
 
 

 

Verslag verkennende gesprekken Wmo Begeleiding Individueel regio Lekstroom 

Op 7, 8 en 9 December 2020 is de regio Lekstroom met in totaal 33 aanbieders in gesprek gegaan over Wmo individuele begeleiding. 

Aan het begin van de bijeenkomst is middels een praatplaat en het bespreken van een praktische casus uitgelegd wat het doel is van het traject inkoop 

2022.  

Na deze uitleg is de groep in tweeën gesplitst en zijn de aanbieders aan de hand van twee casussen in gesprek met elkaar en medewerkers van de regio 

Lekstroom gegaan om de volgende vragen te beantwoorden: 

 

1. Hoe kunnen we (Lekstroomgemeenten en aanbieders) ervoor zorgen dat we onze basisvoorzieningen beter benutten? 

2. Hoe zorgen we samen dat de inwoner de best passende hulp krijgt met het afgesproken resultaat? 

 

Inhoud verslag 

Uit deze deelsessies is waardevolle informatie gekomen. De deelnemers hebben deze informatie ingevuld in een PowerPoint presentatie. Een compilatie 

hiervan ziet u in dit verslag. Voor de eerste casus is wat meer tijd genomen dan voor de tweede casus en in de tweede casus zijn een aantal zaken besproken 

die ook tijdens de eerste casus naar voren kwamen. Hierdoor lijkt de input voor casus twee minder, maar dit was geenszins het geval. 

 

Vervolgens zijn de groepen aan het einde van de sessie samengevoegd en werden de bevindingen met elkaar gedeeld. 

De bevindingen die tijdens de drie sessie naar voren zijn gekomen, zijn gekoppeld, gerubriceerd en samengevat in onderstaand verslag. 

 

Vervolg van het traject 

Als bijlage bij dit verslag de praatplaat en de routekaart waarop aangegeven wordt hoe het traject voor de inkoop in 2022 gaat verlopen. De bevindingen 

van de bijeenkomsten worden meegenomen in het vervolgtraject door de werkgroep Wmo. Tijdens dit traject worden naar verwachting nog meer 

bijeenkomsten georganiseerd voor verdere verkenning (routekaart fase 1: verkennen huidige en gewenste situatie) en (fase 2: verdiepen en vertalen). We 

blijven u op de hoogte houden van het verloop van het traject. 

 

Hartelijk dank aan alle deelnemers voor jullie inbreng. 

 

Aanvullingen op het verslag welkom 

We sturen dit verslag naar de deelnemers aan de gesprekken en naar de aanbieders die niet vertegenwoordigd waren. Heeft u aanvullingen op het verslag? 

Deze zijn van harte welkom. Mailt u ze naar lizette.de.corte@regiolekstroom.nl.  
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Hoe kunnen we (Lekstroom en aanbieders) voor zorgen dat we de 
basisvoorzieningen beter benutten? 

- Vraagverheldering door sociaal team. 
- Eventueel in samenspraak met een beoogd aanbieder ihkv één adres, één 

regisseur en ter voorkoming van een burger die tweemaal verhaal moet 
vertellen. 

- Draag zorg voor complete gegevens (historie vanuit andere aanbieders), maar 
doe dit wel zorgvuldig (privacy) 

- Zorg voor een eenvoudig (te begrijpen) proces wanneer het gaat om de 
afgifte van een beschikking en de omgang/ toestemming voor 
gegevensuitwisseling. 

- Kies niet altijd voor een praktische oplossing, maar praat eerst door en maak 
kennis. 

- Laat de inwoner (en netwerk) eerst zelf aan het woord en een vraag/ 
oplossing formuleren. 

- Bevraag de burger hoe hij/ zij het leven, zijn omgeving of de begeleiding 
ervaart. De ervaring is vaak belangrijker dan het behaalde resultaat. 

- Indicatiesteller legt het waarom van de indicatie/ begeleiding vast. De 
aanbieder en de burger maken afspraken over het hoe/ waar aan gewerkt 
wordt. Het resultaat kan mogelijk pas vastgesteld wordt tijdens een evaluatie. 

- Resultaatfinanciering? Denk eens aan bulk-financiering (totaal aantal uren 
per looptijd van beschikking) 

- Maak een regionale Lekstroomkapstok wanneer het gaat om rollen, taken en 
functies binnen het sociaal domein om verwarring over taakopvatting te 
voorkomen. 

Hoe zorgen we samen dat de inwoner de best 

passende hulp krijgt met het afgesproken 

resultaat? 

Er moet ook gekeken worden naar de 

achterliggende vraag en een totaalbeeld van de 

situatie gevormd worden. 

Het resultaat is niet altijd volledig bekend, 

waardoor er soms te lang zorg wordt geleverd voor 

resultaten die niet door aanbieder verzorgd 

hoeven te worden.  

Er zijn soms conflicterende belangen, bijv. iemand 

die een driewieler aanvraagt, terwijl dit duurder is 

dan bijv. een scootmobiel.  

Goed overleg met de toegang om te bekijken wat 

er nodig is voor de inwoner, in andere gemeentes 

wordt dit soms vanuit de gemeente bepaald en dit 

werkt niet goed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casus 1 

Mevrouw van 48 jaar 
Woont alleen en werkt niet. Zij heeft een vorm van autisme en is depressief. 
Daarnaast heeft ze flink overgewicht. 
Ze kan de trap niet meer op en slaapt nu ook beneden op de bank. 
Hulpvraag: heeft zich met hulp van een buurvrouw bij gemeente gemeld voor 
een woningaanpassing 

Hoe zorgen we samen dat de inwoner de best passende hulp krijgt met het 

afgesproken resultaat? 

- Inzet positieve gezondheid; waar wil diegene zelf aan werken. Vinden van de 
eigen motivatie bij de burger. 

- Zet wens/ perspectief van de inwoner op 1.  
- Leg een relatie, wek vertrouwen.  
- Werk samen met andere partijen, ook buiten de WMO. Denk aan GGZ. 
- Niet zonder vooroverleg een beschikking naar een aanbieder sturen. 
- Let op gemeentes; niet alles is middels voorliggend veld, vrijwilligers, 

netwerkversterking en afschaling, etc op te lossen. 
- Breng het voorliggend veld goed in beeld. 
- Spreek dezelfde taal als indicatiesteller en zorgaanbieder wanneer het gaat om 

het formuleren van resultaten en hoe je beoordeeld of dat behaald is. 

Hoe zorgen we samen dat de inwoner de best passende hulp 

krijgt met het afgesproken resultaat? 

Wordt zo’n vraag altijd breed uitgevraagd door ST 

(keukentafelgesprek)? Moeten we de vraag wel breder 

maken?  

Wat voor contacten heeft deze mevrouw nog meer? Het lukt 

haar om samen met de buurvrouw een aanvraag te doen. Wie 

maakt zich zorgen om haar?  

Resultaatverantwoordelijkheid in de financiering. Overleg met 

welzijn valt daar ook onder.  

Hoe kunnen we (Lekstroom en 
aanbieders) voor zorgen dat we 
de basisvoorzieningen beter 
benutten? 

 Toegankelijkheid van 
basisvoorzieningen zijn belangrijk 
en de bekendheid bij inwoners en 
aanbieders 



 
 

 

Casus 2 Jongen van 21 jaar 

Zijn IQ is lager dan 70 en heeft een disharmonisch profiel 
Hij heeft een verslaving (Drugs/ gamen?), heeft grote schulden en geen inkomsten, moeder 
betaalt alle kosten. 
Jongen woont in het huis van zijn moeder, maar moeder is gevlucht naar het huis van haar 
vriend. 
Hulpvraag: Jongen wil graag een veilige woonomgeving, hulp bij schulden en verslaving, volgt 
opleiding en wil graag werk vinden 

 

 

  

Hoe kunnen we (Lekstroom en aanbieders) voor zorgen dat we 
de basisvoorzieningen beter benutten? 

Waar zou moeder terecht kunnen?  

In deze casus zou ik niet direct aan basisvoorzieningen denken. 

Als moeder leert om haar grenzen aan te geven, gaat er wat 
veranderen bij de zoon.  

Scherpe keuze maken met welk onderdeel je eerst aan de slag 
gaat. Waar wordt hij positief op getriggerd?  

Erbij horen (bv. via werkervaringsplek) 

  

Hoe zorgen we samen dat de inwoner de 

best passende hulp krijgt met het 

afgesproken resultaat? 

Kijken naar het hele systeem, in dit geval ook 

kijken naar de moeder en hoe zij in haar 

kracht gezet kan worden.  

Ook goed in gesprek blijven met de jongen 

om te kijken wat hij wil en waar zijn 

motivatie ligt.  

Bij de start ruimte krijgen om vertrouwen te 

winnen voordat er concrete acties gezet 

kunnen worden richting de samen 

vastgestelde resultaten.  

Makkelijker kunnen op- en afschalen, bijv. in 

de vorm van flexibel declareren.  

Hoe kunnen we (Lekstroom en aanbieders) voor 
zorgen dat we de basisvoorzieningen beter benutten? 

Toegankelijkheid van basisvoorzieningen zijn belangrijk 
en de bekendheid bij inwoners en aanbieders 

Een duidelijkere sociale kaart zou kunnen helpen bij 
het inzetten van de basisvoorziening. 

Bij het afgeven van een beschikking of bij de verlenging 
vanuit de gemeente ook de vraag krijgen welke 
basisvoorziening er ingezet kan worden.  



 
 

 

 

Hoe kunnen we (Lekstroom en aanbieders) voor zorgen dat we de basisvoorzieningen beter benutten? 

Als algemene opmerking werd er aangegeven dat men het jammer vindt dat er niemand van de sociale teams aanwezig was. Bij de tweede en derde sessie 

is wel een consulent betrokken geweest.  

 

Voorzieningen kennen: 

• De bekendheid en de toegankelijkheid van het aanbod van basisvoorzieningen zijn belangrijk voor zowel de inwoner als de aanbieder; → het 

aanbod is veranderlijk en het is belangrijk dat de gemeente de aanbieders van veranderend aanbod op de hoogte houdt. De sociale kaart speelt hier 

een rol in, maar er ligt ook een verantwoording voor de aanbieders om zichzelf op de hoogte te houden; 

• Er is een erg groot aanbod, hierdoor ontstaan er blinde vlekken. Van deze blinde vlekken moet men op de hoogte zijn; 

• Aanbieders kunnen elkaar onderling beter leren kennen en de verbinding met elkaar zoeken. De gemeente kan hier een rol in spelen door 

bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten te organiseren; 

• Trainen van basisvoorzieningen; 

• Een duidelijkere sociale kaart zou kunnen helpen bij het inzetten van de basisvoorziening; 

• Is de welzijnsorganisatie gericht op samenwerking? Wat is de gemeentelijke opdracht hierin?  

• Neem in de inkoop de harde eis op dat basisvoorzieningen ingezet moeten worden. 

• Bij Enik (recovery college) werken Ervaringsdeskundigen die zelfhulpgroepen ondersteunen. Utrecht heeft 3 Enik-ken, Houten 1, IJsselstein 1, 

Nieuwegein krijgt er 1 en Vijfheerenlanden tzt wellicht ook. 

Voorzieningen inzetten/benutten: 

• Sociale teams zijn nu de poort tot de toegang; 

• Zorg dat 1ste lijn verwijzers (vroegtijdig) op de hoogte zijn en dat het sociaal team betrokken wordt; 

• Zorg voor betere aansluiting tussen aanbieder en informele zorg; 

• Een vrijwilliger kan ook een risico vormen, bijvoorbeeld NAH is moeilijk te begeleiden. Het moet aansluiten op de hulp die geboden wordt; 

• Stel bij het afgeven van een beschikking of bij de verlenging vanuit de gemeente ook de vraag krijgen welke basisvoorziening er ingezet kan worden.; 

• Start vanuit de professional en bepaal pas later of er sprake kan zijn van het gebruikmaken van de basisvoorzieningen om dingen te borgen. Laat in 

een latere fase  de basisvoorziening aansluiten, bijvoorbeeld in de laatste fase van een traject; 

• Aansluiting JZ en WMO is heel belangrijk bij jeugdigen (18 +). 

• Zet in op activering en sport; 

• Ervaringsdeskundigen inzetten. 



 
 

 

 

 

Proces 

• Voer “het eerste” gesprek in gezamenlijkheid met het Sociaal team en de aanbieder. Nu is er een grote scheiding tussen aanbieder en sociaal team 

(voorkom dat de inwoner het verhaal tweemaal moet vertellen); 

•  Als het 1e gesprek niet gezamenlijk gevoerd wordt, is het fijn als het sociaal team alvast kijkt naar de mogelijkheden die er zijn en dit bespreekt met 

de aanbieder; 

• Zoom in op de eigenlijke hulpvraag (de vraag achter de vraag, waar ligt het eigenlijke probleem), laat de inwoner aan het woord en help de inwoner 

met de hulpvraag te formuleren. Vraag ook hoe de inwoner het leven, de omgeving en de begeleiding ervaart;  

• Bij een Multi complexe hulpvraag moet je scherp zijn in je keuze met welk onderdeel je als eerste aan de slag gaat. Waar ligt de prioriteit en de 

bereidheid om aan te werken bij de inwoner; 

• Hulpverleners stappen snel in de hulpverlenersrol en het willen oplossen. Vanuit managementniveau hier scherp op letten. De begeleider moet ook 

weten wanneer zij een stap terug moeten doen; 

• Het is belangrijk dat het Sociaal team stabiel is en dat het duidelijk is wie de regie heeft (is formeel geregeld). Het contact tussen aanbieder en 

sociaal team is persoonsafhankelijk; 

• Monitoring/ (tussen)evaluatie is erg belangrijk en moet constant gedaan worden; 

• Zorg dat je niet teveel aanbieders hebt, zodat het contact tussen aanbieder en sociaal team beter kan verlopen; 

• Draag zorg voor complete gegevens (historie vanuit andere aanbieders), maar doe dit wel zorgvuldig (privacy);  

• Zorg voor een eenvoudig (te begrijpen) proces wanneer het gaat om de afgifte van een beschikking en de omgang/ toestemming voor 

gegevensuitwisseling. Maak een regionale Lekstroomkapstok wanneer het gaat om rollen, taken en functies binnen het sociaal domein om 

verwarring over taakopvatting te voorkomen en zorg voor minder papierwerk; 

• Indicatiesteller legt het waarom van de indicatie/ begeleiding vast. De aanbieder en de burger maken afspraken over het hoe/ waar aan gewerkt 

wordt. Het resultaat kan mogelijk pas vastgesteld wordt tijdens een evaluatie. Betrek ook de vrijwilliger bij het te behalen resultaat; 

• Voorbeeld: Er komt een vraag binnen van een burger. Deze wordt opgepakt door een multidisciplinair team (van afgevaardigden van de VG, GGZ, 

Welzijn, POH somatische zorg, para-med en ST). Daar wordt gekeken wie de intake doet en is regiehouder. ST zal in/uitstroomgegevens bijhouden 

en tevredenheidsonderzoeken doen. Financiering is lumpsum. 

 

 

 



 
 

 

Hoe zorgen we samen dat de inwoner de best passende hulp krijgt met het afgesproken resultaat 

Inwoners - hoe perspectief inwoner op één zetten? 

• Kijk naar de omgeving van de inwoner en zijn sociaal netwerk en naasten van de inwoner, Hoe kunnen zij in hun kracht ingezet worden; 

• Zet wens/ perspectief van de inwoner op 1, waar wil de inwoner zelf aan werken en waar zit de eigen motivatie van de inwoner; 

• Leg een relatie en wek vertrouwen, stuur geen beschikking naar inwoner zonder vooroverleg; 

• Werk samen met andere partijen, ook buiten de WMO (denk aan GGZ); 

• Blijf goed in gesprek blijven met de inwoner om te kijken wat hij wil en waar zijn motivatie ligt; 

 

Samen samenwerking gemeenten/aanbieders 

• Zorg dat er een totaalbeeld van de situatie gevormd wordt. Triage door Sociaal Team; 

• Zorg voor een gezamenlijke intake (zorgaanbieder en ST) In Lekstroom gebeurt dit al; 

• Spreek dezelfde taal als indicatiesteller en zorgaanbieder wanneer het gaat om het formuleren van resultaten en hoe je beoordeelt of dat behaald 

is; 

• Betrek een specialistische aanbieder om te komen tot een diagnose en een duidelijke route bij een complexe diagnostiek; 

• Wordt de vraag van de inwoner breed uitgevraagd door de ST (keukentafelgesprek). Is het soms nodig om de vraag breder te maken; 

• Elkaar weten te vinden, op tijd en laagdrempelig; 

• POD (peer Dialoque) inzetten; 

• Let op gemeentes! niet alles is middels voorliggend veld, vrijwilligers, netwerkversterking en afschalen, etc op te lossen; 

• Breng het voorliggend veld goed in beeld; 

• Heb vertrouwen in aanbieders; 

• Zorg voor kortere lijnen binnen gemeenten (voor schulden etc.) 

 

Resultaat  

• Wie bepaalt wat het resultaat moet zijn? Client ST? Samen? Hier moet helderheid over komen;  

• Het resultaat is niet altijd volledig bekend of scherp geformuleerd, waardoor er soms te lang zorg wordt geleverd voor resultaten die niet door 

aanbieder verzorgd hoeven te worden;  

• Er zijn soms conflicterende belangen, bijv. iemand die een vraagt een specifiek hulpmiddel aan, terwijl er een goedkoper alternatief is; 

• Resultaat verantwoordelijkheid in de financiering (overleg met welzijn hoort daar ook onder); 



 
 

 

• Resultaat is nu soms technisch. Client bepaalt samen met begeleider waar wil ik naartoe. (Mooi v.b. door cliënt die een 

filmpje maakt waarmee hij aangeeft waar hij naartoe wil). Interessanter dan de ZRM lijn. Dit verandert ook tussentijds. Elkaar daarover op de 

hoogte houden. Mensen zichtbaar laten voelen waar ze naartoe gaan.  

• Resultaatfinanciering? Denk eens aan bulk-financiering (totaal aantal uren per looptijd van beschikking). Hierdoor kan bijvoorbeeld meer intensieve 

hulp worden geleverd in het begin en daarna kan men afschalen (trajectfinanciering). 

 

Best passende hulp 

• Makkelijker kunnen op- en afschalen, bijv. in de vorm van flexibel declareren. Uit ervaring blijkt dat starten met veel inzet van ondersteuning (in het 

begin intensieve begeleiding) en daarna afschalen, nut heeft; 

• Eerst prioriteren van de hulpvraag van ondersteuning;  

• Kijk naar de invloed die de hulpvraag heeft op de inwoner en hoe hij daar mee om kan gaan, waardoor je komt tot zelfregie van de inwoner; 

• Maak gebruik van het eigen sociaal netwerk; 

• Zorgen voor samenwerking van verschillende partijen (netwerk/ naasten- aanbieders- voorliggend veld); 

• Maatwerk zal altijd bijgestuurd moeten worden (monitoren); 


