit probleem wordt erkend en gemeenten zetten zich in om elkaar (gemeenten, Rijk, 
maatschappelijke partners) op te zoeken en over de grenzen van de eigen wereld heen te stappen.  
 
Zoals verwoord in het manifest van de Jongvolwassentop (27 november 2017):  
 
‘... werken we de komende vier jaar samen aan het oplossen van hetzelfde vraagstuk: ‘Hoe kunnen 
we minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar samen slim en slagvaardig ondersteunen 
zodat ook zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de 
maatschappij?’. Samen willen we minder zelfredzame jongeren ondersteunen in hun weg naar 
onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding (...). Daarbij hebben we ook aandacht voor het 
bieden van continuïteit in ondersteuning en zorg, het vinden van passende huisvesting en een 
toereikend inkomen. We gaan doen wat hier voor nodig is (o.a. landelijke werkagenda).’  
 
Niet aansluitende PGB's 
 
We zijn voor het onderzoeken hoe we de PGB's integraler kunnen maken, zoals het experiment 
iPGB en de ontwikkelingen rond het gezinsbudget. 
 
‘Afwentelgedrag’ 
 
We zijn het er niet mee eens dat gemeenten cliënten de Wlz in zouden ‘pushen’. Gemeenten 
ondersteunen mensen zo lang mogelijk thuis en werken ook vaak mee om zorgval te voorkomen. 
Wanneer ondersteuning vanuit de Wmo, vaak in combinatie met zorg vanuit de Zvw, niet meer 
toereikend en dus onverantwoord is moet passende Wlz zorg geleverd worden, zonder dat dat leidt 
tot een terugval in zorguren of besteedbaar inkomen. 
 
 
5. Bureaucratische rompslomp 
 
Lange wachttijden, overbodige formulieren, kastje naar de muur: we zijn het eens met de 
ombudsman dat de overheid complexiteit niet moet afwentelen op de burger. Het kan beter en 
daarvoor hoeven geen wetten veranderd te worden. Het zou wel enorm helpen als de privacyregels 
het mogelijk maken om gegevens uit te wisselen zodat de burger elke vraag maar één keer hoeft te 
beantwoorden. 
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