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voorwoord

6

Frieslab bestaat inmiddels 3 jaar en kan nog minimaal 2 jaar aan de weg timmeren,
dankzij een tweede subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voortzetting is alleszins gerechtvaardigd want Frieslab voorziet in een behoefte. De
behoefte van werkers op het gebied van wonen, zorg en welzijn om een weg te vinden
door het ervaren woud van regels. Frieslab beschikt over een kapmes dat effectief en
efficiënt een pad baant naar betere hulp- en dienstverlening voor mensen, die deze
daadwerkelijk nodig hebben.
Dat doet Frieslab niet alleen: Frieslab werkt met een netwerk van professionals, die
duidelijk kunnen maken -en dat dan ook doen- waar de schoen wringt, die ideeën
hebben over mogelijke oplossingen en die deze ook uitproberen en in de praktijk
brengen. Deze Friese projectleiders zijn gedreven om ondersteuning te bieden die niet
te vroeg en niet te laat is, niet teveel en niet te weinig. Zo moet de hulpverlening van
de toekomst eruit gaan zien.
Door zo te werken zijn er ook verdergaande inzichten ontstaan die geleid hebben
tot projectoverstijgende analyses en conclusies, die landelijk ingezet worden.
Voorbeelden daarvan zijn de studie naar casemanagement maar ook die naar
cliëntondersteuning op maat.
Dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Frieslab blijft steunen in een
tijd dat bezuinigingen een eerste prioriteit zijn geeft aan dat het hier om investeren in
de toekomst gaat: onderzoeken hoe je meer kunt doen met minder middelen en dan
toch de kwaliteit verbeteren. Zo geeft Frieslab met haar sobere maar hoogkwalitatieve
bezetting het voorbeeld hoe woorden daden kunnen worden met verreikende
gevolgen. En zoals met elke spannend boek: de clou zit in de staart.
Mariëlle Rompa
Voorzitter Stuurgroep Frieslab
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1
inleiding

In Nederland zijn verschillende wetten voor zorg en welzijn: de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz). Vanuit deze verschillende wetten of domeinen biedt een grote diversiteit aan aanbieders diensten aan op
het gebied van preventie, welzijn en zorg. Het gevolg van deze verkokering
van de financiering is dat het aanbod niet altijd goed aansluit op de
behoeften van cliënten. De versnippering van het aanbod leidt er bovendien
toe, dat cliënten regelmatig meer of minder, vroeger of later gebruik maken
van ondersteuning dan daadwerkelijk nodig en noodzakelijk is.

8

Frieslab
Om de aansluiting tussen preventie, welzijn en zorg te bevorderen is Frieslab in het
leven geroepen. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) signaleert en analyseert Frieslab knelpunten in de keten van AWBZ, Wmo, Zvw,
Wpg en Wjz. Dat doet Frieslab in de provincie Friesland. Ook zoekt Frieslab in verschillende projecten naar oplossingen voor deze knelpunten door experimenten uit te
voeren. Het ministerie van VWS financiert Frieslab. De Friese gemeenten, de provincie
Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar/Zorgkantoor financieren de projecten.
Frieslab richt zich op problemen die zich voordoen:
• in het realiseren van een sluitende keten van zorg en dienstverlening.
• in het voeren van regie op de keten van zorg van dienstverlening.
• in het verbeteren van kwaliteit van zorg en dienstverlening in de keten.
Hiermee maakt Frieslab duidelijk hoe ketenzorg geoptimaliseerd kan worden.

M. Rompa (voorzitter stuurgroep Frieslab):
‘Frieslab beschikt over een kapmes dat effectief
en efficiënt een pad baant naar betere hulp- en
dienstverlening voor mensen, die deze
daadwerkelijk nodig hebben.’

Rapportage
Frieslab is gestart op 1 maart 2009 en kreeg drie jaar de tijd. In maart 2012 levert
Frieslab de resultaten op. Deze rapportage bevat de belangrijkste (soms tussentijdse)
bevindingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:
• resultaten van de werkwijze van Frieslab bij het signaleren en analyseren van
knelpunten.
• de resultaten van projecten waarin wordt geëxperimenteerd met oplossingen voor
knelpunten.
• een vergelijking van de resultaten op een projectoverstijgend niveau.
Aan het opstellen van deze rapportage hebben diverse projectleiders een bijdrage
geleverd.
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leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze van Frieslab. Hoofdstuk 3 geeft weer welke
onderzoeksmethoden zijn gebruikt bij het in kaart brengen van de resultaten. Hoofdstuk 4 betreft een reflectie van projectleiders op de werkwijze van Frieslab. Hoofdstuk
5 beschrijft de resultaten van diverse projecten die gaan over het realiseren van een
sluitende keten. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitkomsten van projecten die betrekking
hebben op het voeren van regie op de keten. Hoofdstuk 7 betreft de resultaten van
projecten die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit in de keten. Hoofdstuk 8
beschrijft de ervaringen van professionals en hun leidinggevenden met de nieuwe
werkwijzen waarmee in diverse projecten is geëxperimenteerd. In de hoofdstukken 9,
10 en 11 worden projectoverstijgende bevindingen gepresenteerd. De rapportage
werkt toe naar een afsluiting met een discussie in hoofdstuk 12 en de conclusies in
hoofdstuk 13. Hoofdstuk 14 tenslotte, kijkt -alles overziend- terug op 3 jaar Frieslab en
vooruit naar Frieslab 2.

Sta op en doe mee!
In diverse projecten is geëxperimenteerd met oplossingen voor knelpunten. De
belangrijkste inzichten die direct in de praktijk toepasbaar zijn presenteert Frieslab in
vijf compacte kernpublicaties, met als titel:
Als het schuurt in de zorg. Slimme oplossingen voor betere zorg.
• Cliëntondersteuning
• Casemanagement
• Hoe kun je ondanks financieringsschotten toch zorg bieden?
• Mededinging in de zorg
• Werkwijze Frieslab
Het doel van deze boekenserie (www.frieslab.nl/boekenkast) is te laten zien waar en
hoe de verandering nu al mogelijk is, ofwel: sta op!
Ook wil Frieslab beleidsmakers, leidinggevenden en professionals uitdagen zelf
invulling te geven aan het oplossen van problemen in de keten preventie, welzijn en
zorg, dus: doe mee!
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2.1

doelstellingen

2
FRIESlab

Dit hoofdstuk geeft meer achtergrondinformatie over Frieslab. Paragraaf 2.1
geeft de doelstellingen van Frieslab weer. Paragraaf 2.2 gaat in op de
organisatie van Frieslab. Paragraaf 2.3 beschrijft de gehanteerde werkwijze.
De filosofie van Frieslab komt in paragraaf 2.4 aan de orde. Paragraaf 2.5
beschrijft de projecten waar Frieslab bij betrokken is. Hoofdstuk 2 wordt
afgesloten met resumerende opmerkingen.
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2.1

Doelstellingen
Frieslab is in het leven geroepen om de samenhang tussen preventie, welzijn en zorg
te bevorderen en heeft daarbij als doelstellingen:
• Het aanbod uit de AWBZ, Zvw, Wmo, Wpg en Wjz maximaal ten dienste te stellen
van cliënten, door de bevordering van de zelfredzaamheid van cliënten.
• De knelpunten die voorkomen bij ketenzorg op het raakvlak van de AWBZ, Zvw,
Wmo, Wpg en Wjz te signaleren en te analyseren en op basis hiervan oplossingen te
zoeken.
De ambitie van Frieslab is om door de introductie van nieuwe werkwijzen betere
resultaten te boeken voor de cliënt. De projecten waar Frieslab bij betrokken is richten
zich op de verschuiving naar minder zware en/of ingrijpende vormen van ondersteuning, waarbij een minimaal gelijkblijvende cliënttevredenheid het streven is.
Frieslab wil dus zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, de kwaliteit van leven in
positieve zin beïnvloeden en parallel hieraan een verschuiving in de (kosten van)
zorg- en dienstverlening binnen en tussen verschillende domeinen realiseren.

Afnemende participatie, zelfredzaamheid en gezondheid

Ambitie Frieslab

Preventie - Welzijn - Kortdurende zorg - Langdurende zorg

2.2

organisatie
Frieslab bestaat uit een programmamanager en een assistent programmamanager.
Ook heeft Frieslab een stuurgroep en een begeleidingscommissie. De stuurgroep is
eindverantwoordelijk en bestaat uit bestuurders namens de Friese gemeenten, de
provincie Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar/Zorgkantoor en heeft een
onafhankelijk voorzitter. De begeleidingscommissie geeft de programmamanager
adviezen. In bijlage 1 staat een overzicht van alle betrokkenen.

2.3

werkwijze
Om de gestelde doelen te bereiken signaleert en analyseert Frieslab knelpunten in de
zorg en dienstverlening op het raakvlak van wetten. Daarnaast brengt Frieslab experts
en organisaties bij elkaar om voor de knelpunten oplossingen te zoeken. In de werkwijze van Frieslab zijn vijf stappen te onderscheiden:
Stap 1 Wat is het probleem?
In gesprekken met diverse veldpartijen wordt gevraagd wat belangrijke, ervaren
knelpunten zijn. Dit betreft zowel beleidsbepalers (de rijksoverheid, de provincie en
gemeenten) als uitvoerenden (leidinggevenden en professionals van aanbieders van
zorg en welzijn). De veldpartijen kunnen ook zelf knelpunten aanleveren bij Frieslab.
Het doel van deze eerste stap is knelpunten in beeld te krijgen.
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Stap 2 Wat is de situatie?
Vervolgens verzamelt Frieslab de benodigde informatie, analyseert deze en brengt zo
de situatie in kaart. Daarbij probeert Frieslab het probleem terug te brengen tot de
kern, door de complexiteit tot één of enkele kernvragen te reduceren. Bij het analyseren van de situatie betrekt Frieslab de veldpartijen die het knelpunt herkennen en
ervaren als hun probleem. Het doel van deze tweede stap is na te gaan wat er precies
aan de hand is.
Stap 3 Hoe komen we tot een oplossing?
Als het probleem is gedefinieerd maakt Frieslab een plan van aanpak dat laat zien
welke stappen nodig zijn om tot een oplossing te komen. Dit kan in de vorm van een
project of onderzoek. Ook hier zoekt Frieslab samenwerking met veldpartijen om het
project of onderzoek te starten. Deze projecten of onderzoeken hebben een zelfstandige projectstructuur met een projectleider. Het kan ook zijn dat de projectleiders
een al lopend project of onderzoek aanmelden bij Frieslab, met het verzoek bijvoorbeeld bepaalde knelpunten op te lossen. Deze projecten moeten passen bij de doelstelling van Frieslab, maar hebben stap 1 en 2 niet doorlopen.
Het doel van deze derde stap is een oplossing te definiëren voor het probleem, te
experimenteren met deze oplossing en in kaart te brengen wat de resultaten van deze
oplossing zijn.
Stap 4 Hoe om te gaan met dit knelpunt?
Op grond van de project- of onderzoeksresultaten schrijft Frieslab, al dan niet in
samenwerking met de projectleider, een onderzoeksrapport of een advies. Dit bestaat
uit een analyse van de resultaten en een praktische vertaalslag. Soms rapporteren
projectleiders ook zelf hun bevindingen. Het doel van deze vierde stap is vast te
stellen hoe tot een oplossing voor het betreffende knelpunt kan worden gekomen en
welke concrete stappen dit omvat.
Stap 5 Hoe tonen we de meerwaarde aan?
Bij de uitvoering van projecten heeft Frieslab een adviserende en/of begeleidende rol.
Parallel hieraan adviseert Frieslab over onderzoek dat de meerwaarde kan aantonen
van nieuwe werkwijzen. Frieslab heeft een meetinstrument ontwikkeld, waarmee de
verschuiving in de (kosten van) zorg en dienstverlening binnen en tussen diverse
domeinen in kaart wordt gebracht. Bij verschillende projecten wordt dit meetinstrument daadwerkelijk ingezet. Andere projecten hanteren een eigen vragenlijst
waarmee de resultaten inzichtelijk worden gemaakt.
Frieslab vergelijkt in enkele gevallen de resultaten ook op projectoverstijgend niveau.
In dat geval concentreert Frieslab zich op de essentie van projecten. De uitkomsten
worden vervolgens vertaald in modellen die landelijk toepasbaar zijn. Voorbeelden
hiervan zijn het model integrale cliëntondersteuning en het model casemanagement.
De conceptmodellen zijn besproken met belanghebbenden in bijeenkomsten met
experts, ofwel leerarena’s. Het doel hiervan is om inzichten van betrokkenen mee te
nemen bij het bepalen van de definitieve invulling en vormgeving van de modellen.
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Stap 6 Hoe verspreiden we de oplossing?
Tot slot wordt het onderzoeksrapport of advies van Frieslab gepubliceerd op de website van Frieslab, aangeboden aan het ministerie van VWS, verspreid via diverse media
en besproken met belanghebbenden. De belangrijkste inzichten vanuit de verschillende projecten presenteert Frieslab in een vijftal compacte kernpublicaties. Het doel
van deze stap is om de inzichten die Frieslab heeft opgedaan te verspreiden en
veldpartijen uit te dagen zelf invulling te geven aan het oplossen van problemen in de
keten van preventie, welzijn en zorg.
2.4

filosofie
Ontschotten is geen doel
op zich. De werkwijze van
Frieslab sluit aan bij Raad
voor de Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO), die
stelt dat ontschotting
alleen lukt door te
focussen op inhoud en
cultuur. Dit betekent dat
knelpunten op het raakvlak
van domeinen alleen
CULTU
opgelost kunnen worden
UR
door de inhoud van de zorg
en ondersteuning aan
cliënten centraal te stellen, maar door tegelijkertijd aandacht te hebben voor de
benodigde cultuurverandering.

D

INHOU

Niet elke analyse van een knelpunt door Frieslab leidt tot de vorming van een project
of een onderzoek. Ook de rol die Frieslab vervult tijdens de uitvoering en/of bij het
rapporteren over de uitkomsten verschilt per project en onderzoek. De projecten
bevinden zich in verschillende fasen: sommige projecten lopen al enkele jaren, andere
projecten zijn net gestart of moeten nog beginnen. Elk project heeft een eigen constellatie aan betrokken veldpartijen en kent een eigen dynamiek.
Frieslab maakt gebruik van deze diversiteit, door te werken vanuit ‘een witte veranderaanpak’ volgens de kleurentheorie van Leon de Caluwé (De Caluwé en Vermaak,
2006)1. Dit betekent dat Frieslab steeds aansluit bij de specifieke kenmerken van de
afzonderlijke onderzoeken en projecten en niet voorschrijft hoe een project of onderzoek moet worden uitgevoerd of aangepakt. Frieslab legt dus geen blauwdruk op,
maar maakt gebruik van de mogelijkheden die het betreffende onderzoek of project
biedt om tot vernieuwing te komen. Zo grijpt Frieslab in daar waar de (positieve of
negatieve) energie zit.

1 De kleurentheorie: blauwdrukdenken staat voor een van tevoren gemaakt ontwerp/plan dat wordt
geïmplementeerd, rooddrukdenken betreft het realiseren van een verandering door beïnvloeding,
groendrukdenken gaat uit van motiveren van betrokkenen, geeldrukdenken staat voor het bij elkaar
brengen van belangen en/of het uitoefenen van invloed, witdrukdenken betreft het realiseren van een
verandering door het bieden van ruimte en het uitgaan van zelforganisatie van betrokkenen.
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Voorafgaand aan de start van Frieslab heeft de programmamanager in enkele steekwoorden weergegeven hoe Frieslab te werk moet gaan. Hierin komen de werkwijze en
filosofie van Frieslab goed naar voren:

Frieslab in steekwoorden
Pak aan
Duidelijk doel
Doel delen
Kleine stapjes
Veel praten, processen laten, beetje duwen, veel leiden
Mensen tot samenwerking verleiden
Analyseren, samen leren
Risico’s nemen, fouten maken
Oplossingen zoeken, voortgang boeken
Dieper graven
Weer wat praten
Loslaten
Vastleggen

2.5

projecten
De projecten van Frieslab richten zich op problemen die zich voordoen:
• in het organiseren van een sluitende keten.
• in het voeren van regie op de keten.
• in het verbeteren van kwaliteit in de keten.
De verdeling van de projecten over deze knelpunten is als volgt:

Knelpunt: het organiseren van een sluitende keten
Project

Ambitie

Dicht bij de burger

De kwaliteit van leven verhogen en kosten besparen
door het versterken van de sociale steunstructuur
Het ontwikkelen en het toepassen van casemanagement
en het vinden van passende financiering voor de functie
van casemanager voor cliënten met een palliatieve
zorgvraag

Casemanager palliatieve zorg

Financiering polikliniek Huntington
Financiering HH

De handen ineen

Het vinden van passende financiering voor de
polikliniek Huntington
Het beantwoorden van de vraag wie de huishoudelijke
hulp betaalt voor de mensen met een indicatie voor
verblijf die thuis wonen
Het beantwoorden van de vraag welke samenwerking is
toegestaan in de aanpak voor een sluitende keten in
het licht van de mededingingswet
Het realiseren van een vereenvoudigd en vraaggericht
systeem van zorg en ondersteuning door een wijkbudget

Tabel 2.1: Projecten die vallen onder het knelpunt ‘het krijgen van een sluitende keten’
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Knelpunt: het voeren van regie op de keten
Project
Duet
Avontuur Omtinkerij

Ambitie
Het realiseren van een sluitende keten en optimale
regievoering voor jonge mensen met autisme
De bundeling van diverse vormen van cliëntondersteuning en ontwikkeling van één uniforme werkwijze

Tabel 2.2: Projecten die vallen onder het knelpunt ‘het voeren van regie op de keten’

Knelpunt: het verbeteren van de kwaliteit in de keten
Project
De klant als regisseur

Skillslab Friesland

Ambitie
De tevredenheid van cliënten verhogen door de cliënt
optimaal regie te laten voeren over het gebruik van zorg
en ondersteuning
Het in kaart brengen van de effecten van de de centralisatie van begeleiding en het realiseren van de noodzakelijke vernieuwing in het aanbod

Tabel 2.3: Projecten die vallen onder het knelpunt ‘het verbeteren van kwaliteit in de keten’

Deze projecten worden in hoofdstuk 5, 6 en 7 van deze rapportage uitgebreid beschreven.
De hoofdstukken 8, 9 en 10 betreffen projectoverstijgende analyses.

2.6

samengevat
Frieslab richt zich op het oplossen van knelpunten op het raakvlak van wetten.
Daarbij volgt Frieslab steeds een systematische werkwijze. Bij het benoemen van de
knelpunten, bij het uitwerken van oplossingen en bij het experimenteren met oplossingen in diverse projecten, werkt Frieslab nauw samen met partijen uit het veld.
Dit betreft zowel beleidsbepalers als uitvoerende organisaties. Daarbij zoekt Frieslab
aansluiting bij specifieke kenmerken van de afzonderlijke projecten, met als doel de
aanwezige (positieve of negatieve) energie maximaal te benutten.
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3
METHODE

De opbrengst van de diverse projecten is divers. Sommige projecten hebben
geleid tot de ontwikkeling van een model of een bepaalde aanpak. In andere
projecten is een financieringsconstructie ontwikkeld voor nieuwe vormen
van ondersteuning en zorg. In weer andere projecten is er geëxperimenteerd
met nieuwe werkwijzen in het bieden van zorg en ondersteuning aan
cliënten.

Paragraaf 3.1 geeft weer hoe de resultaten van deze nieuwe werkwijzen in
kaart zijn gebracht. Daarbij wordt ingegaan op vragenlijsten die zijn
ontwikkeld voor en afgenomen bij cliënten, leidinggevenden en professionals. Paragraaf 3.2 beschrijft de manier waarop de resultaten van de
werkwijze van Frieslab zelf zijn gemeten. Paragraaf 3.3 gaat in op de
methoden die gebruikt zijn bij het analyseren van de verzamelde gegevens.
Het hoofdstuk sluit af met enkele resumerende opmerkingen.
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3.1

resultaten projecten
De ambitie van Frieslab en de projectleiders is dat door de introductie van nieuwe
werkwijzen betere resultaten worden geboekt. Het gaat om een verschuiving naar
minder zware of ingrijpende vormen van zorg en ondersteuning. Het streven is daarbij
een toenemende, maar op zijn minst gelijkblijvende cliënttevredenheid.
Frieslab en de projectleiders hebben zich ten doel gesteld om zichtbaar te maken tot
welke verschuivingen in de keten preventie, welzijn en zorg deze nieuwe werkwijzen
leiden. De resultaten van de projecten worden daarvoor op drie niveaus gemeten
(Lemmens, 2009):
• op het niveau van cliënten.
• op het niveau van leidinggevenden.
• op het niveau van professionals (uitvoerenden).
Hiermee focust Frieslab op de inhoud van de zorg en ondersteuning aan cliënten en op
de benodigde cultuurverandering.
Het niveau van cliënten
Om de resultaten op het niveau van cliënten zichtbaar te maken, hebben diverse
projecten een eigen vragenlijst ontwikkeld. Andere projecten maken gebruik van een
vragenlijst die is ontwikkeld door Frieslab. Deze vragenlijst biedt inzicht in:
• de tevredenheid van cliënten.
• de mate van zelfredzaamheid van cliënten.
• de mate van eigen regie van cliënten.
• het sociale netwerk van cliënten.
Ook brengt de vragenlijst in kaart welke zorg en ondersteuning cliënten ontvangen
vanuit verschillende domeinen (informele zorg, Wmo, AWBZ, Zvw). De vragenlijst is
samengesteld uit vragen afkomstig uit diverse andere gevalideerde vragenlijsten die
de (ervaringen van cliënten met) zorg en ondersteuning in kaart brengen. De vragenlijsten die binnen de projecten zelf zijn ontwikkeld, brengen vergelijkbare items in
kaart. Hiervoor is gekozen, omdat Frieslab zo veel mogelijk wil aansluiten bij de
bestaande praktijk binnen projecten en deze projecten zoveel mogelijk wil faciliteren.
De vragenlijsten op cliëntniveau zijn veelal op twee momenten afgenomen, dat wil
zeggen: tijdens het eerste contact dat een professional met de cliënten heeft (ofwel,
t = 0) en 6 tot 8 maanden hierna (ofwel, t=1). De vragen tijdens het eerste contactmoment hadden vooral betrekking op de oude situatie, dus voordat een nieuwe werkwijze was geïntroduceerd. De vragen die aan cliënten zijn gesteld tijdens het tweede
contactmoment hebben betrekking op het in kaart brengen van de (ervaringen met)
nieuwe situatie.
Door de resultaten van de
vragenlijsten op cliëntniveau met elkaar te
vergelijken is het mogelijk
om zichtbaar te maken tot
welke verschuiving in de
keten preventie, welzijn en
zorg de nieuwe werkwijze
heeft geleid.
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Het niveau van leidinggevenden
Frieslab en de projectleiders zijn niet alleen geïnteresseerd in de verschuiving naar
minder zware en/of ingrijpende vormen van zorg en ondersteuning op het niveau van
cliënten, maar ook in ervaringen van leidinggevenden van betrokken veldpartijen en
van professionals die de nieuwe werkwijze uitvoeren.
In aanvulling op de vragenlijst voor cliënten heeft Frieslab dan ook vragenlijsten voor
leidinggevende en professionals ontwikkeld. Aan de leidinggevenden wordt onder
meer gevraagd aan te geven:
• waarin het project verschilt van de reguliere werkwijze.
• wat volgens hen de toegevoegde waarde is van het project.
• waarin het project schuurt met de reguliere werkwijze.
• of zij voldoende vrijheid ervaren het project uit te voeren.
• wat belangrijk succes- en faalfactoren zijn in hun ogen.
De vragenlijst voor leidinggevenden wordt eenmalig afgenomen.
Het niveau van professionals (uitvoerenden)
In de vragenlijst voor professionals stelt Frieslab vergelijkbare vragen. Aanvullend
wordt gevraagd hoe de huidige werkzaamheden van professionals zich verhouden tot
hun reguliere werkzaamheden:
• in termen van caseload.
• in termen van tijdbesteding.
• in termen van inhoud van werkzaamheden.
• in termen van samenwerking met ketenpartners.
Ook de vragenlijst voor professionals wordt eenmalig afgenomen. De vragenlijsten
voor de cliënten, leidinggevenden en professionals zijn beschikbaar op de website
www.frieslab.nl.
3.2

resultaten frieslab
Niet alleen in de verschillende projecten wordt een inzet van minder zware en/of
ingrijpende vormen van zorg en ondersteuning nagestreefd. Ook de werkwijze van
Frieslab zelf is gericht op het realiseren van deze beweging.
In aanvulling op het in kaart brengen van resultaten op projectniveau wil Frieslab zicht
krijgen op haar eigen toegevoegde waarde. Daarom is een vragenlijst voor projectleiders opgesteld, waarin zij reflecteren op de werkwijze van Frieslab. De leidraad hiervoor zijn de opeenvolgende fasen in de werkwijze van Frieslab.
Er zijn vier modules met vragen, namelijk vragen over:
• de intake van een knelpunt door Frieslab.
• het uitdiepen van een knelpunt door Frieslab.
• het uitwerken van een oplossing door Frieslab.
• de begeleiding van een oplossing door Frieslab.
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In de modules wordt aandacht besteed aan vragen als:
• wat is de kern van het knelpunt dat is aangemeld?
• waarom is het knelpunt aangemeld bij Frieslab?
• hoe heeft Frieslab het knelpunt opgepakt?
• waaruit bestaat de oplossing van het knelpunt?
• wat zijn succes- en faalfactoren van de oplossing?
• wat is de toegevoegde waarde van Frieslab hierbij?
Deze modules zijn ingevuld door de projectleiders van de projecten. Hoe meer stappen
uit de werkwijze van Frieslab per project zijn doorlopen, hoe meer modules er zijn
ingevuld.
De vragenlijsten voor de cliënten, leidinggevenden en de modules waarmee de
werkwijze van Frieslab wordt geëvalueerd zijn ontwikkeld door bureau HHM, in nauwe
samenspraak met enkele projectleiders, de begeleidingscommissie en de stuurgroep
van Frieslab. De modules staan op de website www.frieslab.nl.
3.3

analyse
Alle projectleiders hebben de voor hen relevante vragenlijsten voor de evaluatie van
de werkwijze van Frieslab ingevuld. Verschillende projecten waarin is geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen, brachten resultaten op cliëntniveau in kaart. In
sommige projecten is daarbij gebruik gemaakt van een eigen vragenlijst, andere
projecten gebruikten de vragenlijst van Frieslab. In beide gevallen zijn de vragenlijsten
voor leidinggevenden en professionals afgenomen.
De vragenlijsten voor de evaluatie van de werkwijze van Frieslab zijn, samen met
vragenlijsten voor leidinggevenden en professionals, verwerkt en geanalyseerd door
bureau HHM. Het betrof hierbij een kwalitatieve analyse. De vragenlijsten voor cliënten zijn in enkele gevallen verwerkt door de projectleiders zelf, of door speciaal hiervoor ingezette onderzoekers. In andere gevallen zijn vragenlijsten verwerkt en
geanalyseerd door bureau HHM. Het betrof hier een kwantitatieve vergelijking van de
hoeveelheid zorg en ondersteuning die cliënten op de beide meetmomenten
ontvingen. Ook de tevredenheid, zelfredzaamheid, eigen regie en het sociale netwerk
van cliënten op deze beide meetmomenten zijn met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn
diverse projectoverstijgende analyses uitgevoerd.

3.4

samengevat
Frieslab brengt de resultaten van haar eigen werkwijze en de resultaten van de verschillende projecten in kaart. Projectleiders is gevraagd te reflecteren op de opeenvolgende stappen die Frieslab zet om tot oplossingen voor knelpunten te komen.
Resultaten op projectniveau zijn in kaart gebracht op het niveau van de cliënten,
leidinggevenden en professionals. Ook zijn projectoverstijgende analyses uitgevoerd.
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4
Meerwaarde
Frieslab
Hoofdstuk 4 gaat in op de toegevoegde waarde die Frieslab heeft vanuit het
perspectief van projectleiders. Hierbij worden de fasen uit de werkwijze van
Frieslab gevolgd en wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten die door de
projectleiders zijn ingevuld.

Paragraaf 4.1 gaat in op de rol van Frieslab bij de intake van een knelpunt.
In paragraaf 4.2 wordt de bijdrage van Frieslab aan het uitdiepen van
knelpunten besproken. Paragraaf 4.3 focust op de rol die Frieslab heeft bij
het uitwerken van oplossingen. Paragraaf 4.4 gaat in op de manier waarop
Frieslab betrokken is bij het begeleiden van projecten. Hoofdstuk 4 sluit af
met resumerende opmerkingen.
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4.1

intake knelpunt
De eerste stap in de werkwijze van Frieslab is het identificeren van knelpunten op het
raakvlak van de domeinen AWBZ, Wmo, Zvw, Wpg en Wjz.
Waarom zijn knelpunten aangeleverd?
De projectleiders geven aan om verschillende redenen knelpunten aan te leveren bij
Frieslab:
• Er zijn projectleiders die een knelpunt signaleren op cliëntniveau en daarvoor
oplossingen (nieuwe werkwijzen) zoeken.
• Andere projectleiders werken zelf aan een oplossing voor een knelpunt, maar
komen er financieel niet uit, vanwege de onmacht vanuit de verschillende
betrokken domeinen om budget beschikbaar te stellen.
• Weer andere projectleiders hebben op basis van innovatiegelden succesvolle pilots
uitgevoerd met nieuwe werkwijzen, maar ervaren problemen bij het regelen van
structureel budget hiervoor.
• Er zijn ook projectleiders die (de resultaten van) nieuwe werkwijzen graag willen
spiegelen aan vergelijkbare initiatieven en daarvoor mogelijkheden zoeken.
In alle gevallen wordt een beroep gedaan op Frieslab vanwege het netwerk van
Frieslab en omdat de expertise van Frieslab ligt in het analyseren en oplossen van
knelpunten.
Hoe zijn knelpunten opgepakt?
De projectleiders geven aan dat Frieslab het aangeleverde knelpunt in overweging
neemt en vervolgens nagaat in hoeverre het past bij de opdracht die Frieslab heeft
gekregen: zoeken naar oplossingen voor knelpunten op het raakvlak van domeinen.
In sommige gevallen moest het knelpunt verder worden uitgediept (zie paragraaf 4.2).
In andere gevallen lag er al een goede vraagverkenning. Op het moment dat Frieslab
het aangeleverde knelpunt kon definiëren als een probleem dat zich afspeelt over
meerdere financieringsdomeinen, werd het ingediend bij de stuurgroep. Deze besliste
of Frieslab het knelpunt mocht uitdiepen en mocht toewerken naar een oplossing voor
het probleem.
Hoe heeft Frieslab zich opgesteld?
De projectleiders geven aan dat ze de ontvankelijke opstelling van Frieslab bij het aanleveren van knelpunten sterk waarderen. Ze benadrukken de constructieve samenwerking met Frieslab, dat zich hulpvaardig en positief kritisch opstelt. Frieslab heeft
volgens de projectleiders een brede blikveld en geeft blijk van een oplossingsgerichte
benadering bij het bespreken van de knelpunten. Daarbij is Frieslab goed in staat een
brede vraag in te kaderen en terug te brengen tot de kern van het probleem. Zo
worden knelpunten weer ervaren als afgebakend en oplosbaar. Ook is Frieslab
duidelijk in het bewaken van haar koers, onder meer door knelpunten af te wijzen die
niet passen bij de doelstelling van Frieslab.
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4.2

uitdiepen knelpunten
Frieslab heeft, samen met projectleiders en andere betrokken veldpartijen, een brede
reeks aan knelpunten verder uitgediept.
Hoe en met wie is het knelpunt uitgediept?
Bij het uitdiepen van knelpunten is volgens de projectleiders onder meer gebruik
gemaakt van (landelijke en lokale) beschikbare onderzoeksresultaten, die een bepaald
knelpunt onderbouwen. Ook heeft Frieslab waar nodig de regelgeving uitgebreid
bestudeerd. In andere gevallen zijn verdiepende gesprekken gevoerd met betrokken
veldpartijen, waarbij deze de eigen ervaringen met het knelpunt konden inbrengen.
Ook zijn externe deskundigen geraadpleegd, onder meer in de vorm van rondetafel
bijeenkomsten. Door het verzamelen en uitdiepen van informatie probeert Frieslab het
probleem af te pellen, of terug te brengen tot de kern, waarbij de complexiteit tot één
of enkele kernvragen wordt gereduceerd.

Wat is de meerwaarde van het uitdiepen?
De projectleiders geven aan dat het uitdiepen van knelpunten heeft geleid tot:
• Het uiteenrafelen van problemen, bundeling van vragen en het krijgen van nieuwe
inzichten in het knelpunt.
• Het opdoen van nieuwe ideeën voor en kennis van mogelijke oplossingen
(zoals financiering).
• Het leggen van contacten met de juiste personen en organisaties om het knelpunt
aan te pakken en tot een oplossing te komen.
Daarbij geven de projectleiders ook aan dat hiermee de benodigde beweging in het
knelpunt is gekomen, terwijl ze daarvoor vastliepen of dreigden vast te lopen.
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4.3

uitwerken oplossingen
Als het probleem is gedefinieerd maakt Frieslab, samen met de projectleiders en de
betrokken veldpartijen, een plan van aanpak dat laat zien welke stappen nodig zijn om
tot een oplossing te komen. Dit kan in de vorm van een onderzoek of een project.
Hoe en met wie zijn oplossingen uitgewerkt?
Bij het uitwerken van oplossingen borduurt Frieslab volgens projectleiders voort op de
informatie die tijdens het uitdiepen van het knelpunt is verzameld en op contacten die
daarbij zijn gelegd.
Frieslab heeft een bijdrage geleverd aan verschillende soorten oplossingen:
• Subsidies verwerven en structureel budget organiseren.
• Ontwikkelen/toepassen van nieuwe werkwijzen.
• In kaart brengen en analyseren van effecten van nieuwe werkwijzen.
• Een vergelijking van onderzoeksresultaten mogelijk maken.
• Onderzoek naar wettelijke (on)mogelijkheden van nieuwe werkwijzen.
• Onderzoek naar en de ontwikkeling van praktijkmodellen voor nieuwe werkwijzen.
In hoofdstuk 5, 6 en 7 worden deze oplossingen verder uitgewerkt en toegespitst op
de verschillende projecten waar Frieslab bij betrokken is.
Bij het zoeken naar oplossingen heeft Frieslab, afhankelijk van de problematiek, een
diversiteit aan organisaties betrokken:
• Landelijke partijen als het ministerie van VWS, de NZa, de NMa, het CVZ en het CIZ,
maar ook onderzoeks- en adviesbureaus uit de wereld van zorg en welzijn.
• Provinciale/lokale partijen als de provincie, MEE, de zorgverzekeraar/het
zorgkantoor, gemeenten en organisaties van zorg en welzijn.
De projectleiders geven aan dat Frieslab bij het uitwerken van oplossingen vooral
meedacht, voorstellen deed en mogelijkheden verkende. Daarbij had Frieslab een
belangrijke stimulerende en motiverende rol, waarbij ze projectleiders uitdaagde
zich vast te bijten in het knelpunt en vooral niet los te laten totdat het probleem
daadwerkelijk was aangepakt. Daarbij was steeds cruciaal dat Frieslab contact wist
te leggen met de juiste sleutelfiguren, aldus de projectleiders.

4.4

begeleiding projecten
Frieslab was ook betrokken bij de daadwerkelijke in-/uitvoering van verschillende
uitgewerkte oplossingen:
• Frieslab vervulde een adviesrol voor projectleiders.
• Frieslab schreef mee aan diverse projectplannen.
• Frieslab ondersteunde bij het werven van subsidies.
• Frieslab heeft vragenlijsten voor cliënten, leidinggevenden en professionals
ontwikkeld.
• Frieslab ondersteunde bij het in kaart brengen/analyseren van resultaten op het
niveau van cliënten, leidinggevenden en professionals.
• Frieslab ondersteunde bij het schrijven van onderzoeksrapporten en het opstellen
van adviezen.
• Frieslab ondersteunde bij het verspreiden van projectresultaten door middel van
rapporten, websites, symposia, conferenties, et cetera.
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Volgens de projectleiders was het ook hier belangrijk dat Frieslab steeds mensen en
organisaties bij elkaar wist te brengen. Daarbij werd aangegeven dat Frieslab goed op
de hoogte was en wist aan te sluiten bij landelijke beleidsontwikkelingen, ofwel de
koers van het ministerie van VWS.
Verschillende projectleiders geven aan ook een belangrijke meerwaarde te zien in
projectoverstijgende analyses van Frieslab (dit betreft onder meer de rapportages
‘Integrale cliëntondersteuning’, ‘Casemanagement: van idee naar model’ en ook
‘Keten of kartel: een onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg’).
4.5

samengevat
De meerwaarde van Frieslab bij het zoeken en het vinden van oplossingen voor
knelpunten op het raakvlak van domeinen is vooral gelegen in:
• De kennis van Frieslab over de domeinen zelf en over de (on)mogelijkheden om te
komen tot oplossingen op het raakvlak van domeinen.
• De kennis van Frieslab over de gevoeligheid voor landelijke ontwikkelingen op dit
vlak.
• De strategie van Frieslab om een knelpunt terug te brengen tot de kern en zo
behapbaar te maken voor betrokkenen.
• De rol van Frieslab bij het stimuleren van projectleiders en andere betrokken
veldpartijen om een knelpunt daadwerkelijk aan te pakken (stap op en pak aan).
• De insteek van Frieslab niet uit te gaan van (veronderstelde) belemmeringen, maar
van (ongedachte) oplossingen.
• De kennis van Frieslab over het veld en de vaardigheid om de juiste personen en
organisaties op het juiste moment met elkaar in contact te brengen.
• De houding van Frieslab, die zich kenmerkt door het uitdiepen van problemen, het
samenbrengen van organisaties, het motiveren van betrokkenen en het bereiken
van resultaten.
• De projectoverstijgende analyses van Frieslab, waarbij wordt gezocht naar
inzichten/modellen/oplossingen die een projectoverstijgende meerwaarde hebben.
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5
Een sluitende
keten
Hoofdstuk 5 gaat in op projecten die zich richten op knelpunten in het
organiseren van een sluitende keten van preventie, welzijn en zorg. De
paragrafen zijn grotendeels geschreven door de direct betrokkenen uit de
projecten. In paragraaf 5.1 komt het project Dicht bij de burger aan bod.
Hierin gaat het om verhogen van de kwaliteit van leven en besparen van
kosten door het versterken van sociale steunstructuren van cliënten.
Paragraaf 5.2 en 5.3 gaan over het vinden van passende financiering voor
casemanagers bij respectievelijk cliënten met een palliatieve zorgvraag en
cliënten met de ziekte van Huntington. Paragraaf 5.4 beschrijft het
antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de financiering van
huishoudelijke hulp bij mensen met een indicatie voor verblijf die thuis
wonen. Paragraaf 5.5 focust op de (on)mogelijkheden om een vraaggericht
systeem van zorg en ondersteuning te realiseren met een integraal wijkbudget en welke samenwerkingsvormen daarbij zijn toegestaan.
Hoofdstuk 5 sluit af met een beschouwing.
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5.1

Dicht bij de burger
Project:
Dicht bij de burger.
Regie:
KEaRN Welzijn, Burgum.
Ambitie/doel:
Laten zien welke concrete rol preventie kan spelen als specifiek
onderdeel van de keten van welzijn en gezondheid en wat daarvan
de kosten en baten zijn.
Wetgeving:
AWBZ, Zvw, Wmo, Wpg.
Resultaat:
Door het versterken van de sociale steunstructuur en de
ondersteuning goed af te stemmen op de behoeften van cliënten,
kan de kwaliteit van leven worden verhoogd en kunnen kosten
worden bespaard.
Financiering:
Provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel, KEaRN Welzijn.
Door J. Albada (KEaRN Welzijn) en E. Kornelis (Van Toepassing).

Casus
Diana is 55 jaar en komt uit de VS, ze woont in een dorp in Friesland. Drie maanden geleden overleed
haar echtgenoot. Ze leerden elkaar op latere leeftijd, via internet, kennen en zijn net 5 jaar getrouwd.
Omdat Ton goed Engels spreekt heeft Diana nooit Nederlands geleerd. Ze deden alles samen en gingen
geen nieuwe contacten aan. Met het plotse overlijden van haar man stort haar wereld in. Ton blijkt
enorme schulden te hebben en een chaotische administratie. Diana blijkt geen Nederlands staatsburger
te zijn. Problemen stapelen zich op zoals de rommel in het schuurtje van Ton, een chaos zonder begin en
zonder eind.
Diana raakt in een depressie, de huisarts schrijft antidepressiva voor. Omdat de hulpvraag breder is dan
alleen ondersteuning op het gebied van verlies, meldt de maatschappelijk werker Diana aan bij de
Netwurkstiper.
De Netwurkstiper stelt haar voor aan vrijwilligers die haar helpen met de administratie en het opruimen
van de hobbyspullen van haar overleden man. In ruil voor het opruimen mag de vrijwilliger de materialen
houden die hij wil. Diana’s vaardigheid in het omgaan met computers wordt ingezet voor vrijwilligerswerk
in een internetcafé voor ouderen. Door de contacten met ouderen en andere vrijwilligers voelt ze zich
nuttig en gewaardeerd om wie ze is. Het vrijwilligerswerk biedt bovendien structuur en een reden om
’s ochtends uit bed te komen. Vanuit het vrijwilligerswerk ontstaan vriendschappen.
Bij de aanmelding is sprake van inzet van 1e, 2e en zelfs 3e lijns hulpverlening. Diana heeft nu een
Greencard en bouwt de antidepressiva af. Door de ondersteuning van de Netwurkstiper en met minimale
inzet van gemeenschapsgeld lukt het Diana uit een kwetsbare positie te komen en zelfstandig in het
leven te staan.

Knelpunten
Door te weinig in te zetten op preventie, verliezen kwetsbare mensen (onnodig vaak
en veel) de regie over hun leven. Als gevolg daarvan doen ze blijvend een groot beroep
op de zorg en mantelzorg.
Burgers verwoorden wel praktische ondersteuningsvragen, maar zelden hebben deze
vragen een preventief karakter: “Hoe voorkom ik hiaten in mijn sociale netwerk, hoe
voorkom ik dat ik eenzaam word?”.
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De huidige hulpverlening is bovendien gericht op kortdurende hulp en ondersteuning
en heeft een curatief karakter.
De doelgroep kwetsbare burgers vraagt om het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie. Tijdens het project bleek een groot deel van de cliënten pas na enkele maanden bereid om hun ‘hele verhaal’ te doen. Omdat de kwetsbaarheid van de cliënt
meerdere gebieden raakt, is het bovendien nodig dat de ondersteuning gericht is op
die verschillende gebieden.
Veel van de organisaties die de cliënten hebben aangemeld geven aan het project te
zien als een aanvulling op eigen tekorten. Zij geven aan niet te weten hoe zij het
sociale netwerk kunnen uitbreiden en de ondersteuning van de kwetsbare burger
vanuit het eigen netwerk kunnen versterken. Hulpverleners organiseren de zorg vaak
binnen de mogelijkheden van de eigen organisatie of collega instellingen. Hierbij
wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van informele- en minder conventionele
ondersteuningsmogelijkheden. Door het Rijk wordt met de decentralisatie van de
AWBZ aangestuurd op een toename van inzet van het eigen netwerk van cliënten. In
de praktijk wordt hierbij een groter beroep gedaan op de bestaande mantelzorg. Het
sociale steunnetwerk wordt niet verbreed, maar zwaarder belast. Met alle negatieve
gevolgen van dien.
Door de huidige organisatie van zorg en welzijn tenslotte, wordt de cliënt bevestigd in
een afhankelijke positie en niet uitgedaagd de eigen krachten in te zetten.
Oplossing
Het project Dicht bij de burger richt zich op mensen die op meerdere leefgebieden
kwetsbaar zijn. Het fundament van het werk van de Netwurkstiper (Friese benaming
voor netwerkondersteuner) is het aangaan van een samenwerkingsrelatie met de
klant, gebaseerd op eerlijkheid, vriendelijkheid en oprechte belangstelling. Samen
met de Netwurkstiper ontwikkelt de cliënt een eigen veranderingsplan: een kloppend
verhaal over de problematiek en de mogelijkheden, en een plan om daar iets aan te
doen.
De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid kan alleen ervaren worden als
iemand niet op alle fronten een ondergeschikte positie inneemt en zich afhankelijk
voelt van die omgeving. De Netwurkstiper spreekt de cliënt aan op eigen competenties. Laat zien wat hij of zij wel kan en helpt ook direct door informatie te verzamelen
over bestaande ondersteuningsmogelijkheden of bemiddelt tussen burgers onderling
en instanties.
De Netwurkstipers werken volgens de netwerkbenadering. Het uitgangspunt van deze
methode is de wederkerigheid in contacten tussen mensen, de behoefte aan een
balans in geven en ontvangen. Het gaat er om wat er bereikt kan worden in
samenwerking met anderen. Cliënten worden gestimuleerd hun eigen competenties in
te zetten ten behoeve van hun doelen. Als ruilhandel niet mogelijk is als antwoord op
de behoefte van de cliënt, wordt gezocht naar mogelijkheden voor lotgenotencontact.
Dit omdat evenwicht zoekende relaties vaak plaatsvinden tussen mensen die
gelijkenissen met elkaar vertonen.
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Aanvullend op het gebruik van het eigen netwerk van de cliënt zet de Netwurkstiper
haar netwerk in; kennis die helpt lotgenotencontact mogelijk te maken en kennis van
formele en informele organisaties.
Projectbeschrijving
De Netwurkstiper wordt ingezet om bij kwetsbare mensen het sociale steunnetwerk in
stand te houden of te vergroten. De verwachting is dat het sociale steunnetwerk in de
vorm van informele zorg voorkómt dat deze mensen snel een beroep doen op (meer)
professionele zorg vanuit Wmo of AWBZ. Verwacht wordt dat de sociale steun de
kwaliteit van leven van de betreffende mensen bevordert, maar ook tot besparing in
de (maatschappelijke) kosten leidt op het gebied van zorg en welzijn.
Doel van het project Dicht bij de burger is om de preventie vorm te geven op
3 niveaus:
1. Microniveau, het niveau van de kwetsbare burger: adequate ondersteuning voor
het vullen van hiaten in het sociale netwerk waardoor de zorgvraag wordt
uitgesteld en het persoonlijk welbevinden op peil blijft.
2. Mesoniveau: een model voor preventie dat expliciet en overdraagbaar is op
gemeentelijk niveau (verdieping Wmo beleid).
3. Macroniveau: kostenbesparing AWBZ.
Binnen het project Dicht bij de burger is de methode van de ‘Netwurkstiper’
ontwikkeld door samen met de burger ‘buttom up’ in te zetten op het versterken van
de netwerken. De Netwurkstiper liep gedurende een jaar met de burger mee om het
netwerk te versterken zodat er een solide basis ontstond om langer thuis te kunnen
wonen. Met een grotere zelfredzaamheid en een hoger welbevinden, en kostenbesparing als belangrijkste gevolgen.
In totaal zijn 21 klanten gedurende een jaar begeleid. De gebruikte aanpak bestond uit
de volgende zeven stappen:
1. Contact opbouwen en onderhouden door de Netwurkstipers met een breed
netwerk van hulpverleners om in contact te komen met de doelgroep.
2. Netwurkstipers worden door hulpverleners uitgenodigd om initiatiefnemer te zijn.
Zij gaan vervolgens ambulant en outreachend te werk.
3. Vertrouwensband opbouwen op een laagdrempelige manier: contact maken
zonder vooropgezet doel. Door persoonlijk contact en de vertrouwensrelatie met
de Netwurkstiper durven cliënten het veranderingsproces aan te gaan.
4. Bewustwording bij de cliënt teweeg brengen, het besef van de plaats die iemand
inneemt in de eigen sociale omgeving. Vanuit deze kennis ontstaan nieuwe
mogelijkheden om gedachten en handelen te veranderen.
5. Brede blik bij het zoeken naar mogelijkheden. Het is van groot belang dat de
Netwurkstiper goed op de hoogte is van zowel de informele als de formele
ondersteuningsmogelijkheden in het werkgebied en ook bereid is op zoek te gaan
naar onconventionele oplossingen.
6. Het proces begeleiden, bijsturen, reguleren, coachen, spiegelen, scholen. Hierbij
wordt contact onderhouden met de betrokken relaties, want ook zij maken een
veranderingsproces door en zullen oude patronen los moeten laten.
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7. Concreet en duurzaam maken. In de afrondende fase van het begeleidingsproces
is er de fase van evalueren en het zoeken naar oplossingen voor langere termijn.
Resultaten
Om na te kunnen gaan wat de effecten van de begeleiding van de Netwurkstipers zijn
op de verschillende levensdomeinen, hebben de 21 klanten van de Netwurkstipers bij
de start van de begeleiding en bij afronding de Frieslab vragenlijst ingevuld. Onderzocht is welke effecten de interventies hebben op: gezondheid, eigen regie, omvang
van het sociale netwerk, ervaren kwaliteit van het sociale leven, welbevinden en
zorggebruik. Op het moment van schrijven is het project nog niet afgerond; het verslag
is een tussentijdse rapportage van de resultaten van 18 cliënten.
Er zijn twee Netwurkstipers. De ene Netwurkstiper heeft 4 cliënten begeleid, de
andere 17. De groep cliënten bestond uit 13 mannen en 8 vrouwen. Het grootste deel
van de aanmeldingen is gedaan door professionals.
De cliëntengroep van de Netwurkstipers bestaat voor een groot deel uit 60-plussers
zonder partner en met een laag opleidingsniveau of juist een hoog opleidingsniveau.
Meestal zijn er verschillende, elkaar beïnvloedende, factoren aan te wijzen waardoor
de cliënt kwetsbaar is geworden: overlijden partner, achteruitgang gezondheidstoestand, financiële problemen, gebrek aan inzicht en gebrek aan vaardigheden. Bij
een aantal aanmeldingen is niet de kwetsbare persoon de hulpvrager, maar de
mantelzorger die overbelast dreigt te raken.
De meeste cliënten noemen hun gezondheidstoestand redelijk. 16 van de 20 cliënten
hebben echter zodanige beperkingen dat zij hulp in de huishouding hebben. Dertien
cliënten bewegen naar eigen zeggen onvoldoende. Bij de helft van de cliënten zijn
lichamelijke of emotionele problemen belemmerend voor de sociale contacten.
Driekwart van de cliënten voelt zich neerslachtig en somber. Vergeleken met onderzoeksgegevens over ‘de gemiddelde populatie’ van wat oudere Nederlanders heeft
deze groep kwetsbare burgers meer gezondheidsproblemen op lichamelijk en
psychisch vlak en komt eenzaamheid veel vaker voor. De ervaren autonomie/zelfstandigheid is lager dan bij de gemiddelde populatie cliënten die thuiszorg ontvangen.
Veertien van de 21 cliënten spreken niet elke dag iemand, daarvan hebben 5 cliënten
minder dan 1 keer in de week met iemand contact. Deelname aan georganiseerde
activiteiten komt nauwelijks voor. Er worden weinig activiteiten samen met andere
ondernomen.
Volgens de Netwurkstipers zijn er problemen op alle zelfmanagementvaardigheden:
initiatief in contacten en activiteiten, investeren in contacten, toekomstperspectief,
het hebben van verschillende contacten en activiteiten en het combineren van
activiteiten en contacten. Alleen op het vlak van geloof in eigen kunnen is het over het
algemeen iets beter, dat wil zeggen matig, gesteld.
Meer dan de helft van de cliënten ontvangt thuiszorg en ook meer dan de helft
ontvangt mantelzorg.
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Belangrijke veranderingen
In de periode oktober tot en met december 2011 hebben 19 cliënten na 8 maanden
begeleiding voor de tweede keer de vragenlijst ingevuld. In onderstaande tabel staan
de veranderingen op verschillende levensdomeinen tussen start begeleiding en de
tweede meting na 8 maanden.
Over het geheel genomen is op alle variabelen voor meer cliënten de situatie
verbeterd dan verslechterd (tabel 5.1). Niet alle verbeteringen zijn even groot. Als de
groepsgemiddelden tussen voor- en nameting worden vergeleken, zijn vooral de
verbeteringen op het sociale vlak significant (de donker gekleurde variabelen):
emotionele eenzaamheid, rapportcijfer voor sociale leven en mate waarin gezondheidstoestand het sociale leven belemmert. Daarnaast zijn volgens de Netwurkstiper
de zelfmanagementvaardigheden verbeterd. Ook op de andere domeinen zijn
(iets minder sterke) significante verschillen gevonden: verbetering in ervaren gezondheid, hoewel er geen grote veranderingen in de beperkingen zijn opgetreden in de
8 maanden van begeleiding, minder psychische klachten en een verbeterde kwaliteit
van leven.
VERSLECHTERD

VERBETERD
14

10

Aantal cliënten voor wie
de situatie
na 8 maanden is:

Aantal cliënten voor wie
Ervaren
degezondheid
situatie na

maanden is:
Aantal8beperkingen

gezondheid

Verandering op variabele7

verbeterd

9

Gezondheid:
Ervaren gezondheid*

gezondheid
verslechterd Verandering Psychische
verbeterd
verslechterd
Mate
waarin
gezondheid het
op variabele
sociale leven belemmert**

4

1

6
7

3
5

8

2

9

eigen regie Aantal beperkingen

9

Psychische gezondheid*
informele zorg

Mate waarin gezondheid8 het
sociale leven belemmert**

Aantal
contacten[1]

8

Eigen regie:
3
Zelfmanagementvaardigheden**
6
sociale leven Autonomie/zelfstandigheid

9
9

1
1

9

2

9

3
Informele zorg:
Aantal taken door mantelzorg*

welbevinden

Sociale leven:
Rapportcijfer
10
1
Zelfmanagementsociale leven**
vaardigheden**
Eenzaamheid*
9
7
Autonomie/zelfstandigheid
Emotionele
9
3
eenzaamheid**
Sociale
8
5
Aantal taken door mantelzorg*
eenzaamheid
15

1

Rapportcijfer sociale leven**
Eenzaamheid*

Welbevinden:
RapportcijferEmotionele
8 eenzaamheid
2 **
kwaliteit
Sociale eenzaamheid
leven*
Aantal contacten

Variabelen met significante
verschillen op gemiddelden tussen voor- en nameting;
éénzijdig
t-toetsten
Rapportcijfer
kwaliteit
9
van leven
*p=.10/ **p=.05 ; * betekent een significant verschil tussen voor- en nameting;
gelijk gebleven
** betekent een belangrijker
significant verschil tussen voor- en nameting
of ongebekend

Tabel 5.1. Aantallen cliënten waarbij de situatie significant is verbeterd of verslechterd. 1 2
Tabel 5.1: Aantallen cliënten waarbij de situatie significant is verbeterd of verslechterd.

[1] Niet getoetst
1 Twee cliënten vormen een echtpaar en komen in antwoorden vaak overeen. Zij worden in deze
paragraaf daarom als één casus beschouwd.
2 Eénzijdig t-toetsen, *p=10/**p=.05 ; * betekent een significant verschil tussen voor- en nameting;
** betekent een belangrijk verschil tussen voor- en nameting.
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Het aantal contacten is bij driekwart van de cliënten toegenomen en in één geval
afgenomen. Het aantal activiteiten dat men samen met anderen doet is bij de helft van
de cliënten toegenomen en bij 1 cliënt afgenomen.
De inzet van zorg is meestal niet veranderd. Het is wel opvallend dat er na 8 maanden
meer taken door mantelzorgers worden gedaan. Het gaat daarbij om alle taken, waarbij sociaal-emotionele steun de meest voorkomende is. Veel cliënten hebben nieuwe
contacten opgedaan doordat zij vrijwilligerswerk zijn gaan doen of vanuit lotgenotencontacten. Dit betekent een uitbreiding van het ondersteunende netwerk. Voor de
mantelzorg die al aanwezig was betekent dit in veel situaties een verlichting van
taken. Bij enkele cliënten is de professionele zorg zodanig gewijzigd ingezet dat de
bestaande mantelzorg daar een back-up aan heeft en het mantelzorgen beter kan
volhouden. Niet alleen is de sociale steunstructuur versterkt, bij de helft van de
cliënten zijn bovendien de financiële problemen aangepakt.
Resultaten expertgroep
Naast de meting van veranderingen middels de vragenlijsten heeft een breed
samengestelde expertgroep 13 casussen beoordeeld. De experts hebben vanuit de
casusbeschrijving van de beginsituatie een inschatting gemaakt over hoe de situatie
zich zou hebben ontwikkeld als er geen begeleiding van de Netwurkstiper zou zijn
geweest en wat de zorgvraag dan zou zijn. Daarmee ontstaat een controlegroep: de
inschatting van de situatie van dezelfde cliënten zonder de interventie door Netwurkstipers. De inschatting werd gemaakt voor de veranderingen na een half jaar en de
veranderingen na 2 jaar. Daarbij was de verwachting dat de zorgconsumptie hoger zou
worden ingeschat dan na de inzet van de Netwurkstiper nodig zou blijken te zijn.
Over het algemeen verwachtten de experts na een half jaar vooral achteruitgang op de
aspecten gezondheid en welbevinden. Op de aspecten sociale contacten en wonen
verwachtten zij op korte termijn nauwelijks veranderingen. Pas op langere termijn
(na 2 jaar) werd een toename in zorggebruik verwacht.
Als de inschattingen van de expertgroep worden vergeleken met de werkelijke
veranderingen, blijkt het bij een meerderheid van de cliënten beter te zijn gegaan dan
de expertgroep had verwacht (tabel 5.2).
Aantal cliënten
waarmee het
beter gaat dan
verwacht

Aantal cliënten
waarmee het
gaat zoals
verwacht

Aantal cliënten
waarmee het
minder goed gaat
dan verwacht

Totaal cliënten
waarover
gegevens
bekend zijn*

Gezondheid: ervaren gezondheid

9

3

-

12

Sociale netwerk: ervaren
kwaliteit van sociale leven

8

3

1

12

Sociale netwerk: aantal contacten
Welbevinden: ervaren kwaliteit
van leven

8
7

4
3

1
-

13
10

Welbevinden: ervaren
autonomie/zelfredzaamheid

5

4

-

9

Tabel 5.2: Vergelijking werkelijke veranderingen bij cliënten met de door de expertgroep verwachte
veranderingen. 3
3 Niet alle cliënten hebben alle vragen beantwoord.
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De expertgroep verwachtte meestal een achteruitgang in gezondheid, terwijl dit in
werkelijkheid niet het geval bleek te zijn. De gezondheid is veelal gelijk gebleven of
verbeterd. Bij het grootste deel van de cliënten gaat het met de lichamelijke gezondheid en het sociale netwerk beter dan door de expertgroep was verwacht. Ook de
overige resultaten bevestigen de verwachting dat het met de meeste cliënten door de
begeleiding van de Netwurkstiper beter gaat dan het waarschijnlijk zou zijn gegaan
zonder de ondersteuning.
Wat betreft de veranderingen in zorg heeft de expertgroep op korte termijn niet veel
veranderingen verwacht en in de praktijk is er ook niet veel veranderd. De kosten voor
professionele zorg lijken niet te zijn gestegen. Op de langere termijn van twee jaar
verwacht de expertgroep bij de beoordeelde 13 casussen wel een stijging in zorggebruik. Bij vijf cliënten wordt (meer) inzet van verzorging verwacht, bij twee cliënten
opname in een verzorgingstehuis en bij een aantal cliënten overige zorg. In tabel 5.3
staat uitgewerkt wat de kosten zijn van de begeleiding die de Netwurkstipers
gedurende (in totaal) een jaar hebben gegeven en de baten van uitstel van zorg.
Inzet
Netwurkstiper

Kosten* per jaar
per cliënt

Uitstel zorg

Besparingen*

Salaris
Netwurkstiper voor
1 jaar begeleiding
van 13 cliënten

32.650 euro

Kosten zorg per week
( 5 cliënten PV,
2 cliënten opname
verzorgingstehuis,
1 cliënt tijdelijke
opname
verzorgingstehuis,
overige zorg)

1.800 euro

1 jaar begeleiding

32.650 euro

Half jaar uitstel zorg

46.800 euro

Tabel 5.3: Besparing kosten door inzet van Netwurkstipers gedurende een jaar en de baten van de
uitstel van de zorg, * naar tarieven NZa/benchmark Wmo

De kosten van begeleiding van 13 cliënten gedurende een jaar zijn lager dan de
besparingen in zorg, als de inzet van zorg door die begeleiding een half jaar wordt
uitgesteld. Dit betekent dat als uit wordt gegaan van de verwachtingen van de
expertgroep, de kosten van de Netwurkstiper opwegen tegen besparingen die
worden verkregen door uitstel van formele zorg. In dit model lijkt de inzet van de
Netwurkstiper dus financieel rendabel.
Conclusie
De ontwikkelde methode, gebaseerd op de netwerkbenadering, is effectief geweest
voor de groep onderzochte kwetsbare burgers met problemen op meerdere gebieden
en is overdraagbaar naar andere organisaties en functionarissen. De kosten van de
inzet van de Netwurkstiper leiden naar verwachting tot een besparing op zorginzet.
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Gezien de beperkte groep respondenten en de grote onderlinge verschillen binnen
deze doelgroep zijn de uitkomsten ervan weliswaar niet generaliseerbaar naar de
gehele doelgroep kwetsbare burgers, maar binnen de huidige groep respondenten is
in grotere of kleinere mate wel een veranderingsproces zichtbaar.
• Allereerst is bij alle cliënten een bewustwordingsproces in gang gezet. De Netwurkstiper heeft cliënten inzicht gegeven in diens eigen rol/verantwoordelijkheid ten
aanzien van sociale contacten.
• Er zijn in de 8 maanden van begeleiding significante verbeteringen opgetreden in de
situatie van de cliënten.
• Het aantal contacten is bij driekwart van de cliënten toegenomen. Het aantal
activiteiten dat men samen met anderen doet is bij de helft van de cliënten
toegenomen. Een deel van de contacten zijn uit vrijwilligerswerk en lotgenotencontacten ontstaan.
• Cliënten zijn significant minder eenzaam (vooral emotionele eenzaamheid is
minder), voelen zich significant minder gehinderd in hun sociale leven door gezondheid en zij geven een significant hoger cijfer voor het sociale leven.
• De door de Netwurkstiper ingeschatte zelfmanagementvaardigheden van cliënten
zijn significant toegenomen.
• In een aantal situaties was er bij de cliënten sprake van een overbelaste mantelzorger. Doordat het steunnetwerk werd verbreed en de back-up rol van een
professional is geformaliseerd, wordt de mantelzorger minder zwaar belast. Bij twee
cliënten is hierdoor een opname in een intramurale instelling voorkomen.
• De inzet van zorg is in de meeste gevallen niet veranderd. Het is wel opvallend dat
er na 8 maanden meer taken door een breder netwerk van mantelzorgers gedaan
worden. Hierbij is ‘sociaal-emotionele steun’ de meest voorkomende.
• Voor bijna de helft van de cliënten is er een structurele oplossing gevonden voor de
financiële problemen.
• Bij het grootste deel van de cliënten gaat het met de lichamelijke gezondheid en het
sociale netwerk beter dan door de expertgroep was verwacht. Dit bevestigt de
verwachting dat het met de meeste cliënten door de begeleiding van de Netwurkstiper beter gaat dan het waarschijnlijk zou zijn gegaan zonder de ondersteuning
• De verbetering in de situatie van cliënten kan betekenen dat door de inzet van de
Netwurkstiper op langere termijn inzet van formele zorg wordt uitgesteld. Een
rekensom wijst uit dat dit in financieel opzicht al voordeel op kan leveren als de zorg
meer dan 18 weken (minder dan een half jaar) wordt uitgesteld.
• Een groot deel van de cliënten gaf aan behoefte te hebben aan wederkerige
contacten. Vanuit de netwerkbenadering is het bij bijna alle cliënten gelukt dit te
realiseren. Hierdoor wordt de afhankelijkheidspositie doorbroken en neemt de
cliënt zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar welzijn.
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5.2

Casemanager palliatieve zorg
Project:
Casemanager palliatieve zorg.
Regie:
Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland.
Ambitie:
Het ontwikkelen en toepassen van casemanagement voor cliënten
met een palliatieve zorgvraag en het vinden van een passende
financiering voor de casemanager.
Wetgeving:
AWBZ, Wmo, Zvw.
Resultaat:
Door in de juiste situaties casemanagers in te zetten worden de zorg
en dienstverlening beter afgestemd op de behoeften van cliënten,
met als belangrijkste gevolgen een positief effect op de kwaliteit van
leven en een kostenbesparing.
Rapport:
Casemanagement, van idee naar model (Bouman & Welling, 2011).
Door W. Hoek en A. Keuning (Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland), met dank aan A. Welling
(bureau HHM).

Casus
Mevrouw De Vries is 72 jaar. Zij krijgt het slechte bericht dat er sprake is van slokdarmkanker met
uitzaaiingen naar de longen, lever en botten. Omdat chemotherapie niet haalbaar blijkt te zijn, wordt
gekozen voor brachytherapie (een vorm van radiotherapie) die gebruikt wordt als palliatieve behandeling
voor verlichting van pijn.
Haar echtgenoot heeft ernstige hartklachten en is in de verzorging afhankelijk van haar. Mevrouw De
Vries heeft angst om haar echtgenoot te vertellen wat er aan de hand is, omdat ze bang is dat dit hem
fataal wordt. De wilskracht van de man om te leven richt zich erg op zijn vrouw. Zij verleent deze zorg
graag en maakt zichzelf daarin ondergeschikt aan haar man. Ze begeleidt hem onder meer bij het
bezoeken van het ziekenhuis. Ook wordt er beperkt thuiszorg ingezet.
Het niet meer goed kunnen zorgen voor haar man ziet mevrouw De Vries als falen en het geeft haar een
schuldgevoel. Ook haar man heeft een schuldgevoel omdat zijn vrouw zoveel aandacht voor hem heeft en
daardoor niet goed op zichzelf past. Mevrouw De Vries en haar man hebben één zoon waar geen contact
mee is. Hun verdere sociale netwerk is erg klein. Mevrouw De Vries heeft één vriendin van 75 jaar die haar
vergezelt bij bezoek aan het ziekenhuis.
Mevrouw De Vries heeft voor zichzelf bedacht, dat als zij komt te overlijden, zij hiervoor graag naar een
hospice wil.

Knelpunten
Knelpunten in de zorg zijn:
De zorgvraag van mevrouw De Vries neemt naar verwachting snel toe. Het echtpaar
De Vries wil graag thuisblijven, maar ziet geen mogelijkheden om tot een goede
afronding van het leven te komen. Er is nu enige hulp van de thuiszorg, maar dit is niet
meer voldoende.
Mevrouw De Vries en haar echtgenoot willen elkaar ontzien, wat blijkt uit het feit dat
ze ’s nachts voortdurend naar elkaar liggen te luisteren om te weten of de ander er
nog is.
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Mevrouw De Vries heeft pijn, maar wil geen pijnstilling vanwege de eventuele sufheid
waardoor ze niet haar man kan begeleiden bij zijn bezoeken naar het ziekenhuis.
Er is sprake van een erg klein sociaal netwerk: er is één kind waar geen of slechts
beperkt contact mee is. Wel is er een goede vriendin, maar dit is ook een dame op
leeftijd.
Oplossing
1. Casemanagement: De inzet van een casemanager is een optie.
De huisarts heeft aangegeven deze ondersteuning op prijs te stellen, omdat de
zorg en ondersteuning goed moet worden afgestemd op de steeds
verslechterende gezondheidstoestand van mevrouw De Vries.
2. Geestelijke ondersteuning: De huisarts wordt gevraagd in een gesprek met het
echtpaar te inventariseren hoe de echtgenoot van mevrouw De Vries zijn leven ziet
na het overlijden van zijn vrouw. Hierbij wordt ook de spirituele kant besproken.
3. Pijnbestrijding: Het is belangrijk dat mevrouw De Vries betere pijnbestrijding krijgt
en haar man niet meer hoeft te begeleiden naar het ziekenhuis, zodat ze meer
energie overhoudt.
De casemanager maakt kennis met echtpaar De Vries en de vriendin. Het valt haar op
dat mevrouw De Vries een erg zieke indruk maakt-, zeer vermoeid is en veel pijn heeft.
De kennismaking staat in het teken van nagaan wat de mogelijkheden zijn van het
bieden van zorg en ondersteuning in de thuissituatie. De angst in de nacht om elkaar
stond daarbij op de voorgrond.
De casemanager regelt de inzet van huishoudelijke hulp en personenalarmering. Ook
het inschakelen van intensieve terminale zorg (ITZ) wordt besproken. De casemanager
laat haar telefoonnummer achter en is voor het echtpaar De Vries bereikbaar voor
overleg, advies, et cetera.
In de weken die volgen op het kennismakingsgesprek vindt frequent overleg plaats
tussen de casemanager, een palliatief advies team, de wijkverpleegkundige, de huisarts en de vriendin van mevrouw De Vries. De casemanager dringt aan op een goede
pijnbestrijding. Ook zorgt zij er voor dat daadwerkelijk ITZ wordt ingezet. Daarnaast
regelt zij dat de medicatie voor de echtgenoot van mevrouw De Vries via het Baxtersysteem wordt aangevraagd. Het Baxtersysteem betreft een rol waarin de medicatie
per week geleverd wordt. Per dag staat aangegeven op welk tijdstip van de dag de
patiënt medicatie in moet nemen. Meneer De Vries krijgt zo wekelijks zijn medicatie
thuisbezorgd en het echtpaar hoeft zich geen zorgen te maken om de voorraad
medicijnen in huis.
Als de pijn heviger wordt zoekt de casemanager contact met de huisarts en stelt voor
om de medicatie voor zowel pijn als misselijkheid via injecties toe te dienen. De
zorgverlening wordt steeds afgestemd op de behoeften van echtpaar De Vries. Na vijf
maanden overlijdt mevrouw De Vries thuis in het bijzijn van haar man.
Projectbeschrijving
Casemanagement palliatieve zorg is een vorm van cliëntondersteuning die wordt ingezet bij cliënten die niet meer beter kunnen worden en waarbij sprake is van een
complexe zorgbehoefte. Het gaat om het samengaan van zorginhoudelijk en
organisatorische complexiteit.
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Casemanagement is alleen dan in beeld wanneer het coördineren van zorg en ondersteuning de reguliere capaciteit van een cliënt en/of hulpverlener overstijgt.
Bij het verlenen van palliatieve zorg en ondersteuning zijn bijna altijd meerdere
organisaties betrokken. Cliënten horen vaak in het ziekenhuis dat men niet beter kan
worden, krijgen palliatieve behandelingen vaak poliklinisch aangeboden, willen graag
naar huis en moeten overwegen waar en met welke hulp men deze laatste levensfase
wil doorbrengen. Het ziekenhuis, de huisarts, de thuiszorg, maar ook mantelzorgers
en vrijwilligers spelen hierbij een grote rol. Goede samenwerking en afstemming is
daarbij essentieel, maar niet vanzelfsprekend.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland heeft een Palliatief Advies Team
(PAT) gevormd waar hulpverleners een beroep op kunnen doen. Complexe cliëntsituaties kunnen worden voorgelegd, waarbij het PAT adviseert over het uit te zetten
zorgbeleid, zowel wat betreft de inhoudelijke als de organisatorische aspecten. Een
onderdeel van dit advies kan zijn dat een casemanager wordt toegewezen, omdat de
situatie voor cliënten en hun eventuele mantelzorgers, maar ook voor de hulpverleners zo complex wordt, dat het coördineren ervan hun reguliere werkzaamheden
en/of capaciteiten overstijgt.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland ontwikkelde in een projectmatige
aanpak de functie en de werkwijze van casemanager palliatieve zorg. Hiervoor is een
pool van acht casemanagers gevormd en geschoold, afkomstig uit verschillende
organisaties. De casemanagers zijn door hun werkgevers acht uur per week beschikbaar gesteld voor de functie van casemanager.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland is een samenwerkingsverband van
Zorgbelang Fryslân, een vertegenwoordiger namens de huisartsen, Buurtzorg
Nederland, Thuiszorg Allerzorg, zorgcentrum Het Bildt, Palet, Palla, Stichting
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noord West Friesland, Thuiszorg Het Friese
Land, het Marcellis Goverts Gasthuis, Molenaar Klein hospice, ziekenhuis MCL en
Zorggroep Noorderbreedte.
Analyse
In de projectfase (september 2009 - juni 2011) zijn 32 cliënten ingestroomd. 25 cliënten zijn overleden en 7 cliënten worden nog begeleid. Het ging daarbij om 14 mannen
en 18 vrouwen. De leeftijd van cliënten varieert tussen 33 en 87 jaar (gemiddeld 55
jaar).
De duur en intensiteit van de inzet van de casemanager is heel divers (van 4,4 uur in
een periode van 6 dagen tot 72 uur in een periode van 372 dagen). Totaal is er voor de
32 cliënten, 401 uren casemanagement ingezet. Dat is een gemiddelde van 12,5 uur
per cliënt. De gemiddelde begeleidingsduur is 91 dagen.
De inhoudelijke ontwikkeling en de positionering van de taak van casemanager is
ondersteund door alle betrokken organisaties. Elke partner was bereid regie af te
staan als dit de kwaliteit van de zorg aan patiënten en hun naasten ten goede kwam.
De organisaties die uren voor casemanagement leverden, waren ook bereid de
aansturing van de betreffende medewerkers over te dragen aan het PAT.
De casemanager loopt het hele traject met cliënten mee, ongeacht de regelgeving
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waaruit dit bekostigd wordt. De financiering van de casemanager is een complex
vraagstuk. De ontwikkeling van de functie casemanager is gefinancierd door de
provincie Fryslân. De verwachting was dat De Friesland Zorgverzekeraar en het
Zorgkantoor de pilot zouden financieren. Dit bleek echter niet het geval.
Frieslab werd om hulp gevraagd. Samen met Frieslab is vervolgens een stroomschema
opgesteld waaruit kan worden afgeleid wanneer welke vorm van financiering kan
worden benut (figuur 5.1). Voor cliënten met een levensverwachting van minder dan
drie maanden is op advies van Frieslab zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het
Standaard Indicatie Protocol (SIP) voor palliatieve zorg, naast Wmo-gelden. Bij een SIP
controleert het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) steekproefsgewijs achteraf of de
toekenning van AWBZ-zorg volgens de regels is gebeurd. De gemeente Leeuwarden
stelde een subsidie beschikbaar waaruit de mantelzorgondersteuning betaald konden
worden.
De vraag hoe casemanagement in individuele cliëntsituaties bekostigd kan worden
komt bij elke aanvraag voor casemanagement terug. Op dit moment is dit onder meer
afhankelijk van de fase waarin de cliënt zich bevindt. Over de functie van casemanager
zijn landelijk nog geen financieringsafspraken gemaakt. Samen met Frieslab is deze
financieringsproblematiek verder in kaart gebracht (zie rapportage Casemanagement,
van idee naar model).
De afspraak tussen de betrokken organisaties is, dat bij elke toewijzing van een
casemanager wordt nagegaan of uren betaald kunnen worden uit de financiering voor
de reguliere zorg. Eerst worden de reguliere Wmo mogelijkheden voor het inzetten van
begeleiding zoveel mogelijk benut. In de terminale fase wordt het Standaard Indicatie
Protocol (SIP) gebruikt om de casemanager te financieren. Eventuele resterende inzet
van de casemanager wordt uit de gemeentelijke subsidie betaald. Er zijn in de pilot
periode nog 107 uur casemanagement, die niet uit de voorliggende mogelijkheden van
financiering vanuit de reguliere zorg ingezet konden worden. Het Frieslab model voor
casemanagement en het CVZ geven aan dat dit verzekerbare zorg is en dus op grond
van de Zvw betaald kan worden. Op dit moment zijn er geen concrete toezeggingen
van de Zorgverzekeraar dat de functie casemanagement uit de Zvw gefinancierd gaat
worden.
Conclusie
Het aantal toekenningen van casemanagers was een derde minder dan verwacht bij
aanvang van de pilot. Dit lijkt mede het gevolg te zijn van kwaliteitsslagen die ondertussen hebben plaatsgevonden. Door scholingen over palliatieve zorg en de benoeming van ‘aandachtsvelders palliatieve zorg’ binnen diverse organisaties is de kennis
over palliatieve zorg op de werkvloer sterk toegenomen. Ook blijkt het Palliatief Advies
Team (PAT), dat het aanvraagpunt voor casemanagers is, vaak met pro-actief palliatief
beleid te komen dat een dusdanige ondersteuning voor reguliere zorg is, dat de inzet
van casemanagers minder nodig is dan gedacht. Het PAT krijgt op jaarbasis ongeveer
250 consultvragen binnen.
Ook is het van belang aandacht te hebben voor de taakafbakening met reguliere zorg.
Er zijn veel vragen gesteld over het onderscheid tussen de taken van een casemanager
en die van de coördinerende wijkverpleegkundige.
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Figuur 5.1. Schema casemanagement palliatieve zorg.
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Het Frieslab model voor casemanagement helpt deze te beantwoorden. De betrokken
organisaties zullen, ook na de pilot, de inzet van casemanagers op het moment dat dit
door het PAT nodig wordt geacht, continueren. Dit vanuit de verwachting dat een
landelijk financieringskader voor dit zorgproduct vastgesteld wordt.

5.3

Financiering polikliniek Huntington
Project:
Structurele financiering polikliniek Huntington.
Regie:
Zorggroep Noorderbreedte, Grou.
Ambitie/doel:
Het vinden van een passende en structurele financiering voor de
werkwijze van de polikliniek Huntington.
Wetgeving:
AWBZ, Zvw.
Resultaat:
Het voortbestaan van de polikliniek die in de ogen van onder meer
klanten en hulpverleners een groot succes is, zodat cliënten met
deze ziekte blijvend bij één kliniek terecht kunnen.
Financiering:
De Friesland Zorgverzekeraar, provincie Fryslân en Zorggroep
Noorderbreedte financieren de polikliniek. Frieslab financiert het
onderzoek naar de financiering.
Rapport:
Scenario’s voor financiering van de polikliniek van Huntington.
Met dank aan R. Veenhuizen, M. Milder (Zorggroep Noorderbreedte) en A. Welling (bureau HHM).

Casus
Mevrouw Andriessen is 54 jaar. Haar man werkt fulltime. Zij heeft al een aantal jaren de ziekte van
Huntington en de problemen worden erger. Ze verslikt zich steeds vaker en haar man heeft het laatste
half jaar al 6 keer de Heimlichmanouvre moeten toepassen, omdat zij dreigde te stikken. Hij durft haar
niet meer alleen thuis te laten. Mevrouw Andriessen is recent gevallen en heeft daarbij haar bekken
gebroken. Ze kan niet meer alleen naar buiten en dat benadeelt erg haar stemming. Zij is somber en
dreigt met zelfmoord. Meneer Andriessen is gestopt met zijn grote hobby (vrijwilliger bij de voetbalclub)
en is van plan minder te gaan werken.
Tijdens het polikliniekbezoek wordt de problematiek en de status van de ziekte in kaart gebracht. Aan het
eind van de ochtend wordt een zorgplan aangeboden dat precies op mevrouw Andriessen is geschreven.
Er wordt met dagbehandeling gestart zodat meneer Andriessen weer kan werken, terwijl zijn vrouw veilig
kan eten. De fysiotherapeut traint haar in het veilig buiten lopen en leert haar hoesten. De logopediste
geeft de thuiszorg advies over het goed slikken en eten.
De psycholoog legt de verschijnselen die passen bij de ziekte van Huntington aan mevrouw en meneer
Andriessen uit. De activiteiten van de thuiszorg, dagbehandeling, fysiotherapie, logopedie, slikteam en
psycholoog worden gecoördineerd door de casemanager in overleg met de specialist ouderengeneeskunde.
Een half jaar na de start van de therapie en zorg blijkt dat de Heimlichmanouvre niet meer nodig is
geweest, dat mevrouw Andriessen veel vrolijker is en dat zij heeft leren hoesten. Ze heeft het goed naar
haar zin op de dagbehandeling en haar man is weer volledig aan het werk en is blijvend actief bij de
voetbalclub.
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Knelpunt
De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte die delen van de hersenen aantast.
Deze ziekte staat bekend om haar enorme verscheidenheid aan symptomen, die in
meer of mindere mate bij cliënten voorkomen:
• neurologische en lichamelijke symptomen.
• gedrag- en psychiatrische symptomen.
• achteruitgang van het verstandelijk vermogen.
Zorggroep Noorderbreedte ging in 2008 van start met de polikliniek Huntington om de
zorg voor mensen met Huntington die zelfstandig thuis wonen, te optimaliseren.
De polikliniek stelt zorgplannen op voor de zorg aan cliënten met deze ziekte in
overleg met de cliënt en hun mantelzorgers. Ook fungeert de polikliniek als kennis- en
expertisecentrum voor hulp- en zorgverleners in de regio. De polikliniek helpt
gemiddeld 20 nieuwe cliënten per jaar.
De polikliniek heeft een projectstatus en wordt bekostigd uit subsidiegelden uit de
provincie Fryslân en de AWBZ/Zvw. De polikliniek klopte bij Frieslab aan met het
verzoek om mee te denken over de structurele financieringsmogelijkheden voor de
activiteiten van de polikliniek.
Oplossing
Frieslab vraagt bureau HHM de activiteiten van de polikliniek in kaart te brengen en
scenario’s uit te werken voor structurele financieringsmogelijkheden.
Projectbeschrijving
HHM bracht in opdracht van Frieslab in kaart wat de kostprijs en de financiële meerwaarde zijn van de polikliniek (Frieslab, 2010). Om tot scenario’s voor structurele
financiering te komen heeft Frieslab drie opties voor bekostiging van de polikliniek
bestudeerd: op basis van de Zvw, de AWBZ en op basis van een combinatie van
domeinen. Bij het uitwerken van deze scenario’s hebben de polikliniek Huntington en
Frieslab samengewerkt met De Friesland Zorgkantoor/Zorgverzekeraar en bureau
HHM.
Analyse
Deze analyse is een compacte weergave van de rapportage ‘Scenario’s voor
structurele financiering van de polikliniek Huntington’ (Frieslab, 2011).
In het bieden van ondersteuning aan cliënten met Huntington biedt de polikliniek de
volgende diensten:
Eerste poliklinisch consult
Dit consult bestaat uit een onderzoek, waarbij aan het einde van het consult de
betrokken behandelaars een zorg- en uitvoeringsplan opstellen.
Zorgtraject
Een zorgtraject omvat alle contactmomenten tussen de behandelaar en de cliënt
(systeem) na het eerste en vervolg poliklinisch consult.
Vervolg poliklinisch consult
Dit consult is een herhaalonderzoek waarna indien nodig een bijstelling van het
zorg- en uitvoeringsplan volgt. Cliënten komen om de zes maanden terug.
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Regionale expertisefunctie
De polikliniek vervult een regionale expertisefunctie voor het verwerven en
verspreiden van kennis bij andere zorgaanbieders en hulpverleners.
Bij het leveren van deze diensten zijn verschillende medewerkers betrokken: de
verpleegkundig specialist, een diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist,
maatschappelijk werkende, psycholoog en de specialist ouderengeneeskunde.
De inzet van deze disciplines is afhankelijk van de zorgvraag en verschilt per geboden
dienst.
Deze medewerkers hebben twee jaar tijdgeschreven. Op basis hiervan is de kostprijs
berekend. Naast de zorg die de polikliniek biedt, kunnen cliënten zorg ontvangen
vanuit de AWBZ of de Wmo. De kosten hiervan zijn ook in kaart gebracht.
De meerwaarde van de polikliniek is bepaald door de gemiddelde kosten per cliënt
van de polikliniek af te zetten tegen de kosten die per cliënt gemaakt worden als zorg
en ondersteuning op een andere manier worden gefinancierd. Met name als zij
intramuraal verblijven. En dan blijkt dat elke dag dat cliënten geholpen worden door
de polikliniek, een besparing oplevert tussen de € 40,- en € 135,- (tabel 5.4).
Polikliniek

Regulier
verpleeghuis

Gespecialiseerd
verpleeghuis

Kosten

€ 85,-

€ 125,-

€ 220,-

Besparing

-

€ 40,-

€ 135,-

Tabel 5.4: Vergelijking kostprijs cliënten polikliniek en zorg indien verblijf.

De polikliniek wordt bekostigd op basis van subsidiegelden. Een aantal functies van
de polikliniek vallen niet binnen bestaande financieringsstromen. Om tot een
structurele financiering van de polikliniek te komen zijn vervolgens drie scenario’s
beschreven:

1. Bekostiging van de polikliniek op basis van de Zvw
Er zijn in de praktijk twee mogelijkheden om te declareren in de Zvw. Op consultbasis,
of in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Gezien de verschillen
in zorgvraag van de cliënten met Huntington en fluctuaties in de zorgvraag, lijkt het
ontwikkelen van een DBC te complex en daardoor geen voor de hand liggende optie.
Het is veel eenvoudiger als de specialist ouderengeneeskunde op consultbasis mag
declareren in de Zvw. Voorheen mocht dat niet. Inmiddels (2011) heeft het College voor
zorgverzekeringen (CVZ) gesteld dat dit wel mag, omdat het gaat om medisch
specialistische zorg zoals specialisten die bieden.
2. Bekostiging van de polikliniek op basis van de AWBZ
Volledige bekostiging op basis van de AWBZ komt in beeld als er sprake is van
behandeling van klachten van specifiek medische, gedragswetenschappelijke of
paramedische aard, gericht op herstel of voorkoming van verergering van aandoeningen en beperkingen. Het onderbrengen van de polikliniek binnen de AWBZ is
echter geen oplossing voor structurele financiering, omdat niet alle cliënten van de
polikliniek in aanmerking komen voor AWBZ zorg.
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3. Bekostiging van de polikliniek op basis van een combinatie van financieringsstromen
Behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet is voorliggend op de AWBZ. Dit betekent
dat alle cliënten van de polikliniek (in eerste instantie) te maken krijgen met de Zvw.
Indien de behandeling niet (meer) vanuit de curatieve zorg gefinancierd kan worden,
stelt het CIZ een AWBZ indicatie. Naast de behandeling, kunnen cliënten dan gebruikmaken van andere voorzieningen vanuit de AWBZ. Voorbeelden zijn (nu nog)
begeleiding, persoonlijke verzorging (PV) of verpleging (VP). Ook kunnen zij een
beroep doen op gemeentelijke voorzieningen vanuit de Wmo (zoals huishoudelijke
verzorging) of van private voorzieningen.
Kortom, het gaat om een keten aan zorg gefinancierd vanuit verschillende
financieringsstromen. Om deze ketenzorg beter in beeld te brengen, is een stroomschema (figuur 5.2) ontwikkeld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen cliënten
met lichte, matige of ernstige problematiek. Dit schema maakt vier knelpunten
inzichtelijk:
• De specialist ouderengeneeskunde mag niet declareren in de Zvw (dat was tot 2011
het geval).
• De functie begeleiding wordt alleen geïndiceerd als een cliënt ernstige of matige
beperkingen heeft. Lichte gevallen kunnen niet worden bekostigd uit de AWBZ.
• Het ZZP biedt weinig ruimte voor trajectbegeleiding, omdat alle zorg vanuit de
ZZP-gelden moeten worden bekostigd.
• De regionale expertisefunctie die niet aan één of meerdere cliënten kan worden
toegeschreven, kan niet worden bekostigd in de Zvw of AWBZ.

Conclusie
Het blijkt dat elke dag dat cliënten geholpen worden door de polikliniek, een
besparing oplevert tussen de € 40,- en € 135,-. Klanten en medewerkers zijn tevreden
over de polikliniek voor Huntington. Toch is er nog geen structurele financiering voor
deze poli. Frieslab reduceerde de brede financieringsvraag tot vier knelpunten.
Nu bekend is dat de specialist ouderengeneeskunde wel op grond van de Zvw
gefinancierd kan worden, lijkt het eerste knelpunt opgelost te zijn. In de praktijk
ontbreekt echter een betaaltitel.4 Daarnaast wordt het door de zorgaanbieder als hinderlijk ervaren dat er bij verschillende zorgverzekeraars afzonderlijk
onderhandeld moet worden over de tariefstelling. De activiteiten van de casemanager
zijn door Frieslab gekoppeld aan die van de casemanager palliatieve zorg (zie paragraaf 5.3). Dit heeft vervolgens tot een model voor casemanagement geleid (zie hoofdstuk 9). Na de decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar de Wmo vallen de
activiteiten voor complexe cliënten onder de Zvw en voor mensen met lichte problematiek onder de Wmo. Knelpunt 2 komt dan te vervallen.
De beperkte financiële ruimte binnen Zorgzwaartepakketten (ZZP’s), knelpunt 3, is als
signaal gemeld bij het ministerie van VWS. Het vierde knelpunt, het gat in de financiering van de regionale kennis- en expertisefunctie blijft bestaan. De polikliniek moet
overwegen of ze dit ‘gratis’ advies wil blijven bieden.

4 Een omschreven ‘prestatie’ op basis van een zorgstandaard die wordt vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa).
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Figuur 5.2: Stroomschema arrangement polikliniek Huntington
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5.4

Financiering huishoudelijke hulp
Project:
Wie betaalt de huishoudelijk hulp bij mensen die thuis wonen met
een indicatie voor verblijf.
Regie:
Frieslab
Ambitie/doel:
De gemeente Dantumadeel wil duidelijkheid voor haar inwoners wie
de huishoudelijke hulp betaalt als mensen een indicatie voor verblijf
hebben maar thuis wonen.
Wetgeving:
Wmo, AWBZ.
Resultaat:
Rapportage: wie betaalt de huishoudelijke hulp bij thuiswonende
mensen met de indicatie verblijf (Frieslab, 2010).
Met dank aan A. Peeters Weem (Weem Consultancy) en A. Welling (bureau HHM).

Casus
In een gemeente is een kleinschalige woonvorm. Er wonen 20 zorgbehoeftigen. Er is sprake van scheiding
van wonen en zorg, terwijl cliënten een indicatie hebben voor verblijf. Dit betekent dat bewoners zelf huur
betalen en ook een financiële bijdrage voor de afgenomen zorg. De kleinschalige woonvorm maakt
onderdeel uit van het aanbod van een AWBZ-aanbieder.
De vraag van de gemeente is of de Hulp bij het Huishouden (HH) die de cliënten ontvangen voor rekening
komt van de AWBZ of de Wmo. Een vervolgvraag is in hoeverre het zorgkantoor in dit kader, buiten de
gemeente om, afspraken mag maken met zorgaanbieders. Dergelijke afspraken hebben immers
mogelijk financiële gevolgen voor de Wmo.

Knelpunt
De gemeente Dantumadeel vroeg Frieslab wie verantwoordelijk is voor de financiering
van Huishoudelijke Hulp (HH) bij thuiswonende mensen met een indicatie voor verblijf.
Zijn dit de gemeenten op grond van de Wmo, of is dat het Zorgkantoor op grond van de
AWBZ? Het ministerie van VWS stelde dat de regeling Volledig Pakket Thuis (VPT) kon
worden ingezet, zodat de gehele zorgbehoefte (inclusief HH) van verblijfsgeïndiceerden kon worden bekostigd uit de AWBZ. Dit gebeurde echter nauwelijks, waarmee de
vraag voor gemeenten bleef bestaan hoe het precies zit met de financiering van HH.
Projectbeschrijving
Frieslab erkende het vraagstuk als passend bij haar doelstelling en besloot om er
studie van te maken. Het doel van het onderzoek was duidelijkheid te geven over de
verantwoordelijkheid voor en de financiering van HH in relatie tot mensen die thuis
wonen met een indicatie voor verblijf.
Hiervoor bracht Frieslab eerst de regelgeving rond HH aan verblijfsgeïndiceerden in
kaart. Vervolgens zijn ervaringen uit de dagelijkse praktijk met het Volledig Pakket
Thuis geïnventariseerd. Ook heeft Frieslab mogelijke oplossingsrichtingen verzameld
bij het ministerie van VWS, De Friesland Zorgverzekeraar/ Zorgkantoor en brancheorganisatie ActiZ. Tot slot trok Frieslab conclusies. Deze zijn van belang voor
vergelijkbare vraagstukken die zich kunnen voordoen bij toekomstige decentralisaties
en andere kabinetsmaatregelen op het terrein van zorg en welzijn.
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Analyse
Uit de analyse van de regelgeving blijkt dat al voor de introductie van de Wmo in 2007
duidelijk was dat HH voor thuiswonende cliënten een probleem zou worden: zij krijgen zorg vanuit de AWBZ en HH vanuit de Wmo. Tot 2007 was de aanspraak op en
bekostiging van HH in de AWBZ geregeld. Met de invoering van de Wmo is de HH
overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wmo. Dit betekent dat gemeenten vanaf deze
datum verantwoordelijk zijn voor de levering van HH.
In dezelfde periode is begonnen met de invoering van de Zorgzwaartebekostiging in
de AWBZ. Hierbij wordt de indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) uitgedrukt in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Deze omvatten alle zorg die de cliënt
nodig heeft bij opname in een instelling. Tegelijk werd besloten dat een cliënt met een
ZZP-indicatie de zorg die deze anders in een instelling zou krijgen onder voorwaarden
ook thuis geleverd kan krijgen. In de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT).
Zorgkantoren kunnen ervoor kiezen om wat betreft het VPT productieafspraken te
maken met zorgaanbieders. Als zij hier niet voor kiezen valt HH onder de Wmo en is de
gemeente verantwoordelijk voor de levering en de bekostiging. Ook biedt de AWBZ
cliënten de mogelijkheid zelf zorg in te kopen met een Persoonsgebonden budget
(PGB). Sinds 1 januari 2009 kan het PGB ook aangewend worden voor HH, waarbij de
financiering valt onder AWBZ. Daarnaast bestaat een type zorg dat alleen tijdelijk
wordt geleverd, namelijk overbruggingszorg. Een cliënt kan hierop aanspraak maken
in afwachting van definitieve opname in een intramurale instelling of de levering van
een VPT. HH wordt in dat geval door gemeenten bekostigd. Tot slot: als een cliënt
geen verblijfsindicatie krijgt, kan hij of zij rechtstreeks een beroep doen op de Wmo
voor HH.
De situatie voor de levering van HH aan thuiswonende verblijfsgeïndiceerden staat
weergegeven in tabel 5.5 (per 01-01-2009):
Leveringsvorm

Intramuraal

VPT

PGB

Overbruggingszorg

Extramurale
ondersteuning

Financiering HH

AWBZ

AWBZ

AWBZ

Wmo

Wmo

Tabel 5.5: Financiering van HH voor thuiswonende mensen met de indicatie verblijf.

Kortom, sinds de komst van de Wmo komt HH voor rekening van de Wmo, tenzij er
sprake is van een verblijfsindicatie. In dat geval kunnen cliënten gebruik maken van
het VPT, zodat de hele zorgbehoefte (inclusief HH) van verblijfsgeïndiceerden kan
worden bekostigd uit de AWBZ.
Het VPT wordt echter nauwelijks toegepast. Hiervoor zijn verschillende redenen (PWC,
2009):
• Er is weinig draagvlak vanwege onduidelijkheid over aard en reikwijdte van de VPTregeling.
• Het is onwenselijk HH weer terug te brengen in de AWBZ vanwege financiële
gevolgen, een aanzuigende werking en de afnemende keuzevrijheid van de cliënten.
• Zorgkantoren kopen voor verblijfsgeïndiceerden alleen intramurale zorg in.
• Cliënten, zorgaanbieders en/of het Zorgkantoor kunnen VPT niet afdwingen, omdat
dit een ‘kan’-bepaling is in het Besluit zorgaanspraken (Bza).
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Ook de ontwikkelingen rondom kleinschalig wonen raken de invoering van het VPT en
versterken de onduidelijkheid ten aanzien van financiering van HH. Er is sprake van
kleinschalig wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning
nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen
mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden (Aedes-Actiz). Hiervoor zijn twee
vormen van financiering:
• De voormalige Wet Ziekenhuis Voorzieningen (WZV), nu Wet Toelating Zorginstellingen (WZTi): de zorgorganisatie is eigenaar en financiert het verblijf vanuit de
AWBZ. HH maakt hier integraal onderdeel vanuit.
• Scheiden van wonen en zorg: de bewoner of zorgorganisatie huurt van een woning
bouwcorporatie en de cliënt woont zelfstandig. HH komt dan voor rekening van de
gemeente.
Conclusie
Uit de analyse blijkt dat de regelgeving rondom HH en de financiering daarvan voor
thuiswonende verblijfsgeïndiceerden voor de diverse betrokkenen gemakkelijk tot
onduidelijkheden leidt.
Bij de afronding van dit onderzoek gold dat iedereen die vanaf 1 januari 2009 een
indicatie voor verblijf kreeg, VPT koos en geleverd kreeg, HH uit de AWBZ ontving. Bij
een indicatie voor verblijf na 1 januari 2009 en de keuze voor een PGB, kwam HH ook
ten laste van de AWBZ.
Bij een indicatie voor verblijf van vóór 31 december 2008 en keuze voor een PGB, viel
de HH ten laste van de gemeente. De stand van zaken sinds 2011 is een andere. Als
een cliënt verblijf krijgt geïndiceerd en kiest voor een verzilvering in PGB moet hij of zij
hier ook de HH uit betalen. Er is geen onderscheid meer naar datum waarop de
indicatie is gesteld. Deze regeling is op zich duidelijk, maar er blijft sprake van een
gescheiden financiering: de ene keer AWBZ, de andere keer Wmo.
Er blijven echter ook onduidelijkheden:
• Zorgaanbieders mogen ‘kiezen’ tussen kleinschalig wonen via WZTi (HH uit AWBZ)
of via het scheiden van wonen en zorg (HH uit Wmo).
• Gemeenten mogen zelf bepalen wie HH ontvangt vanuit de Wmo. De Wmo is immers
een kaderwet.
• VPT is een ‘kan’-bepaling; het Zorgkantoor en zorgaanbieders kunnen ervoor
‘kiezen’ om VPT aan te bieden aan de cliënt.
Het gevolg is dat de zorgaanbieders, de gemeenten en het Zorgkantoor hun eigen
beleid mogen bepalen voor de inzet van de middelen. Op het moment dat er geen
duidelijke keuzes wordt gemaakt, er geen helder beleid is of de communicatie
gebrekkig is ontstaat er onduidelijkheid. En doordat er op drie fronten de nodige
keuzes moeten worden gemaakt is er 3 maal kans op onduidelijkheid:
3 x kans op onduidelijkheid = grote kans op chaos
Het advies van Frieslab is om organisaties met elkaar concrete afspraken te laten
maken en het beleid ten aanzien van HH samen te bespreken.
De betrokkenen moeten inzicht in elkaars werkwijzen geven, in de keuzes die ze willen
maken en in hun visie op doelgroepen.
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Gemeenten en het Zorgkantoor kunnen bijvoorbeeld bespreken waar gaten vallen in
de financiering voor bepaalde doelgroepen of waar overlap zit. Dit creëert wederzijds
begrip en duidelijkheid. Vervolgens kunnen ze concrete afspraken maken over de
mensen die het betreft en over de financiering van de benodigde zorg en ondersteuning.
5.5

De handen ineen, Leeuwarden
Project:
De handen ineen, Leeuwarden.
Regie:
Stuurgroep De handen ineen, Leeuwarden.
Ambitie:
Realiseren dat de klant de zorg en ondersteuning krijgt die deze
daadwerkelijk nodig heeft door een eenvoudiger vraaggericht
systeem van regels en met een wijkbudget.
Wetgeving:
AWBZ, Wmo, Mededingingswet.
Resultaat:
Door vereenvoudiging van het systeem van regels nemen
effectiviteit en klantgerichtheid toe en verdwijnen schotten.
De prikkels voor preventie en welzijn liggen bij de zorgaanbieders.
Financiering:
Het verbredingsprogramma Wijk en Buurtgericht werken (VGN, BTN,
ActiZ, LOC en Viatore), Palet, Thuiszorg Het Friese Land, de gemeente
Leeuwarden, de provincie Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar
Rapport:
Keten of kartel. Onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg.
Door K. de Jong (De Jong Managemens).

Knelpunt
De zorgconsumptie in Nederland is de afgelopen decennia fors toegenomen. De
kosten in de AWBZ lijken nauwelijks beheersbaar. De cliënt wil daarbij steeds meer de
regie over de zorgverlening. Ook wil de cliënt zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving verzorgd worden. Steeds vaker is het daarbij voor aanbieders van zorg en
welzijn lastig om voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel te vinden en te binden.
Oplossing
In de provincie Friesland hebben mensen een goede traditie in de zoektocht naar
oplossingen met betrekking tot deze vraagstukken. Dit blijkt onder meer uit projecten
als het experiment Trynwâlden, Meitinkers en Omkeer 2.0. In deze projecten is
duidelijk aangetoond dat ontzorgen van cliënten kan en loont. Als zij zich gerespecteerd voelen, als zij ondersteund worden in het voeren van eigen regie en als op
een natuurlijke manier gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van cliënten en van
hun sociale netwerk, dan is er voor het individu én voor de maatschappij winst te
behalen.
De genoemde projecten zijn de aanleiding geweest voor het project De handen ineen.
In dit project wordt geëxperimenteerd met wijzigingen in het hele systeem van
financiering en verantwoording. Dit omdat het huidige stelsel aan regels:
• integrale menselijke zorg naar wens en behoefte belemmert (schotten).
• ontzorging niet stimuleert maar juist afremt (productiefinanciering en
indicatiestelling).
• tot kleine, flexibele en daardoor onaantrekkelijke arbeidscontracten leidt
(productiefinanciering).
• integrale samenwerking tussen betrokken partijen lastig maakt (NMa).
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Projectbeschrijving
In 2010 spraken de zorgaanbieders Palet (Kwadrant groep) en Thuiszorg Het Friese
Land de wens uit te willen samenwerken in de wijk het Tramkwartier in Leeuwarden.
Hiervoor is een werkgroep gevormd, die bestaat uit vertegenwoordigers van Palet,
Thuiszorg Het Friese Land, de gemeente Leeuwarden en Zorgkantoor Friesland. Frieslab en Zorgbelang Fryslân vervullen de rol van adviseur van de werkgroep.
Aan Frieslab werd een advies gevraagd over eventuele risico’s van samenwerking in
het licht van de Mededingingswet. Dit leidde tot een concreet advies en het rapport
van Frieslab Keten of Kartel? (zie ook hoofdstuk 10). Ook is Frieslab gevraagd mee te
denken over de (on)mogelijkheden de zorg te ontschotten. Voor dit laatste onderdeel
liet Frieslab een analyse maken van de wensen van de werkgroep om op basis daarvan
met een model te komen voor een innovatief systeem van financiering en verantwoording.
Dit model kreeg de werktitel ‘op zoek naar nieuwe regels’. Het model:
•
•
•
•

is georganiseerd op wijkniveau.
betreft de integrale, ontschotte ondersteuning van cliënten.
gaat uit van wensen, levensstijlen en behoeften van cliënten.
bouwt voort op de (on)mogelijkheden van het cliëntsysteem.

Het model moet leiden tot:
• meer tevredenheid bij cliënten.
• meer tevredenheid bij medewerkers.
• minder consumptie van zorg.
• minder bureaucratie.
• optimale contractering.
• betere kostenbeheersing.
Op hoofdlijnen ziet het model er als volgt uit:

Wijkgerichte aanbesteding
In de wijk het Tramkwartier in Leeuwarden maken de gemeente Leeuwarden en het
Zorgkantoor een analyse van de zorg gerelateerde vraagstukken. Op basis daarvan
stellen zij een bestek op. Doel van dit project is te verkennen wat een goede manier
van contracteren is, zodat er geen bestek komt dat ellenlang is, maar wel de kern
bevat voor de optimale zorg en ondersteuning in de wijk. Zorgaanbieders kunnen inschrijven op basis van een wijkplan. Zij beschrijven daarin op welke wijze zij de zorg
willen leveren en hoe zij antwoord gaan geven op specifieke vraagstukken in de wijk.
Het verlenen van de diensten op het gebied van zorg en welzijn wordt vervolgens voor
een beperkt aantal jaren gegund aan een aanbieder, of een integraal team van samenwerkende aanbieders.

Cliënttevredenheid
De zorg zal verantwoord worden op basis van cliënttevredenheid. Dit door jaarlijks
metingen en steekproeven uit te voeren in de wijk.
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Ontzorging
De gegunde partij levert de zorg tegen een vooraf afgesproken totaalbudget. Zo
ontstaat er voor de aanbieder een prikkel tot ontzorgen, bijvoorbeeld door het
uitvoeren van preventieprogramma’s, het versterken van de sociale cohesie in de wijk
of het ondersteunen van mantelzorgers. De diensten op het gebied van zorg en welzijn
worden geleverd door kleine, zelfstandige wijkteams.
In juni 2011 hebben Frieslab en de projectleider, met het ministerie van VWS
gesproken over de invulling en uitvoering van het project. Dit heeft geresulteerd in een
toestemming voor de plannen door de toezegging van deelname aan het VWS-experiment ‘Regelarme organisaties’ dat eind december 2011 bekend is gemaakt.
Start project
In het voorjaar van 2012 treffen de partners de voorbereidingen voor de optimale wijze
van contracteren voor het jaar 2013. Daarna kunnen de aanbieders hun plannen en
werkwijze voorbereiden om optimaal in te kunnen spelen op de behoefte in de wijk.
Het jaar 2013 is het jaar van het experiment waarin het beschreven model zich kan
bewijzen. Begin 2014 worden de projectresultaten verwacht. De rol van Frieslab blijft
het adviseren van de projectleider, de Stuurgroep en het faciliteren van het onderzoek
op grond van het Frieslab meetinstrument
5.6

Beschouwing
De inhoud
Frieslab wil de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, de kwaliteit van hun leven in
positieve zin beïnvloeden en parallel hieraan een verschuiving in de (kosten van) zorgof dienstverlening binnen en tussen de verschillende domeinen realiseren. Een deel
van de projecten richt zich op het realiseren van een sluitende keten. Deze projecten
zijn in dit hoofdstuk besproken en de resultaten zijn als volgt samen te vatten:
Doel Frieslab
Project

Zelfredzaamheid
van cliënten vergroot

Kwaliteit van leven
verbeterd

Verschuiving binnen
en tussen domeinen
zodat het totaal
goedkoper is

Dichtbij de burger

Ja, significant

Ja, significant

Ja, inzet fte preventie
weegt op tegen
bespaarde
zorgconsumptie

Casemanager
palliatieve zorg

Ja

Niet aangetoond,
gezien de levensfase
van de cliënt

Onderzoek loopt nog

Polikliniek van
Huntington

Ja

Ja

Ja, inzet poli is goedkoper dan opname in
instelling

Financiering
huishoudelijke hulp

Frieslab bracht een ordening aan in de complexe regelgeving

De handen ineen

Voorbereidingen zijn gestart. Verwachte resultaten: medio 2014

Tabel 5.6: Samenvatting resultaten projecten.
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Dichtbij de burger
De inzet van zogeheten Netwurkstipers is gericht op het versterken van het sociale
steunsysteem van kwetsbare burgers. De methode blijkt effectief voor de groep onderzochte kwetsbare burgers met problemen op meerdere gebieden en is overdraagbaar
naar andere organisaties en functionarissen. De inzet van de Netwurkstipers leidt tot
een verhoogde gezondheidsbeleving, een uitgebreider sociaal netwerk en reductie van
de zorgconsumptie. De kosten van de Netwurkstiper zijn lager dan de bespaarde
uitgaven voor zorg en ondersteuning.
Casemanager palliatieve zorg
Om te voorzien in een meer structurele financiering van de casemanager palliatieve
zorg zijn afspraken gemaakt: bij elke toewijzing van een casemanager wordt nagegaan
of de uren betaald kunnen worden uit de financiering voor de reguliere zorg. Eerst
worden reguliere Wmo en AWBZ mogelijkheden benut. In de terminale fase wordt het
Standaard Indicatie Protocol (SIP) gebruikt. De inzet voor mantelzorgondersteuning
wordt uit de gemeentelijke subsidie betaald. Er zijn in de pilot periode nog ruim 100
uur casemanagement, die niet uit de voorliggende mogelijkheden van financiering
vanuit de reguliere zorg ingezet konden worden.
Op basis van observaties uit dit project werkte Frieslab aan het model voor casemanagement (zie hoofdstuk 10). Het Frieslab model voor casemanagement en het CVZ
geven aan dat dit verzekerbare zorg is en dus op grond van de Zvw betaald kan
worden. Op dit moment zijn er geen concrete toezeggingen van zorgverzekeraars dat
de functie casemanagement uit de Zvw gefinancierd gaat worden.
Polikliniek van Huntington
Uit het onderzoek blijkt dat elke dag dat cliënten geholpen worden door de polikliniek,
dit een besparing oplevert tussen de € 40,- en € 135,-. Dit komt omdat opname in een
instelling wordt voorkomen. Cliënten en medewerkers zijn tevreden over de polikliniek
voor Huntington, waarbij de meerwaarde vooral gelegen is in het feit dat cliënten een
vast aanspreekpunt hebben waarbij er hulpverleners zijn die met hen meedenken,
juist als de complexiteit van de hulpvraag verandert/toeneemt. Hulpverleners zijn
daarbij beter in staat onderling samen te werken, doordat zij hun perspectieven op
cliëntsituaties meer aan elkaar verduidelijken. Toch is er nog geen structurele
financiering voor alle activiteiten van deze poli.
Frieslab reduceerde de brede financieringsvraag tot vier knelpunten. Twee daarvan zijn
opgelost, maar moeten in praktijk nog worden geëffectueerd door concrete afspraken.
Een knelpunt is dusdanig structureel, dat het als signaal naar VWS is afgegeven. Het
laatste knelpunt betreft de financiering van activiteiten waarover de organisatie zelf
moet beslissen of ze deze wil blijven uitvoeren.
Financiering huishoudelijke hulp
Uit het onderzoek blijkt dat de regelgeving voor wat betreft de financiering van
huishoudelijke hulp voor thuiswonende verblijfsgeïndiceerden inzichtelijk is te maken.
Maar in de praktijk leidt de complexiteit van geldende regelgeving gemakkelijk tot
onduidelijkheden bij cliënten, gemeenten, aanbieders en zorgkantoren.
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De handen ineen
Het plan van aanpak is gereed.
Start voorbereidingen januari 2011, looptijd project 2012, evaluatie begin 2013.
Het knelpunt rondom samenwerking en mededinging is als één van de casu
opgenomen in het rapport Keten of kartel.

Het proces
Frieslab werd vooral gevraagd mee te denken over problemen rondom financieringsvraagstukken van deze projecten, omdat de betrokken organisaties vastliepen in
regels en financieringsschotten. Bij elk project is de ambitie om de gewenste zorg en
ondersteuning voor cliënten toch mogelijk te maken.
Twee projecten zijn dan ook gewoon begonnen op basis van een projectsubsidie,
vanuit de overtuiging dat het met de structurele financiering wel goed zou komen. Dit
bleek in de praktijk echter niet gemakkelijk. Eén van de projectleiders beschreef het
met een metafoor: “Het is net een damspel. Na elke zet is er één steen verschoven. Als
je er van een afstand naar kijkt zie je geen verschil.
Maar toch is er wat veranderd. Als we dit samen lang genoeg volhouden zullen we zien
dat op een gegeven moment het speelveld geheel veranderd is”. In een ander project
kwam de gewenste samenwerking tussen betrokken organisaties zelfs helemaal niet
van de grond, omdat zij zich terughoudend opstelden vanwege eventuele inmenging
van de NMa. Het rapport ‘Keten of kartel’ van Frieslab doorbrak de impasse tussen de
partijen.Frieslab pelt het probleem af tot de kern: wat zijn de activiteiten, waarom is er
geen financiering voor? Wat wordt er wel gedekt aan deelactiviteiten?
Wat steeds bleek is dat veel meer mogelijk was dan vooraf werd gedacht.
De ervaringen uit de projecten leidden halverwege de looptijd van Frieslab tot de
constatering dat de werkelijke schotten kleiner zijn dan de ervaren schotten. Frieslab
adviseerde dan ook de mogelijkheden van de wet optimaal te benutten. Dat wil
zeggen: help de klant helemaal tot aan een schot en draag hem of haar vervolgens, op
een warme manier, over aan de volgende hulpverlener.
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Ook werd duidelijk dat een ordening nodig was in de vele begrippen en definities en
dat er afbakening gewenst was wat betreft de werkwijze en de inzet van de
casemanager palliatieve zorg en activiteiten van de polikliniek van Huntington.
Frieslab sprak de ambitie uit om te komen tot één model voor casemanagement.
Dit model kwam er en dit leidde tot de bewustwording dat er een onderscheid is
tussen reguliere taken en extra taken. Het bleek belangrijk te toetsen of een
casemanager ingezet moest worden of dat de cliëntondersteuning door
reguliere functionarissen kon worden opgevangen. Het model van Frieslab heeft
al impact voordat het klaar is.
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6
REGIE OP DE
KETEN
Hoofdstuk 6 gaat in op projecten die zich richten op knelpunten die
zich voordoen in het voeren van regie op de keten van preventie,
welzijn en zorg. Paragraaf 6.1 beschrijft het project Duet, dat zich richt
op regievoering in de keten van zorg en ondersteuning voor jonge
mensen met autisme. In paragraaf 6.2 wordt het project Avontuur
Omtinkerij besproken. Hierin gaat het om de regierol van de gemeente
in de bundeling van diverse vormen van cliëntondersteuning en
ontwikkeling van een uniforme werkwijze. Paragraaf 6.3 gaat in op
meerdere facetten van regie. Hoofdstuk 6 sluit af met een
beschouwing.
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6.1

Duet
Project:
Regie:
Ambitie/doel:

Wetgeving:
Resultaat:

Financiering:

Duet, een sluitende keten voor jonge mensen met autisme.
Stichting Mienskipssoarch, Boarnsterhim.
Het realiseren van een goed samenhangende en sluitende keten
voor jonge mensen met autisme en een optimale regievoering
hierop.
AWBZ, Wmo, Zvw, WWB, WSW, (Wajong).
Een sluitende keten met goede regie voor zorg en dienstverlening
aan jonge mensen met autisme. Het aanbod is beter afgestemd op
hun capaciteiten en mogelijkheden, terwijl het appèl op de zorg
wordt beperkt door efficiency- en afstemmingswinst.
Provincie Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar.

Met dank aan K. Riem Vis (Stichting Mienskipssoarch).

Casus
Johan en Carla, beide 19, hebben voorafgaand aan het MBO speciaal onderwijs gevolgd vanwege een
autisme spectrum stoornis (ASS). Beiden komen niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De
ouders van Johan zeggen dat hij het erg getroffen heeft met z’n mentor waardoor hij nu een MBO-diploma
heeft en op zoek is naar werk. Met zijn weekendbaan verdient hij genoeg om geen uitkering te krijgen.
Thuis gaat het moeilijk. Johan heeft vaak ruzie met zijn ouders en zusje. Door de week zit hij vaak tot in
de kleine uurtjes achter de computer. Naar aanleiding van een artikel in de regionale krant hebben zijn
ouders contact gezocht met de Duet-projectcoördinator. De ouders vragen om hulp bij het vinden van een
gewone baan voor Johan. Ook willen ze hem gaan voorbereiden op zelfstandig wonen. Johan zoekt nu
actief naar werk en doet moeite om het thuis voor ieder leefbaar te laten zijn. Zijn ouders moeten nog
wennen aan zijn nieuwe gedrag. Vanuit het project Duet wordt gezocht naar een jobcoach, die Johan in
zijn werk op weg helpt. Een wooncoach kan helpen de intenties van Johan en zijn ouders om te zetten in
effectief handelen.
Carla trekt zonder overleg bij haar vriendje in. Beiden leven voorlopig van zijn Wajong-uitkering. De woonbegeleider van haar vriendje heeft een PGB voor Carla aangevraagd, al is ze zich dat niet bewust. Op
school gaat het niet goed. De stages zijn tot op heden mislukt. Volgens haar ouders komt dit omdat de
school de stageplekken slecht informeerde over hoe ze met Carla moeten omgaan. Carla wisselt
noodgedwongen van studierichting. Ze stemt daarmee in, omdat ze in het BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) geld kan verdienen en toch na 1 jaar een diploma kan krijgen. Met een bewuste
beroepskeuze heeft het weinig van doen. Het vermoeden bestaat bovendien dat Carla drugs gebruikt.
Haar ouders maken zich zorgen hierover.
Duet zoekt naar een vrouwelijke woonbegeleider waar Carla vertrouwen in heeft. Met haar school wordt
vervolgens gekeken hoe er een kansrijk stimulerend traject opgezet kan worden dat zich richt op het
krijgen van een zogenoemde startkwalificatie.

Knelpunt
Jongeren met psychische problemen hebben moeite om aansluiting te vinden bij
gewone maatschappelijke activiteiten als school, werk en vrijetijdsbesteding. Dat
geldt zeker voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) omdat zij zich
moeilijk aan kunnen passen aan de wereld om hen heen. Eigenlijk moet de omgeving
zich aan hen aanpassen, willen ze aansluiting vinden.
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Duidelijk is dat verstoringen in de thuissituatie doorwerken naar school of werk en
omgekeerd.
Bij het bieden van begeleiding aan jongeren met een autisme spectrum stoornis zijn er
verschillende mogelijkheden, gekoppeld aan de diversiteit in wet- en regelgeving.
De mogelijkheden zijn nauwelijks te overzien. Sommige regelingen sluiten elkaar
bovendien uit. Ook scholen, werkgevers en bijvoorbeeld verenigingen zijn nauwelijks
ingesteld op het brede scala aan mogelijkheden van ondersteuning. Het gevolg is dat
er geen sprake is van (goede) afstemming tussen begeleiders uit de domeinen zorg,
onderwijs/werk en vrijetijdsbesteding. Dit is juist voor jongeren wel nodig.
Oplossing
Het project Duet staat voor het structureren van de hulp- en dienstverlening aan
jongeren met een autisme spectrum stoornis. Daarbij brengt Duet het overzicht terug.
Niet méér hulpverleners, maar juist minder. Samen met de jongere wordt één plan
gemaakt. Daarbij faciliteren twee mensen de regie, zij vormen een duet. Eén begeleider is er voor verantwoordelijk dat het goed gaat in de thuissituatie: geen eindeloos
pc-gebruik, een normaal dag- en nachtritme, et cetera. De ander zorgt er voor dat het
goed gaat op school of bij het werk: hij of zij denkt mee met leraren of leidinggevenden om er voor te zorgen dat de jongere een behapbare hoeveelheid opdrachten te
verwerken krijgt, et cetera.
Het aanmelden van jongeren gebeurt op verschillende manieren. De jongere kan zelf
contact op nemen met Stichting Mienskipssoarch, maar dit kan ook gebeuren door zijn
of haar ouders. Via de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) worden ouders in
Friesland geattendeerd op Duet. Maar ook zorgaanbieders, Wmo-organisaties,
re-integratiebedrijven en scholen zijn over Duet geïnformeerd.
Vanuit Duet gaat een projectbegeleider in een eerste gesprek met de jongere na wat
zijn of haar wensen en behoeften zijn. Daarbij wordt nagegaan welke hulp de jongere
al heeft, of heeft gehad. Ook wordt bekeken wat er aanvullend nodig is. Twee (reeds
betrokken) begeleiders, waarmee de jongere een goede klik heeft, vormen vervolgens
zijn of haar Duet. Indien nodig gaat Duet samen met de jongere op zoek naar
geschikte mensen die kunnen helpen. Samen met Duet wordt één plan opgesteld.
Hierin staat beschreven wat de jongere wil bereiken over drie maanden, zes maanden
en verder. Daarbij wordt gekeken naar de gebieden school, werk, wonen en vrije tijd.
Deze werkwijze moet er toe leiden dat jongeren met een autisme spectrum stoornis
naar vermogen deel kunnen nemen aan reguliere activiteiten als school, werk en vrijetijdsbesteding. Daarbij is het streven dat er door het aanbrengen van structuur en het
organiseren van regie uiteindelijk minder begeleiding nodig is. De inzet van Duet is
niet om de regie van jongeren over te nemen, maar om hen te leren weer regie te
voeren over hun eigen leven. De ondersteuningsbehoefte van jongeren neemt dan
naar verwachting af, terwijl de kwaliteit van leven beter wordt. De inzet van Duet moet
er toe leiden dat de jongeren op hun eigen niveau presteren, dat vroegtijdige
schoolverlating wordt voorkomen en dat ze uiteindelijk kunnen voorzien in hun eigen
(deel)inkomen.
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Projectbeschrijving
De projectorganisatie bestaat uit een projectcoördinator die administratief wordt
ondersteund. De coördinator treed op als intermediair tussen alle betrokkenen en
probeert een begeleidingsduet te organiseren. Hij volgt de voortgang van het duet en
spreekt de begeleiders aan op hun bijdrage aan het resultaat voor de jongere. De
projectorganisatie wordt bekostigd door de provincie Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar/Zorgkantoor en bijdragen uit particuliere fondsen. Het duet aan begeleiders
wordt gefinancierd uit reguliere begeleidingsmiddelen vanuit diverse domeinen
(AWBZ, Wmo, participatie en/of re-integratiebudgetten, et cetera).
Parallel aan het opzetten van Duet is een bestuurlijk platform gestart onder de noemer
Autisme Platform Friesland. Hieraan nemen de NVA, De Friesland
Zorgverzekeraar/Zorgkantoor, zorgaanbieders, het UWV en gemeenten deel. Frieslab
is adviseur van dit platform. Deze organisaties zetten zich in voor het gezamenlijk
verbeteren van de dienstverlening in een sluitende keten aan mensen met een
autisme spectrum stoornis, met Duet als eerste project. Voor Duet vergemakkelijkt dit
platform de weg naar oplossingen van financiële en operationele knelpunten.
Analyse
In het najaar van 2011 is Duet gestart met het werken met cliënten. In de periode
daaraan voorafgaand stak Duet veel energie in het werven van cliënten. Zo is de
publiciteit gezocht en zijn scholen, instellingen en bedrijven benaderd. Dit betreft
ROC’s in Friesland, een REC cluster 4 school, een organisatie voor Jeugdzorg en
Jeugdhulp, enkele kleinere zorgaanbieders, een re-integratiebedrijf, bedrijven op het
gebied van sociale werkvoorziening, et cetera. Opvallend is dat er op het gebied van
school, zorg en werk samenwerkingsverbanden zijn, maar dat de doelgroep jongeren
met autisme vaak niet als specifiek aandachtsveld wordt gezien.
Eind oktober waren 17 cliënten aangemeld voor Duet, 4 meisjes en 13 jongens.
De jongeren zijn circa 20 jaar, met uitschieters van 12 en 44 jaar. Aanmeldingen
kwamen:
• 3 keer van ouders.
• 2 keer door re-integratiebedrijven.
• 2 keer vanuit een Wmo-organisatie.
• 10 keer vanuit de zorg/behandeling.
Vier jongeren hebben werk waarbij ze knelpunten ervaren. Drie jongeren ervaren
knelpunten op school en drie jongeren ontbreekt het aan een goede dagstructuur en
daginvulling. Bij drie jongeren lijkt er sprake van onvoldoende ondersteuning of
begeleiding. Eind december verwacht Duet 25 aanmeldingen te hebben.
Aanvankelijk werden opvallend veel afspraken door de jongeren afgezegd. Daarom is
de werkwijze na de aanmelding aangepast: in plaats van een gesprek met alleen de
jongere, is ook altijd de aanmelder, ouder of begeleider aanwezig. Hij of zij wordt
uitgenodigd om aan te geven wat hem er toe bracht om de jongere aan te melden voor
Duet.
Het optuigen van een duet aan begeleiders vergt meer moeite dan vooraf werd
gedacht. Vooral voor het opstarten van een traject gericht op arbeidsparticipatie is de
financiering een probleem.
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Onduidelijk is welke instelling moet, kan of wil betalen voor een traject. Middelen voor
arbeidstoeleiding en jobcoaching zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Dit in tegenstelling tot financiering van een begeleider uit de zorg, waarvan de inzet gebaseerd is
op een individueel recht, waarbij er voldaan moet worden aan indicatie-eisen. Binnen
het onderwijs (b)lijkt een groot gat te bestaan tussen het regulier voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het gevolg is dat de mogelijkheden voor jongeren met
een autisme spectrum stoornis om onderwijs te volgen in het reguliere onderwijs
beperkt zijn.
Duet wordt gezien als een mogelijk nieuwe werkwijze die betere kansen schept voor
jongeren met een autisme spectrum stoornis. Met het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG) en het Lectoraat Autisme van de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN) is contact gelegd om de verbinding te leggen met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De samenwerking met deze beide instellingen krijgt in 2012 verder
vorm.
Conclusie
In de eerste helft van 2012 krijgen de eerste duetten feitelijk vorm. Het is nog te vroeg
om te zeggen of het lukt om de veronderstelde synergie-effecten te realiseren. Wat
opvalt:
• Duet moet veel energie steken in het bereiken van jongeren, ouders en/of partners,
organisaties, hulpverleners, et cetera.
• Organisaties zien jongeren met een autisme spectrum stoornis niet altijd als een
speciale doelgroep waarvoor het nodig is om regie aan te brengen in het
coördineren van de begeleiding. Ze gaan er gemakkelijk vanuit dat zij hun weg wel
weten te vinden, ook als de organisatie zelf net uitgebreide vorm van ondersteuning
heeft geboden. Dit leidt tot problemen in de financiering van duetten aan
begeleiders.
6.2

Avontuur Omtinkerij
Project:
Avontuur Omtinkerij, gemeente Tytsjerksteradiel.
Regie:
Gemeente Tytsjerksteradiel.
Ambitie/doel:
De bundeling van de door tien verschillende organisaties
uitgevoerde cliëntondersteuning en de ontwikkeling van een
uniforme werkwijze.
Wetgeving:
AWBZ, Wmo.
Resultaat:
Een aanspreekpunt (Omtinker) voor de burgers op het terrein van
wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Een plek voor
informatievoorziening, ondersteuning en toeleiding naar het
aanbod.
Financiering:
Gemeente Tytsjerksteradiel, Zorggroep Tellens (locatie Skewiel
Trynwâlden), Zorggroep Noorderbreedte, De Friesland
Zorgverzekeraar/Zorgkantoor, WoonFriesland, KEaRN, De Friese
Wouden, Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Stichting Aanzet
en MEE Friesland.
Met dank aan H. Westerhof (Minsk Advies).
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Casus
Henk (48) en Ina (45) hebben drie kinderen: Jan (19), Kees (16) en Ineke (14). Henk heeft sinds 5 jaar
Multiple Sclerose in een progressieve vorm. Hij is inmiddels rolstoel gebonden en werkt als planner bij
een groot transportbedrijf. Het werk kost hem steeds meer fysieke inspanning, hij is snel moe en
geïrriteerd. Zijn werkgever heeft aangegeven met hem over de toekomst te willen praten.
Ina verzorgt de huishouding en is overblijfmoeder bij de basisschool. Henk bemoeit zich voortdurend met
de huishouding en dat geeft spanning tussen hen. Hun oudste zoon Jan is bezig met een MBO-opleiding
op niveau 1 en spijbelt veel. Thuis ontstaat er steeds meer spanning tussen Henk en Jan. Ze zijn voortdurend aan het kibbelen, Henk vindt dat zijn zoon er met de pet naar gooit op school. Omgekeerd vindt
Jan dat zijn vader niet altijd moet zeuren over zijn ziekte. Hij zou hem best nog wel eens kunnen
vergezellen naar een voetbalwedstrijd.
Het gezin heeft hulp nodig. Ina heeft op school gehoord hoe Omtinkers te werk gaan. Zij vindt in de
regionale krant hun telefoonnummer en neemt contact met ze op.
De Omtinker komt langs voor een gesprek. Tijdens het gesprek blijkt al snel dat Henk bang is ontslagen te
worden en daarmee zijn inkomen te verliezen. De Omtinker schakelt het maatschappelijk werk in om dit
met Henk te bespreken. Verder adviseert ze Ina begeleiding te zoeken bij een psycholoog waar ze leert
omgaan met de ziekte van Henk en de gehele thuissituatie. Henk krijgt advies hoe hij zijn ziekte in zijn
leven kan integreren. Via het Centrum Jeugd en Gezin wordt contact gezocht met de coach van Kees zijn
school. Deze gaat met hem in gesprek om te kijken waar hij nu precies tegenaan loopt. Kees krijgt extra
begeleiding op school. De Omtinker blijft met het gezin in contact zodat gekeken kan worden of de
aangeboden hulp voldoende is.

Knelpunt
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met cliëntondersteuning in de vorm van ‘Omtinkers’. Deze Omtinkers zijn een vraagbaak voor
burgers. Zij kijken eerst naar wat de burger zelf kan, vervolgens naar de mogelijkheden die informele zorg biedt en als dat niet voldoende is wordt er formele
(professionele) zorg ingeschakeld.
Daarnaast zijn in de gemeente andere vormen van cliëntondersteuning aanwezig,
zoals een ouderenadviseur in dienst bij een welzijnsinstantie, cliëntadviseurs bij het
gemeentelijk Wmo-loket en cliëntondersteuners bij organisaties zoals MEE, woningcorporaties en AWBZ zorgaanbieders. Zij hebben elk hun eigen gewoonten, culturen
en werkwijzen en voeren verschillende taken uit op grond van verschillende
financieringsstromen.
De gemeente constateert dat het ontbreekt aan een voor de burger duidelijk en
herkenbaar aanspreekpunt. Er is geen samenhang en afstemming tussen activiteiten
van de cliëntondersteuners bij de verschillende organisaties. Hier valt winst te
behalen, omdat verwacht mag worden dat er overlap bestaat tussen de vragen die
burgers aan de cliëntondersteuners stellen. De contacten tussen de verschillende
cliëntondersteuners zijn niet gestructureerd en hebben veelal een ad-hoc karakter.
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Oplossing
De gemeente Tytsjerksteradiel wil daarom in haar hele werkgebied de functie van
Omtinker realiseren. Daarmee wil zij de compensatieplicht die gemeenten hebben
gekregen in het kader van de Wmo vorm en inhoud geven met oplossingen die
vraaggestuurd zijn, die aansluiten bij wat de burger niet zelf kan en die zich bevinden
op het raakvlak van informele en formele zorg en ondersteuning.
De gemeente start een pilot. De kern van de pilot is het ontwikkelen van een boven
organisatorische wijze van vraagverheldering en een eenduidige en objectieve manier
van cliëntondersteuning, die burgers faciliteert bij de toegang tot wonen, welzijn, zorg
en dienstverlening. Belangrijke onderdelen hierbij zijn:
• Voorzien in een herkenbare toegang, vraagverheldering en indicatiestelling.
• Hanteren van een brede scoop (welzijn, welbevinden, persoonlijke situatie,
wonen en zorg).
• Het zelf laten oplossen van problemen door burgers, het benutten van hun eigen
vermogen en het versterken van hun eigen regie.
• Aandacht voor de inzet van vrijwilligers en het ondersteunen van/mantelzorgers.
• Juiste informatie over het aanbod aan zorg- en welzijnsdiensten.
De gemeente wil dat er zoveel mogelijk sprake is van een gezamenlijk avontuur met
de daarbij behorende termen als ‘lef’, ‘beweging’ en ‘out of the box denken’. De pilot
moet antwoord geven op de vraag op welke wijze de cliëntondersteuning in de
gemeente Tytsjerksteradiel georganiseerd en gefinancierd kan worden.
De gemeente streeft er naar om bestaande vormen van cliëntondersteuning slim en
effectief op elkaar af te stemmen. Dit moet leiden tot een structurele samenwerking
tussen alle betrokken organisaties. De gemeente stelt daarbij duidelijke eisen aan de
inbreng van de deelnemers. De deelname van organisaties wordt dan ook bekrachtigd
door een handtekening van hun bestuurders. De deelnemende organisaties zijn:
De Friese Wouden, Zorggroep Tellens (locatie Skewiel Trynwâlden), Stichting
Maatschappelijk Werk Fryslân, WoonFriesland, KeaRN Welzijn, Stichting Aanzet,
gemeente Tytsjerksteradiel, Zorgverzekeraar De Friesland/Zorgkantoor, Noorderbreedte en MEE Friesland.

Beleidsmatige achtergrond
De drie B’s (Beleidskader 2008 – 2011: ‘Tûk lokaal maatwurk’)
De gemeente Tytsjerksteradiel ontwikkelt Wmo-beleid vanuit (de betrokkenheid van) de drie B’s: burgers,
bestuurders (de overheid) en beroepsbeoefenaars (de aanbieders). Hierbij veranderen onderlinge
verhoudingen voortdurend, mede als gevolg van de decentralisatie (van landelijk naar lokaal). De
uitdaging voor de gemeente is om samen met de drie B’s een herkenbaar en daadkrachtig gezicht aan
de Wmo te geven. Dit vraagt een cultuur van herkenning, erkenning, respect en wederzijds vertrouwen.
Hiervoor zet de gemeente zich sterk in.
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Projectbeschrijving
Doelstelling
Het realiseren van de functie van Omtinkers in het hele gebied van de gemeente
Tytsjerksteradiel, die de burgers faciliteren bij de toegang tot wonen, welzijn, zorg en
dienstverlening, waardoor de burgers in hun eigen woonomgeving en sociale structuren zo optimaal mogelijk kunnen (blijven) functioneren.
De gemeente Tytsjerksteradiel wil deze doelstelling realiseren door:
• de deelname van alle cliëntondersteuners in de gemeente. Zij fungeren als
Omtinker in een gezamenlijk team.
• een eenduidige visie, werkwijze en methodiek die gezamenlijk is ontwikkeld en
wordt gedragen door alle betrokken organisaties en de Wmo-adviesraad.
• het voeren van de regie en het faciliteren van de projectondersteuning door de
gemeente.
De Wmo-adviesraad fungeert als klankbord voor het team cliëntondersteuners. Het
team krijgt de tijd zelf met voorstellen en ideeën voor een werkwijze te komen. De
cliëntondersteuners onderzoeken welke overeenkomsten en verschillen er zijn in het
benaderen van cliënten, hoe slim samengewerkt kan worden, welke inhoud en vorm
de cliëntondersteuning moet krijgen, volgens welke kernwaarden kan worden
gecommuniceerd, et cetera. Hiermee oefenen ze vervolgens een aantal maanden.
Daarbij reflecteren de cliëntondersteuners op wederzijdse ervaringen en maken ze
gebruik van elkaars kennis en kunde, maar ook van de input van de Wmo-adviesraad.
Dit moet leiden tot een herkenbare en eenduidige vorm van ondersteuning aan burgers in de gemeente Tytsjerksteradiel. De deelnemende organisaties hebben inmiddels samenwerkingsafspraken gemaakt voor drie jaar (2010-2012) om aan de nieuwe
werkwijze en methodiek verder vorm en inhoud te geven. Hiervoor is ‘Het verdrag van
Earnewâld’ getekend . Een belangrijke vraag is hoe de samenwerking in de vorm van
Omtinkers blijvend georganiseerd en gefinancierd kan worden.
Analyse
Hieronder staan de voorlopige uitkomsten van de pilot beschreven vanuit het perspectief van de gemeente. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), Talmalectoraat
Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, onderzoekt momenteel de resultaten op
cliënt- en Omtinkerniveau. Daarbij worden alle cliënten en Omtinkers bevraagd op hun
ervaringen met de Omtinkerij. Ook hiervan worden enkele tussenresultaten gepresenteerd. De definitieve resultaten volgen in de tweede helft van 2012.

Organisatorisch niveau
Bij het ontwikkelen van een integrale vorm van cliëntondersteuning blijken in de
gemeente Tytsjerksteradiel de volgende aandachtspunten van belang:
• de definiëring van het begrip cliëntondersteuning, wat valt er wel/niet onder.
• het organiseren van samenhang en overeenstemming tussen een groot aantal
organisaties met elk een eigen specifieke doelstelling, cultuur, werk- en financieringwijze.
• de betrokkenheid van burgers, bestuurders en beroepsorganisaties, ofwel de drie
B’s, bij zowel de voorbereiding en besluitvorming als de uitvoering.
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• het voortdurend aandacht hebben voor en benadrukken van het belang van
communiceren, leren en organiseren, waarbij de investering in de eerste twee
punten zich terugverdiend bij het derde punt.
• de verhouding tussen inzet vanuit de informele (vrijwilligers/mantelzorg) en formele
zorg (AWBZ/Wmo/Zvw).

Cliëntniveau
In het kader van het onderzoek door het Talmalectoraat van de NHL is een pre-studie
uitgevoerd waarbij de vragenlijst voor het meten van de tevredenheid van cliënten en
Omtinkers is gebruikt. Hiervoor zijn vijf cliënten benaderd die al eerder door
Omtinkers zijn ondersteund. Deze cliënten is gevraagd naar hun ervaringen met de
Omtinkerij.
Cliënten geven aan dat de Omtinkers goed weten aan te sluiten bij hun wensen en
verwachtingen. Daarbij zijn ze tevreden over de ondersteuning die Omtinkers hen
bieden. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat Omtinkers snel en adequaat
cliënten toeleiden naar de juiste vormen van zorg en dienstverlening. De Omtinkers
voorzien cliënten ook van de nodigde informatie, waarbij ze bovendien goed weten
aan te sluiten bij de belevings- en ervaringswereld van cliënten. Daarbij komen de
Omtinkers de afspraken die ze maken met cliënten goed na (wat voor cliënten dus
geen vanzelfsprekendheid is). Kortom, ondersteuning die Omtinkers bieden is vanuit
het perspectief van cliënten duidelijk zorg op maat.
Gezien de looptijd van de Omtinkerij is in 2011 een beperkt aantal vragenlijsten
afgenomen. Naar verwachting neemt dit aantal in 2012 verder toe, zodat de gevolgen
op cliëntniveau in kaart kunnen worden gebracht en waardoor representatieve, valide
en betrouwbare uitspraken mogelijk zijn.

Omtinkerniveau
Vanuit het Talmalectoraat van de NHL zijn enkele Omtinkers bevraagd op hun ervaringen met de Omtinkerij. Ook Frieslab heeft bij meerdere Omtinkers geïnventariseerd
wat hun ervaringen met het bieden van integrale cliëntondersteuning zijn (zie onder
meer hoofdstuk 8 van deze rapportage). Hieruit komt naar voren dat de Omtinkers zich
goed kunnen vinden in de filosofie van de Omtinkerij, namelijk het realiseren van één
adres waar cliënten met hun vragen terecht kunnen, van waaruit wordt gewerkt volgens een eenduidige, uniforme werkwijze. Het gevolg is dat cliënten zich gesteund
voelen, omdat ze niet meer van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd
worden, maar één vast aanspreekpunt hebben.
Omtinkers geven ook aan meer organisatieoverstijgend te zijn gaan werken. Hun
blikveld is verruimd, organisaties weten elkaar makkelijker te vinden, de lijnen zijn
kort en Omtinkers leren van elkaar. Omdat elke Omtinker eigen specifieke
deskundigheid inbrengt, is dit van toegevoegde waarde voor de cliënt. De Omtinkers
benadrukken het belang van teamwork, waarbij de betrokkenen elkaar steeds durven
en moeten aanspreken op de vastgestelde uitgangspunten en doelen. Vertrouwen –
elkaar het nodige gunnen, jezelf kwetsbaar durven opstellen – is hierbij cruciaal.
Op organisatorisch gebied zijn er nog verbeterpunten. De bekendheid van Omtinkers
onder de burgers van Tytsjerksteradiel moet sterk verbeteren.
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De Omtinkers vervullen naast hun Omtinkersfunctie ook werkzaamheden binnen hun
eigen organisatie als cliëntondersteuner, maatschappelijk werker, verpleegkundige,
ouderenadviseur of Wmo-consulent. Het verdelen van tijd en aandacht over de beide
functies is soms verwarrend. De kaders waar binnen gewerkt wordt zijn niet voor alle
Omtinkers even duidelijk.
Het Avontuur Omtinkerij is halverwege. Hoewel er inmiddels concrete verbeterpunten
op cliëntniveau worden gerealiseerd, is het nog te voorbarig om conclusies te willen
trekken over de regierol van de gemeente, het proces van samenwerking tussen
betrokkenen en de resultaten op cliëntniveau in deze gemeente.
6.3

Regie en keuzes in een vouchersystematiek
Project:
Regie en keuzes in een vouchersystematiek.
Regie:
R. Rozier, Rijksuniversiteit Groningen.
Ambitie/doel:
Zicht krijgen op de bijdrage van een voucher aan de regievoering
door cliënten.
Wetgeving:
Zvw, AWBZ, Wmo.
Resultaat:
Inzicht in het gebruik van vouchers door cliënten bij het maken van
keuzes in het aanbod van zorg en welzijn.
Financiering:
Rijksuniversiteit Groningen, Plantein en ZuidOostZorg.
Rapport:
Facetten van regie en keuzes in een vouchersysteem (Frieslab, 2011).

Casus
Frieslab is enthousiast over de inzet van een vouchersysteem, als de cliënt op grond van een indicatie op
een eenvoudige wijze de mogelijkheid krijgt zelf een zorg- en ondersteuningspakket samen te stellen uit
een lijst van mogelijkheden, namelijk een keuzemenu met een overzichtelijk aantal diensten.
Daaromheen zijn allerlei serviceaanvullingen en kwantumkortingen mogelijk. Zorgaanbieders worden
gedwongen creatief te zijn en in te spelen op de behoeften van cliënten.
Een voucher volgens Frieslab:
• voegt iets toe aan de bestaande ondersteuningsstructuur van cliënten.
• maakt combineren en substitueren tussen Zvw, AWBZ en Wmo mogelijk.
• vergroot keuzemogelijkheden en faciliteert daarmee keuzevrijheid.
• betrekt de cliënt en zijn omgeving van de cliënt nauw.
• verlicht administratieve en organisatorische lasten.
• heeft een plek tussen het PGB en de zorg in natura.

Frieslab richt zich onder meer op het optimaliseren van regievoering door cliënten in
de keten van preventie, welzijn en zorg. Hierbij is de gedachte dat cliënten en zorgaanbieders de ruimte moeten krijgen om samen afspraken te maken over de invulling van
de zorgverlening. Voor veel cliënten lijkt het principe van een voucher zeer geschikt. Er
is echter een groep cliënten die direct zorg nodig heeft en geen tijd heeft om te kiezen.
Ook is er een groep cliënten die niet wil kiezen uit een grote hoeveelheid mogelijkheden van zorg en ondersteuning maar uit een passend pakket. Voor deze laatste
groep zouden er enkele keuzemenu’s moeten zijn, toegespitst op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften.
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Om na te gaan of vouchers bijdragen aan het verbeteren van de regiefunctie van
cliënten hebben ActiZ en LOC een pilot uitgevoerd met zogeheten zorgcheques (ActiZ
en LOC, 2011). Frieslab wilde in aansluiting hierop enkele aanvullende vragen
onderzocht zien, waaronder:
• Leidt het gebruik van een voucher tot andere keuzen bij cliënten?
• Hoe zou een keuzearrangement als basis voor een vouchersysteem eruit kunnen
zien?
Om hier zicht op te krijgen zocht Frieslab contact met de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en met de zorgaanbieders
Plantein en ZuidOostZorg. Deze organisaties hebben vervolgens samen een plan
opgesteld voor de uitvoering van een kleinschalige studie naar het gebruik van een
menukaart in de langdurige zorg. Het doel van deze studie is vaststellen hoe een
zorgarrangement tot stand komt vanuit de optiek van de zorgaanbieder en de optiek
van de cliënt.
Projectbeschrijving
Op basis van een casusbeschrijving van een cliënt is met een breed samengestelde
groep experts (maatschappelijk werk, welzijnswerk, MEE, cliëntondersteuning en de
zorg) de potentiële hulp- en zorgvraag van een cliënt in kaart gebracht. Dit vormde de
basis voor het samenstellen van een concept menukaart. Dit is een op maat
voorgeprepareerde set van mogelijke vormen van zorg en ondersteuning, passend bij
het profiel en ziektebeeld van een cliënt. Deze concept menukaart is vervolgens
voorgelegd aan een panel van klanten en hun vertegenwoordigers. Ten slotte is de
menukaart besproken met de cliënt waarop de casusbeschrijving was gebaseerd. In
het onderzoek is gebruik gemaakt van een zogeheten Group Decision Support System
(GDSS).
Analyse
Uit het onderzoek komt naar voren dat het door de groep experts ontwikkelde menu
sterk overeen komt met het bestaande aanbod. De menukaart geeft een breed
overzicht van zorg- en ondersteuningsmogelijkheden voor de betreffende cliënt. Aanvullingen lagen vooral op het terrein van welzijn. Toch bevatte het totaal nauwelijks
meer dan de som van de bestaande delen (AWBZ, Wmo, Zvw). Ook is het opvallend dat
het panel van klanten en hun vertegenwoordigers geen nieuwe wensen of behoeften
introduceerde. Zij waren nog ‘strenger’ bij het samenstellen van het keuzemenu dan
het expertpanel. Voor diverse vormen van zorg en ondersteuning gaven zij aan: ‘dat
moet de cliënt zelf maar regelen’.
Wel is het expertpanel van mening dat de zorg meer vraaggericht georganiseerd moet
worden en dat de cliënt vanuit zijn menszijn moet worden beschouwd, dat wil zeggen
volwaardig en met respect. Dit geldt ook voor het panel van klanten en hun vertegenwoordigers. Ook de cliënt stelt dat regievoering meer centraal moet staan in een te
ontwikkelen menukaart, maar maakt uit deze menukaart een keuze die niet afwijkt
van de zorg en ondersteuning die hij reeds ontvangt en komt in het interview ook niet
met andere wensen.
Conclusie
Het aanbieden van de menukaart aan cliënten en vervolgens het gesprek met hem of
haar aangaan over de te maken keuzes werd door de cliënt als prettig ervaren.
66

Een menukaart faciliteert het keuzeproces, maar lijkt nauwelijks te leiden tot keuzes
voor andere zorg of ondersteuning. De menukaart brengt wel het gesprek op gang
over wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Ook een integraal cliëntondersteuner (voor een voorbeeld, zie paragraaf 7.1) faciliteert
echter een dergelijk gesprek en de regievoering van de cliënt. En als een zorg- en leefplan zo wordt opgesteld en uitgevoerd zoals het bedoeld is, voert de cliënt ook regie
op de ondersteuning die hem of haar wordt geboden. Immers, in een gesprek worden
beperkingen en mogelijkheden besproken en afspraken vastgelegd in een zorg- en
leefplan. Volgens Frieslab zijn er dan ook eenvoudiger methodieken dan een voucher
die de regievoering door de cliënt faciliteren. De meerwaarde van de voucher als
betaalmiddel als middenvariant tussen het PGB en de zorg in natura dient wel nader te
worden onderzocht.

6.4

Beschouwing
In dit hoofdstuk zijn projecten besproken die zich richten op knelpunten die zich voordoen in het voeren van regie op de keten van preventie, welzijn en zorg. De resultaten
zijn als volgt samen te vatten:
De inhoud
Doel Frieslab

Project

Zelfredzaamheid van

Kwaliteit van leven

Verschuiving binnen

cliënten vergroot

verbeterd

en tussen domeinen
zodat het totaal goedkoper is

Duet

Project is net gestart. Verwachte resultaten:
tweede helft 2012.

Avontuur Omtinkerij

Onderzoek loopt bij de NHL, Talmalectoraat wonen, welzijn zorg op hoge leeftijd

Regie en keuzes in een

Nee, gevoel van grip bij

Nee, cliënten kozen

vouchersystematiek

cliënten is vergoot

hetzelfde

Niet onderzocht

Duet
Een duet is een koppel van twee begeleiders dat is aangewezen om jongeren met een
autisme spectrum stoornis te ondersteunen. Eén begeleider let op de situatie overdag
op school of op het werk en de andere begeleider ondersteunt de jongere thuis bij het
(zelfstandig) leven of wonen. De grondslag voor dit project is als knelpunt bij Frieslab
binnengekomen. Het project is inmiddels gesubsidieerd, gestart en ingebed in een
bestuurlijk netwerk.
Avontuur Omtinkerij
De gemeente Tytsjerksteradiel wil bestaande vormen van cliëntondersteuning effectief
op elkaar afstemmen.
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Dit moet leiden tot een structurele samenwerking tussen alle betrokken organisaties.
Uit het onderzoek blijkt dat de volgende aandachtspunten van belang zijn:
• De definiëring van het begrip cliëntondersteuning.
• Het organiseren van samenhang tussen organisaties met elk een specifieke
doelstelling, cultuur, werk- en financieringwijze.
• De betrokkenheid van burgers, bestuurders en beroepsorganisaties bij de
voorbereiding, besluitvorming en de uitvoering.
• Het aandacht hebben voor en benadrukken van het belang van communiceren, leren
en organiseren.
• De verhouding tussen inzet vanuit de informele en formele zorg.
Regie en keuzes in een vouchersystematiek
Dit betreft het aanbieden van de menukaart aan cliënten en vervolgens het gesprek
met hen aangaan over de te maken keuzes. Uit het onderzoek blijkt dat dit door de
cliënt als prettig wordt ervaren: de menukaart faciliteert het keuzeproces, maar lijkt
nauwelijks te leiden tot keuzes voor andere zorg of ondersteuning. De menukaart
brengt wel het gesprek op gang over wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Het proces
Bij deze projecten is het uitgangspunt steeds dat de regie bij de cliënt zelf ligt. Alleen
daar waar nodig worden cliënten ondersteund. Pas wanneer de cliënt niet (volledig) in
staat is zijn of haar eigen regie te voeren is een vorm van ondersteuning gewenst.
Regie speelt op alle niveaus: dat van de cliënt, dat van de professionals en dat van
organisaties. De behoefte aan regie ook. Regie hangt direct samen met eigen
verantwoordelijkheid, maar vervangt het niet. Immers, een goede regisseur laat de
verantwoordelijkheid daar waar hij hoort.
Uit de projecten blijkt dat dit geldt voor zorgaanbieders die vragen om regie van de
gemeente op het terrein van wonen, welzijn en zorg: gemeente geef ons kaders, dan
kunnen wij zelf wel optimaal inspelen op de behoefte van de cliënt binnen die kaders.
In lijn hiermee kiest de gemeente Tytsjerksteradiel er als regisseur voor om de
betrokken organisaties te verleiden hun scope zo breed mogelijk te maken en niet
alleen vanuit hun eigen wereld te denken in het ondersteunen van de cliënt. Dat blijkt
lastiger dan gedacht, maar de aanhouder wint.
Op het niveau van regie door de professionals spelen complicerende factoren als
concurrentie en financiële prikkels een rol. Medewerkers worden immers afgerekend
op het aantal declarabele uren en niet op het aantal cliënten dat ze naar andere
hulpverleners doorverwijzen. Dit kan de strijd om de regievoering versterken. In het
project Duet wordt echter tegen alle regels in gewerkt: twee professionals voeren
samen de regie. Zij strijden niet over wie de regie voert, maar overleggen over de wijze
waarop de cliënt het best ondersteund kan worden.
Op het niveau van de cliënt zelf, heeft de studie naar facetten van regie bij een
systeem van vouchers tot interessante inzichten geleid. Zo was het klantenpanel
strenger in het samenstellen van een menukaart met mogelijk aanbod aan zorg en
ondersteuning dan de zorgaanbieders. Ook de regievoering werd sterk bij de cliënt zelf
neergelegd.
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Deze observaties leidden bij Frieslab tot de ambitie een model te ontwikkelen waarin
de wensen van de cliënt in het faciliteren van zijn of haar regievoering wordt geduid
ten opzichte van de inzet van professionals. In de hoofdstukken integrale cliëntondersteuning en casemanagement bouwt Frieslab aan dergelijke modellen.
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7
Kwaliteit
in de keten
Hoofdstuk 7 gaat in op projecten die zich richten op verbeteren van de
kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten in de keten van preventie,
welzijn en zorg. In paragraaf 7.1 wordt het project De klant als
regisseur besproken. Daarbij ligt de focus op het verhogen van de
tevredenheid van cliënten door henzelf optimaal regie te laten voeren over
het gebruik van zorg en/of ondersteuning. Paragraaf 7.2 beschrijft het
project Skillslab Friesland. Hierin gaat het om het zicht krijgen op
effecten van de decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar de
Wmo en het realiseren van de benodigde vernieuwing van het
aanbod. 7.3 beschrijft de activiteiten van de Omtinker in Jubbega.
Hoofdstuk 7 sluit af met resumerende opmerkingen.
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7.1

De klant als regisseur
Project:
De klant als regisseur.
Regie:
Stichting Mienskipssoarch, gemeente Boarnsterhim.
Ambitie/doel:
Door gescheiden toepassing van de wetten rond wonen, zorg en
welzijn, is de afstemming op de behoeften van cliënten
onvoldoende. Dit project wil naar een integraal aanbod, met de
cliënt als regisseur.
Wetgeving:
AWBZ, Wmo, Zvw.
Resultaat:
Een verbeterde afstemming van de zorg en ondersteuning op de
behoeften van de cliënt, kostenverlaging en een groeiende
cliënttevredenheid.
Financiering:
Provincie Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting
Mienskipssoarch, gemeente Boarnsterhim.
Door E. Kornelis (Van Toepassing).

Casus
Rinie is moeder van 2 jongens van 14 en 16. Zij woont samen met haar man en kinderen in een hele kleine
woning die op de nominatie staat om afgebroken te worden. De jongens hebben beide ADHD. Haar man
werkt volledig en Rinie is de hele dag thuis. De jongens hebben veel aandacht nodig. Iedere ochtend is ze
twee uur bezig om de kinderen naar school te krijgen. Beide jongens hebben een indicatie voor begeleiding, die verzilverd is met een PGB. De jongens gaan af en toe logeren bij iemand die goed met ze om
kan gaan. Rinie heeft al een aantal jaren zelf problemen. Ze kan zich erg moeilijk concentreren en er komt
niets uit haar handen. Ze is onderzocht en heeft waarschijnlijk PDD-NOS. Als de diagnose is vastgesteld
kan ook zij in aanmerking komen voor begeleiding, zegt ze. Ze heeft alvast een aanvraag gedaan voor
huishoudelijke ondersteuning van de Wmo. Dat is haar geadviseerd, dus dat doet ze maar.
Ik vraag haar waar ze nu zoal tegenaan loopt thuis, wat er niet lukt. Ze geeft aan dat ze het niet kan
overzien. Als de jongens de deur uit gaan, dan gaat ze zitten en kan niet beslissen wat ze moet doen en
hoe ze het moet doen. “Zou je graag willen dat iemand het huishouden voor je doet?”, vraag ik haar.
Nee, dat is niet de bedoeling. Ze kan het zelf wel doen, maar weet niet waar ze moet beginnen.
“Wat zou je daar dan voor nodig hebben?”, is mijn volgende vraag. “Iemand die me op weg helpt, die
samen met me een briefje maakt waarop staat wanneer ik wat moet doen”. Ik bespreek de mogelijkheden van begeleiding (AWBZ) en HH2 (Wmo) met haar. Nee, dat is niet wat ze bedoelt, zo erg is het nou
ook weer niet. “Gewoon iemand die even komt, een kopje koffie met me drinkt en met me doorneemt wat
ik die week moet doen”. Ik vertel haar over onze Freonskippers (vrijwilligers-plus), is dat meer wat ze
zoekt? Ja, dat zou prachtig zijn.
Een Freonskipper is vier maanden bij Rinie aan het werk geweest. Iedere week 3 uurtjes: lijstjes maken en
laten zien hoe ze dingen het beste op kan pakken. Ook heeft ze contact gehad met de woningbouwcorporatie voor een andere woning. De jongens moeten apart kunnen zijn omdat ze anders voortdurend
ruzie maken. Het is allemaal veel te klein. Rinie heeft aangegeven dat ze het nu verder weer alleen kan.
En mocht dat niet lukken dan is een telefoontje naar Mienskipssoarch genoeg om e.e.a. weer op te
pakken.
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Knelpunten
Stichting Mienskipssoarch voert sinds 2007 de Wmo uit voor de gemeente Boarnsterhim in Friesland. Vanuit Mienskipssoarch bieden Meitinkers (Friese benaming voor
‘meedenkers’/ondersteuners) cliënten ondersteuning bij het vinden van passende
zorg en dienstverlening bij vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Door de
huisbezoeken van de Meitinkers is inzicht verkregen in een aantal knelpunten van
cliënten.
Cliënten hebben binnen de zorg en dienstverlening te maken met de wetten Wmo,
AWBZ en Zvw die naast elkaar worden toegepast. Hierdoor wordt de cliënt niet vanuit
een totaalbeeld benaderd. Vaak zijn cliënten niet of onvoldoende op de hoogte van
rechten, plichten (eigen bijdrage) en (alternatieve) mogelijkheden en kunnen zij hierdoor in onvoldoende mate hun keuze bepalen en de dienstverlening beïnvloeden.
Door de gescheiden toepassing van de diverse wetten op het gebied van wonen, zorg
en welzijn is er ook onvoldoende aandacht voor afstemming in de keten en de efficiëntie van het totale aanbod. Als ondersteuning in verschillende vormen mogelijk is,
wordt bijvoorbeeld de afweging tussen goedkopere hulp in de huishouding (Wmo) en
duurdere persoonlijke verzorging (AWBZ) niet gemaakt.
De cliënt heeft onvoldoende regie over het aanbod. De systemen rond de diverse
voorzieningen zijn zo ingericht dat bij het toekennen van zorg en diensten de vraag ondergeschikt is aan het aanbod en systemen. Dit leidt er toe dat cliënten regelmatig te
veel of te weinig gebruik kunnen maken van voorzieningen, dan wel te lang moeten
wachten op de indicatie. Ook blijkt dat een aantal cliëntsituaties niet binnen de
bestaande standaarden opgelost kunnen worden. Een bandbreedte in de indicatie lost
dit probleem niet op. Vanuit het beleid om de vraagsturing en regie van de cliënt
centraal te stellen is naar andere oplossingen gezocht.
Oplossing
Eigen regie: wat kan ik zelf bepalen, welke mogelijkheden heb ik, waar kan ik uit
kiezen, in hoeverre bepaalt iemand anders voor mij wat goed voor me is, vraagt
iemand mij waar ik behoefte aan heb?
Als het gaat om de invloed van cliënten op hun zorgsituatie, en daarmee het welbevinden te vergroten, moeten voorwaarden gecreëerd worden om de cliënt de regie (terug)
te geven over het eigen leven. Hiertoe moet de positie van de cliënt worden versterkt.
Daarbij kunnen de volgende subdoelen worden onderscheiden:
1. Meer keuzemogelijkheid bieden (ook over de schotten heen) voor cliënten.
2. Zorgen voor heldere informatievoorziening voor cliënten.
3. Bieden van ondersteuning aan cliënten, als gewenst, bij vraagverheldering,
oplossingen bedenken, het keuze- en onderhandelproces en bij de aanvraag van
zorg en dienstverlening.
4. Integrale dienstverlening voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn.
Mienskipssoarch heeft een werkwijze ontwikkeld om aan die vier doelen te voldoen.
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De Meitinkers bieden cliënten volgens deze werkwijze ondersteuning bij het vinden
van passende zorg en dienstverlening bij vragen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn en het benoemen van alternatieven, waardoor het inzicht in keuzemogelijkheden van de cliënt wordt vergroot en creatieve oplossingen buiten het standaard aanbod worden gevonden. Meitinkers zijn onafhankelijke, laagdrempelige
cliëntondersteuners, die de sociale kaart en de mogelijkheden van het dorp waarin ze
werken goed kennen. De Meitinkers bieden integrale cliëntondersteuning. Dit houdt in
dat overzicht geboden wordt van mogelijkheden in zorg en dienstverlening, zowel
professioneel als informeel, zoals vrijwilligerswerk of burenhulp. Oplossingen worden
zoveel mogelijk dicht bij huis gezocht. Ook wordt op kleinschalig niveau nieuw aanbod
gecreëerd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds in direct overleg met aanbieders, anderzijds door kleinschalige projecten op te zetten die de leefbaarheid van
de dorpen verbeteren. Zo is er een pool vrijwilligers-plus (Freonskippers) opgezet om
een leemte in specifiek vrijwilligerswerk op te vullen. Met het creëren van nieuw of
aangepast aanbod worden de keuzemogelijkheden voor cliënten vergroot.
Door de verruiming van keuzemogelijkheden wordt de regie van de cliënt vergroot en
kan meer zorg op maat worden gerealiseerd. De ervaring met deze werkwijze is zeer
positief. De Meitinker is een bereikbare persoon die de cliënt te allen tijde ondersteunt bij het maken van keuzes. Vanuit deze ervaring is de verwachting dat de
Meitinker ook voor de cliënten die tevens gebruik maken van de AWBZ een passende
oplossing biedt voor het vergroten van eigen regie.
Projectbeschrijving
In de pilot, “De klant als regisseur” wordt onderzocht wat de werkwijze van
Mienskipssoarch oplevert als in de integrale dienstverlening eveneens de producten
van de AWBZ zouden worden meegenomen. Hiervoor zijn zelfstandig wonende cliënten, ouder dan 65 jaar, die zorg krijgen vanuit de AWBZ, aan de hand van een vragenlijst door een Meitinker geïnterviewd. Vrijwel alle cliënten zijn al eerder door een
Meitinker ondersteund, omdat veel cliënten ook van een Wmo-voorziening gebruik
maken. Het interview is een gestructureerd interview, waarin wordt gevraagd naar
gezondheid, welbevinden, zelfredzaamheid, ervaren regie, gebruik van zorg en ondersteuning, en tevredenheid daarmee, en aanvullende wensen en behoeften.
Middels deze interviews is onderzocht wat de Meitinker met haar werkwijze kan
toevoegen aan het op maat organiseren van zorg en dienstverlening en wat de
betekenis daarvan is voor de kwaliteit van leven van de cliënt. Een deel van het onderzoek betreft vergelijking van gegevens met een latere meting en vergelijkingen met
andere groepen cliënten. Op dit laatste kan nog niet worden ingegaan.
In de periode van juni 2010 tot augustus 2011 zijn de eerste gegevens verzameld van
83 cliënten. Naast het onderzoek van de pilot wordt in dit verslag onder meer gebruik
gemaakt van benchmarkonderzoek in de Wmo door SGBO. In Boarnsterhim is dit onderzoek in 2008 en 2009 gedaan. Ongeveer 600 cliënten hebben daarvoor een vragenlijst toegestuurd gekregen. De respons was in 2009 51% (SGBO, 2010). Daarnaast is
bekeken of de werkwijze ook kostenbesparend is aan de hand van het gebruik van
huishoudelijke zorg.
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Analyse
Om de regie van de cliënt te vergroten zijn 4 subdoelen te onderscheiden. Per subdoel
worden de resultaten van de pilot in samenhang met andere gegevens besproken.

1. Meer keuzemogelijkheid bieden (ook over de schotten heen) voor cliënten
Met de onafhankelijke, integrale werkwijze van de Meitinkers worden mogelijkheden
voor ondersteuning zowel in de formele zorg en dienstverlening gezocht als in de
informele zorg. De vraag is of dit ertoe leidt dat de cliënt voor een andere samenstelling van het pakket zorg- en dienstverlening kiest dan gebruikelijk.
Het aanbod van ondersteuning is in Boarnsterhim door Mienskipssoarch onder andere
verbreed met de opzet van een pool vrijwilligers-plus (Freonskippers). Hiervan wordt
veel gebruik gemaakt; in de eerste 8 maanden na oprichting van de pool hebben 20
cliënten gebruik gemaakt van de diensten van de drie beschikbare Freonskippers1
(Mienskipssoarch, 2009). Er is daarbij een stijgende lijn in de vraag naar deze dienstverlening.
De verschuiving van HV2 naar HV1 is in Boarnsterhim veel groter dan landelijk: de
verhouding HV1/HV2 is verschoven van 57%/43% in 2007 tot 81%/19% in 2010.
Landelijk was de verhouding in 2010 56%/44%2. Daarnaast bleef het totale aantal
huishoudelijke zorguren in Boarnsterhim achter bij de verwachte ontwikkelingen.
Terwijl het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijke zorg tussen 2007 en
2010 is toegenomen, is het gemiddelde aantal uren huishoudelijke zorg (HV1 en HV2)
per cliënt afgenomen van 2,6 uur in 2007 tot 2,0 uur in 2010. Ondanks de kleinere
indicaties was in 2009 95% van de respondenten tevreden met de indicatiestelling
voor (Wmo)voorzieningen, terwijl dat landelijk gemiddeld 88%3 was . De huishoudelijke zorg zelf krijgt het rapportcijfer 7,9, wat overeenkomt met het landelijke
gemiddelde.
Uit de gegevens van het onderzoek naar “De klant als regisseur” blijkt dat de cliënten
zeer tevreden zijn met de ondersteuning die ze krijgen. Bij zestien dagelijkse activiteiten is gevraagd of de cliënt ondersteuning krijgt, in welke vorm (formeel/informeel) en hoe de cliënt de hoeveelheid en kwaliteit van de ondersteuning waardeert.
De hoeveelheid en kwaliteit wordt hoog gewaardeerd. Als het gaat om de hoeveelheid
ondersteuning, dan wordt twee keer bij een activiteit aangegeven dat te weinig ondersteuning wordt gekregen. Als het gaat om de kwaliteit van de ondersteuning, dan is
eveneens slechts in een enkel geval bij een activiteit aangegeven dat de kwaliteit
onvoldoende is.
Hieruit blijkt dat door de werkwijze van Meitinkers verschuivingen optreden in zorg en
dienstverlening en het aanbod wordt verbreed. Verschuivingen die in de huishoudelijke zorg zijn geregistreerd, lijken niet ten koste te gaan van de tevredenheid
van cliënten.

1 Mienskipssoarch (2009). Waardering voor de Freonskipper! Onderzoek naar de tevredenheid met de
dienstverlening van de Freonskipper.
2 Zie voor de landelijke cijfers Voorlopig advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp 2012 van het
SCP.
3 SGBO (2010). Tevredenheid cliënten Wmo over 2009, Boarnsterhim.
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2. Heldere informatievoorziening voor cliënten
De informatievoorziening is één van de belangrijkste taken van de Meitinker.
De Meitinker is daarbij niet alleen goed op de hoogte van de mogelijkheden in de
formele zorg en dienstverlening, maar kent haar werkgebied zo goed, dat zij ook alternatieve oplossingen kan aanreiken. Uit de eerste gegevens van het onderzoek naar
“De klant als regisseur” blijkt dat een zeer groot deel van de geïnterviewden vindt
goed geïnformeerd te zijn. Op de vraag “Weet u waar u terecht kan met vragen bij de
verschillende organisaties?” antwoordt 35% van de cliënten spontaan dat ze bij
vragen de Meitinker bellen. De Meitinker vervult, naast familie en medewerkers van de
thuiszorg, een belangrijke rol in de informatievoorziening.
Uit het SGBO-onderzoek over 2009 blijkt dat 95% van de respondenten tevreden is
met de deskundigheid van medewerkers bij de aanvraagprocedure. Het landelijke
gemiddelde ligt op 91%.
Hieruit lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de informatievoorziening door de
Meitinker zeer wordt gewaardeerd.

3. Bieden van ondersteuning aan cliënten bij vraagverheldering, oplossingen
bedenken, het keuze- en onderhandelproces en bij de aanvraag van zorg en
dienstverlening.
Als iemand vragen heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn gaat de Meitinker
op huisbezoek. Na vraagverheldering wordt informatie gegeven en wordt samen met
de cliënt naar verschillende oplossingsmogelijkheden gezocht. De cliënt kan vervolgens zelf bepalen wat de meest geschikte ondersteuningsmogelijkheid is. Indien
gewenst kan de Meitinker ook ondersteuning bieden bij het maken van afspraken met
aanbieders. In het huisbezoek wordt de tijd genomen die nodig is om de cliënt van
dienst te zijn. In 2009 gaven de respondenten in de gemeente Boarnsterhim in het
benchmarkonderzoek van SGBO gemiddeld een 7,7 voor de aanvraagprocedure
(landelijk gemiddelde was 7,4), waarbij 97% (landelijk 94%) van de respondenten
tevreden was met ’tijd voor aanvraag’ (SGBO, 2009).
Cliënten geven aan dat de Meitinker voldoet aan hun ondersteuningsbehoefte in de
fase van vraagverheldering tot afspraken maken met aanbieders.

4. Integrale dienstverlening voor alle vragen op het gebied van wonen zorg en welzijn
Meitinkers komen gewoonlijk bij een cliënt vanwege een specifieke, meer of minder
brede, vraag. Voor het onderzoek naar de effecten van het opnemen van de AWBZ in
het takenpakket van de Meitinker, is een vragenlijst afgenomen waarmee de vragen
breder zijn geïnventariseerd. Dit is gedaan door alle algemene dagelijkse levensverrichtingen, inclusief taken als het doen van klusjes in huis en de mobiliteit, bij langs te
lopen. Het onderzoek is op deze wijze gedaan vanuit de gedachte dat de Meitinker zo
integraal mogelijk moet werken, omdat op deze wijze formele en informele zorg en
ondersteuning optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden. De cliënt heeft optimale
regie als hij het geheel aan benodigde ondersteuning en aanbod, voor de verschillende dagelijkse activiteiten, kan overzien.
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De Meitinker blijkt met de bredere aanpak dan inderdaad ook weer meer te bereiken
dan zonder de bredere invalshoek. Bij de open vragen naar aanvullende wensen van
het onderzoek naar “De klant als regisseur” blijkt bij de meeste cliënten nog verbetering mogelijk. Het gaat dan voornamelijk om aanvullende dienstverlening of
voorzieningen. Twaalf cliënten missen wat meer aandacht, sociaal contact of ontspannende activiteiten (14%). Dertien cliënten vinden dat mantelzorgers teveel belast worden. Ook vragen acht cliënten iemand voor taken die in het informele circuit opgelost
kunnen worden, zoals voor losse klusjes. Zes keer was er vraag naar een hulpmiddel
of aanpassing in de woning. Zeven cliënten noemen de afhankelijkheid van de tijden
waarop anderen hun zorg/diensten kunnen leveren (vaak te laat). De Meitinker heeft
in ruim 40% van de interviews genoteerd nog extra informatie te hebben gegeven. In
de meeste gevallen ging het om informatie over mogelijkheden in de informele zorg,
zoals de vrijwilliger-plus. De informatie werd gedeeltelijk gegeven voor het geval de
cliënt nog eens ondersteuning nodig zou hebben, gedeeltelijk is er nadere informatie
gegeven naar aanleiding van een (nieuwe) vraag die tijdens het interview naar voren
kwam. Bij 70% van de geïnterviewden die verbeteringsmogelijkheden voor de ondersteuning aangaven is afgesproken dat de Meitinker iets voor de cliënt zou gaan regelen of uitzoeken en/of heeft de Meitinker informatie gegeven.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het noemen van verbeterpunten door cliënten
samen hangt met een lagere ervaren kwaliteit van leven, meer beperkingen in sociale
contacten die men door gezondheidsproblemen ervaart en minder ervaren autonomie.
Een actie van de Meitinker kan hier daarom verbetering in brengen. De Meitinker lijkt
vanuit de integrale aanpak vooral aanvullende ondersteuning op het vlak van de informele dienstverlening te adviseren. In een tweede meting moet blijken welke
effecten de inzet van de Meitinker heeft op de ervaren autonomie en de kwaliteit van
het (sociale) leven.
Samenvattend lijkt uit de beschreven resultaten het volgende geconcludeerd te kunnen worden:
Aan de voorwaarden voor het vergroten van eigen regie lijkt goed te worden voldaan.
De ondersteuning die Meitinkers bieden bij de keuze van zorg- en dienstverlening
wordt zeer gewaardeerd. De deskundigheid wordt gewaardeerd, de tijd die wordt
genomen voor het gesprek en de aanvraagprocedure als geheel. Men weet dat men
met alle vragen bij de Meitinkers terecht kan.
De ondersteuning in het keuzeproces leidt tot een verschuiving in de verhouding HV1HV2 en een vermindering van het aantal uren huishoudelijke zorg zonder dat de
tevredenheid met de indicatie of met de zorg er onder lijdt. Ook wordt gebruik
gemaakt van nieuw aanbod in de informele zorg dat door Mienskipssoarch is ontwikkeld. Verwacht mag worden dat verschuivingen in de inzet van zorg en dienstverlening, van duurdere naar goedkopere zorg en van formele zorg naar informele zorg,
zich ook zullen voordoen als de AWBZ in het pakket van de Meitinkers wordt
opgenomen. Naast het positieve effect voor de individuele cliënten betekent dit ook
een besparing op de maatschappelijke kosten.
De tevredenheid met zorg en dienstverlening is groot en de cliënten hebben blijkbaar
voldoende keuzemogelijkheden om een goed pakket zorg en dienstverlening samen te
stellen. Als echter over de volle breedte van de dagelijkse activiteiten de mogelijke
ondersteuningsbehoefte bespreekbaar wordt gemaakt, blijkt de kwaliteit van leven
verder verbeterd te kunnen worden.
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De Meitinker kan deze aanvullende vragen veelal met informele zorg oplossen. Ook dit
duidt erop dat met een integrale aanpak op eenvoudige wijze de regie van de cliënt
kan worden verbeterd.
Conclusie
Er kunnen drie conclusies getrokken worden over de rol die Meitinkers hebben in het
vergroten van de regie van cliënten over hun zorgsituatie.
1. Cliënten die ondersteund worden door Meitinkers zijn zeer tevreden met de cliëntgerichtheid in de fase van vraagverheldering, informatievoorziening en indicatiestelling. De vraag van de cliënt is leidend.
2. De cliënten zijn tevreden met de zorg en dienstverlening die ze hebben. Voor de
formele ondersteuning hebben zij nauwelijks aanvullende wensen en lijken zij
voldoende keuzemogelijkheden te hebben. Er zijn echter wel wensen op het
sociale vlak en het vlak van de mantelondersteuning. Meitinkers zijn goed in staat
hiervoor vanuit de informele sfeer oplossingen aan te reiken of passend aanbod
dichtbij huis te ontwikkelen. Hoe breder het aanbod waar zij naar toe kunnen
leiden (ook bijvoorbeeld AWBZ), hoe beter zij invulling kunnen geven aan een
integraal wens/zorg/leefplan.
3. Door de informele zorg in te passen in de formele zorg, kunnen de Meitinkers
bovendien de maatschappelijke kosten laag houden terwijl de tevredenheid van
de cliënt daar niet onder lijdt.

7.2

Skillslab Friesland
Project:
Skillslab Friesland.
Regie:
Stuurgroep Skillslab.
Ambitie/doel:
Het in kaart brengen van de effecten die de decentralisatie van
begeleiding en andere beleidswijzigingen hebben op de
uitvoeringspraktijk van zorg en welzijn en deze vertalen naar
gewenste vernieuwingen in het aanbod met het oog op het
behouden van kwaliteit en resultaat voor de cliënt.
Wetgeving:
AWBZ, Wmo.
Resultaat:
Behoud en versterking van de kwaliteit en het resultaat van zorg en
dienstverlening voor cliënten.
Financiering:
Gemeenten Heerenveen en Opsterland, Talant, Meriant, ZuidOost
Zorg, De Friese Wouden, Caleidoscoop, Timpaan, provincie Fryslân.
Door L. Pansier-Mast (bureau HHM), met dank aan W. Juurlink (Talant).

Casus
Perspectief cliënt:
Ik heb nu begeleiding vanuit de AWBZ, waardoor ik zo zelfstandig mogelijk kan leven. Mijn begeleider
helpt mij om mijn tijd goed in te delen, mijn huis en administratie op orde te houden en ik kan er altijd
met mijn vragen en problemen terecht. Bijvoorbeeld als het weer eens niet goed loopt op mijn werk of in
het contact met andere mensen. Als ik deze begeleiding verlies, raak ik het overzicht kwijt en is het voor
mij heel moeilijk om zelfstandig te wonen, werken en leven. Welke andere oplossingen zijn er om aan
mijn ondersteuningsvraag te voldoen?
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Perspectief zorgaanbieder:
Wij leveren begeleiding vanuit de AWBZ. Wij werken binnen een systeem met landelijke regels voor toegang en indicatiestelling, een regionaal opererend zorgkantoor voor inkoop en verantwoording en landelijk vastgestelde tarieven. Vanaf 2013 worden gemeenten onze opdrachtgever, die elk vanuit de
‘couleur locale’ eisen kunnen stellen aan de resultaten van de te leveren ondersteuning. De vragen die
hierdoor bij ons leven zijn onder andere: wat betekent dit inhoudelijk voor de zorg die wij leveren, welke
consequenties heeft dit voor onze bedrijfsvoering, hoe kunnen we hierop anticiperen en hoe zorgen we
voor een cultuuromslag bij onze medewerkers?
Perspectief gemeente:
Wij worden verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mensen die nu begeleiding ontvangen uit de
AWBZ. Voor ons zijn deze mensen en hun ondersteuningsvragen veelal nog onbekend en we moeten de
ondersteuning realiseren vanuit een kleiner budget dan nu beschikbaar is in de AWBZ. Hoe kunnen wij
onze taak om deze mensen te compenseren in hun beperkingen, goed uitvoeren? Welke vernieuwing is er
mogelijk in de ondersteuning aan deze kwetsbare mensen, uitgaande van een ‘gekantelde’ Wmo? Welke
partijen en samenwerkingsrelaties moeten we daarvoor organiseren? Kortom, hoe kunnen wij onze
regierol invullen?

Knelpunt
De rijksoverheid heeft besloten de functie begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) te schrappen en de met de extramurale AWBZ-begeleiding te
bereiken resultaten onder de reikwijdte van de compensatieplicht van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te brengen.
Vanaf 2013 wenden mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op
begeleiding zich tot de gemeente. Vanaf 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor
alle mensen die begeleiding nodig hebben. Daarbij gaat het om cliënten met matige of
zware ondersteuningsbehoeften. Met de decentralisatie is een bedrag gemoeid tussen
de € 2,7 en € 3,1 miljard. Vanwege een doelmatigheidskorting van 5% op het budget,
kunnen gemeenten bestaande afspraken met zorgaanbieders niet onverkort handhaven. Vernieuwing is noodzakelijk.
De functie begeleiding richt zich op bevordering van de zelfredzaamheid van cliënten.
De gedachte achter de decentralisatie van begeleiding is dat deze ondersteuning het
beste dichtbij de cliënt geregeld kan worden en goed past binnen de systematiek van
de Wmo. De overheveling van de huishoudelijke verzorging in 2007 en de pakketmaatregel Begeleiding in 2009 hebben laten zien dat decentralisatie niet zonder meer
tot vernieuwing leidt. Zowel gemeenten als aanbieders denken vaak nog op een ‘oude’
manier, dat wil zeggen: aanbod- en systeemgericht, met een grote rol voor de professional die de zorg overneemt. Ook cliënten redeneren vanuit aanspraken en het
individuele recht op zorg. Dit frustreert het zoeken naar de ruimte om de ondersteuning anders in te vullen.
De onbekendheid met ondersteuningsvragen van de doelgroep versterkt de neiging bij
gemeenten om de oude zorgproducten toch zoveel mogelijk één op één over te
nemen. Het gevaar bestaat dat gemeenten zich teveel opstellen als zorginkoper en
financier, zonder daadwerkelijk te sturen op de resultaten die passen bij de bredere
verantwoordelijkheid die gemeenten hebben voor de participatie van hun (kwetsbare)
burgers.
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Dit leidt tot problemen, gegeven het feit dat het handhaven van de huidige producten,
met bijbehorende tarieven, simpelweg niet mogelijk is. De uitdaging is om maximale
doelmatigheid en effectiviteit tot stand te brengen, zodat maatschappelijke kosten
worden gereduceerd zonder verlies van resultaat of kwaliteit. Het is in het
belang van cliënten, van aanbieders en van gemeenten om te zoeken waar
vernieuwing mogelijk is.
Oplossing
In Friesland zijn enkele gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties samen een
project begonnen om de decentralisatie van begeleiding voor cliënten door gemeenten goed te kunnen vormgeven: het Skillslab Friesland.
De betrokken partijen delen de visie dat gezocht moet worden naar nieuwe en vooral
ook slimme vormen van ondersteuning, die dichtbij de cliënt georganiseerd worden en
die zorgen voor versterking van eigen kracht en informele zorg. Er is daarbij een
cultuuromslag nodig, bij gemeenten, bij organisaties voor formele en informele zorg,
bij cliënten en in de samenleving als geheel. De doelstelling van het Skillslab Friesland
is inzicht krijgen in de effecten van de decentralisatie van begeleiding voor de diverse
betrokkenen en deze effecten door te vertalen naar de praktijk van cliëntondersteuning. De uitgangspunten hierbij zijn:
• innovatie van het ondersteuningsaanbod.
• behoud van het resultaat voor de cliënt, getoetst aan de maatschappelijk
geaccepteerde kaders.
Het Skillslab Friesland helpt de partijen dus een antwoord te vinden op de vraag hoe
de overheidsmaatregelen kunnen leiden tot nieuwe en slimme vormen van ondersteuning. Daarbij staan principes van ‘De Kanteling’ en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ centraal.
Dat wil zeggen: meer aandacht voor vraagverheldering, geen standaard voorzieningenlijst, alle mogelijkheden verkennen om een hulpvraag op te lossen, behoud van
regie over het eigen leven, resultaatgericht, enzovoort.
Projectbeschrijving
De aanpak van het Skillslab Friesland bestaat uit vier stappen:
1. Het vaststellen van doelgroepen en de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening.
2. Het uitvoeren en toetsen van de nieuwe dienstverlening in de praktijk.
3. Het monitoren van effecten van de nieuwe dienstverlening in de praktijk.
4. Het uitdragen van de opgedane kennis en ervaring.
Deze vier stappen worden hieronder kort toegelicht.

Ad1. Het vaststellen van doelgroepen en de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening
De betrokken partijen selecteren doelgroepen om vernieuwende dienstverlening te
ontwikkelen en verzamelen casuïstiek van deze doelgroepen. Met de medewerkers
van verschillende partijen wordt nagedacht over de vraag van de cliënt, het gewenste
resultaat van de ondersteuning en alternatieven om het resultaat te behalen. Daaruit
vloeien arrangementen voort die een antwoord vormen op de ondersteuningsvragen
van cliënten, met zoveel mogelijk ideeën van de professionals, zicht op de consequenties voor de keten en randvoorwaarden voor slagen. In de tweede fase van het project
wordt een verbinding gelegd met de methodiek van Stichting Mienskipssoarch voor
vraagverheldering bij de cliënt.
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Ad2. Het uitvoeren en toetsen van de nieuwe dienstverlening in de praktijk
De betrokkenen ontwikkelen een integrale, gedetailleerde aanpak waarmee de nieuwe
dienstverlening in de praktijk kan worden getoetst. Daarbij wordt een ‘laboratoriumsituatie’ ingericht om de effecten te kunnen onderzoeken en de eventuele knelpunten
te achterhalen. Vervolgens voeren betrokken organisaties de vernieuwde dienstverlening daadwerkelijk in.
Ad3. Het monitoren van effecten van de nieuwe dienstverlening in de praktijk
De effecten van de ontwikkelde nieuwe dienstverlening worden gemonitord. Dit geldt
ook voor de effecten van de werkwijze van het Skillslab Friesland. Hiervoor wordt het
meetinstrument van Frieslab ingezet. De ervaringen en leerpunten uit de praktijk
worden gebruikt om verbeteringen door te voeren bij andere doelgroepen waarvoor in
een later stadium ook op deze wijze nieuwe vormen van dienstverlening worden
ontwikkeld.
Ad4. Het uitdragen van de opgedane kennis en ervaring
We bieden trainingen aan voor Friese gemeenten en andere geïnteresseerden (bijvoorbeeld aanbieders van zorg en welzijn) om hun huidige werkwijze te kantelen, waarbij
ze zich meer richten op de daadwerkelijke behoeften van cliënten en daarvoor
passend aanbod ontwikkelen. De training is erop gericht om gemeenten en
geïnteresseerden handvatten te bieden om hulpvragen, vanuit de principes van het
Skillslab ‘De Kanteling’ en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ te benaderen.
Analyse
In de eerste fase, die loopt van juni 2011 tot en met december 2011, is voor twee doelgroepen van cliënten onderzocht hoe de ondersteuning anders ingevuld kan worden
met behoud van het resultaat voor de cliënt. Na deze eerste fase willen de partijen de
nieuwe ondersteuning uittesten en invoeren in de praktijk en de kennis uitdragen. De
looptijd van fase twee is van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.
In de eerste fase hebben de betrokkenen zich gericht op cliënten met een lichte
verstandelijke beperking en op cliënten met ouderdomsproblemen. Op basis van
concrete casuïstiek zijn de volgende ondersteuningsarrangementen opgesteld:
1. brede vraagverheldering: cliënt, cliëntsysteem, samenleving.
2. zoeken of creëren van ondersteuning in de samenleving.
3. zoeken of creëren van ondersteuning in algemene voorzieningen.
4. zoeken of creëren van ondersteuning in preventie dat ondersteuning nodig is.
5. inzetten van een zelfgekozen informele vertrouwenspersoon.
6. inzetten van een professionele vertrouwenspersoon.
7. regie/structuur in de thuissituatie met ICT voorzieningen.
Deze arrangementen gaan uit van de hoofdvraag van de cliënt, die breder kan zijn dan
de huidige begeleidingsvraag. Vooral de eerste vier arrangementen maken duidelijk
dat de oplossingen voor ondersteuning veel meer gaan aansluiten bij de behoeften
van cliënten. Daarin blijven de individuele voorzieningen wel bestaan, maar worden
eerst andere mogelijkheden onderzocht en waar mogelijk ingezet.
De ondersteuningsarrangementen zijn vooralsnog vrij abstract en liggen vooral in de
randvoorwaardelijke sfeer.
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In de tweede fase van het Skillslab Frieslab wordt bij cliënten gekeken welke
mogelijkheden er concreet zijn in het eigen netwerk, de sociale omgeving en in
algemene voorzieningen.
Conclusie
Via het Skillslab Friesland hebben de betrokken partijen de eerste stappen gezet
richting een gezamenlijke aanpak om de begeleiding in de Wmo vorm te geven. De
meerwaarde van het project komt tot uiting in het samenbrengen van diverse perspectieven. Hierdoor ontstaan nieuwe, slimme ondersteuningsvormen waarin de
versterking van eigen kracht en sociaal netwerk, ondersteund door een betrokken
samenleving, centraal staat. Van deze ondersteuningsvormen is globaal in kaart
gebracht wat de gevolgen zijn voor de rollen van de verschillende partijen. Vanuit de
praktijkfase van het project in 2012 ontstaat meer zicht op de effecten voor cliënten,
gemeenten, zorgaanbieders, organisaties voor welzijn en informele zorg.
7.3

Omtinker Heerenveen
Project:
Omtinker Heerenveen, dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag.
Regie:
Caleidoscoop.
Ambitie/doel:
Het voorzien in integrale cliëntondersteuning door het bieden van
informatie en advies, het verhelderen van ondersteuningsbehoeften
en het zoeken naar en voorzien in oplossingen.
Wetgeving:
Zvw, AWBZ, Wmo, Wjz en Wpg.
Resultaat:
Cliënten die passende zorg- en dienstverlening ontvangen.
Financiering:
Gemeente Heerenveen.
Met dank aan P. Vlootman en I. Jonker (Caleidoscoop).

De activiteiten van de Omtinker zijn geen onderdeel van Frieslab. Het betreft immers
reguliere activiteiten van Caleidoscoop. De organisatie besloot aan te haken bij het
Frieslab meetinstrument vanwege de mogelijkheid die het biedt om de meerwaarde
van de inzet van de Omtinker op uniforme wijze met de overige vormen van cliëntondersteuning aan te tonen.

Casus
In een gezin zijn problemen tussen ouders en een kind. De Omtinker regelt schoolmaatschappelijk werk,
een gezinscoach en voorziet in huiswerkbegeleiding.
Een vrouw kampt met schulden. Uithuiszetting dreigt. Haar gehandicapte zoon komt 1 keer per 2 weken
thuis. De Omtinker schakelt schuldhulpverlening in. Ook neemt de Omtinker contact op met de woningcorporatie om de uithuiszetting te voorkomen. Een sociaal team richt zich op de onderliggende
multiproblematiek. Benodigde kleding voor de zoon wordt geregeld via dorpsbewoners.
Het huishouden van een inwoner met GGZ-problematiek versmeert. Buren klagen over stankoverlast.
De Omtinker geeft door aan het sociaal team dat hulp vanuit de GGZ nodig is. Vanuit de Wmo wordt er
huishoudelijke hulp ingezet, zolang de benodigde individuele begeleiding uit AWBZ op zich laat wachten.
Een vrijwilliger brengt de onverzorgde tuin op orde. Ook neemt de cliënt deel aan een ‘eettafel-project’
om de vereenzaming te doorbreken. Met de schuldhulpverlening maakt de Omtinker afspraken om de
financiële problemen op orde te krijgen.
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Knelpunt/oplossing
Voor de invoering van de Wmo in 2007 was al een Omtinker actief in Jubbega en
Hoornsterzwaag (circa 4.150 inwoners). Deze Omtinker biedt cliëntondersteuning aan
alle kwetsbare burgers en staat midden in de dorpsgemeenschap. Dit betekent dat de
Omtinker te maken heeft met een scala aan ondersteuningsbehoeften. De vragen
komen telefonisch en/of via het spreekuur binnen. De Omtinker brengt de hulpvraag
en de vraag achter de vraag in kaart en geeft informatie en advies. Ook kijkt de
Omtinker samen met cliënten wat zij zelf kunnen en welke oplossingen er mogelijk
zijn. Waar nodig helpt de Omtinker cliënten op weg door toeleiding naar bijvoorbeeld
hulpverlening. Omgerekend is sprake van een dienstverband van 0,7 FTE per 10.000
inwoners.
Vanuit het lokale project De Kompanije (een integratie van diensten op het gebied van
wonen, zorg en welzijn) is destijds een Omtinker ingehuurd. Deze werd door de betrokken partijen zelf gefinancierd. Met de komst van de Wmo heeft de gemeente deze
financiering overgenomen, door de Omtinker in te huren via de welzijnsorganisatie
Caleidoscoop. Hiervoor is gekozen om de onafhankelijkheid van de Omtinker te waarborgen. Per 2012 wordt de Omtinker ook in een drietal aandachtswijken in Heerenveen
ingezet.
Projectbeschrijving/analyse
Voor de inzet van Omtinkers in Jubbega is onderzocht wat deze werkwijze op het
niveau van cliënten oplevert. Hiervoor zijn bij 36 cliënten op twee momenten
vragenlijsten afgenomen.
De eerste serie vragenlijsten is afgenomen in het voorjaar van 2011, bij het eerste contact dat een burger met de Omtinker had (t = 0). De tweede serie vragen is in het najaar van 2011 aan cliënten voorgelegd, dat wil zeggen enkele maanden na interventie
van de Omtinker (t = 1). Zo kan de verschuiving in zelfredzaamheid, kwaliteit van leven
en consumptie van zorg en welzijn in kaart worden gebracht.
De gemiddelde leeftijd van de cliënten die een beroep doen op de Omtinker is 53 jaar.
47% van de cliënten is man, 53% is vrouw. Ruim 71% woont zelfstandig met een partner en/of kind(eren), 28% van de cliënten is alleenstaand, de rest woont in een verzorgingstehuis of woonzorgcentrum.
De interventies van de Omtinker richten zich op het meer op maat organiseren van de
zorg en dienstverlening voor cliënten. Uit de afgenomen vragenlijsten blijkt dat de
zelfredzaamheid van cliënten hierdoor toeneemt. In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen het fysieke domein (het functioneren in het dagelijks leven),
het psychische domein (het psychisch welbevinden) en de mate waarin de cliënten
regie kunnen voeren over hun eigen leven.
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Hoewel de ondersteuningsbehoeften van cliënten, zoals het hulp nodig hebben bij
aankleden, het bereiden van maaltijden en het doen van huishoudelijk werk, niet
wezenlijk veranderen (het fysieke domein), laat hun psychische gesteldheid een
aanmerkelijke verbetering zien.
Op de vraag ‘hoe vaak bent u de afgelopen maanden nerveus geweest’ scoren de
cliënten tijdens de eerste ronde vragenlijsten gemiddeld een 2,6 op een schaal van 1
(vrijwel altijd) tot 5 (bijna nooit).
Tijdens de tweede ronde vragenlijsten scoren cliënten gemiddeld een 4. Een verbetering van 28%. Eenzelfde vraag naar de neerslachtigheid van cliënten laat een verbetering zien van 15% (van een 3,6 naar een 4,4).
In de regievoering van cliënten zijn verschillende elementen te onderscheiden. Als het
gaat om ‘erbij horen’ geven cliënten aan vaker buiten de deur te komen. De eerste
serie vragenlijsten lieten hier een score zien van 2,3 op een schaal van 1 (oneens) tot 5
(eens). De tweede ronde vragenlijsten leverende een score op van 3,5; ofwel een toename van 23%. Cliënten geven ook aan meer hun ervaringen te kunnen delen met
anderen, een toename van 18% (van 3,6 naar 4,5).
Als het gaat om het element ‘zelfmanagement’ scoren cliënten op de vraag ‘ik heb
structuur in mijn leven’ op t = 0 een 3,9. Op t = 1 is de score een 4,3 ofwel een toename van 9%. Er vindt nauwelijks verandering plaats in de ‘durf van de cliënten om
anderen om hulp te vragen’. Cliënten scoren hier tijdens de eerste ronde vragenlijsten
al een 4,1. De tweede ronde vragenlijsten laten een 4,3 zien, een toename van 2%.
Cliënten geven aan meer die dingen te kunnen doen die zij belangrijk vinden (van een
3,9 naar een 5,0; een toename van 21%). Zorg en ondersteuning zijn ook beter
afgestemd op de tijdstippen die de cliënt goed uitkomen (van een 4,3 naar een 4,8;
een toename van 11%). Deze vragen vallen onder het element ‘autonomie’ dat binnen
de regievoering van cliënten wordt onderscheiden.
Naast de zelfredzaamheid van cliënten neemt ook hun kwaliteit van leven toe.
In de vragenlijsten die aan cliënten zijn voorgelegd valt dit uiteen in elementen van
tevredenheid met de zorg en dienstverlening en het deelnamen aan activiteiten. Op de
vraag ‘de zorg en dienstverlening voldoet aan mijn behoefte’ scoren de cliënten tijdens
de eerste ronde vragenlijsten gemiddeld een 4,0. De tweede serie vragenlijsten
leveren een gemiddelde van 4,3 op, een stijging van 6%. De cliënten geven minder
vaak aan bepaalde vormen van zorg en dienstverlening te missen (van een 3,1 naar
een 2,5; ofwel een afname van 12%). Daarbij ervaren cliënten ook minder problemen
bij de afstemming van de zorg en dienstverlening (van een 3,2 naar een 3,9, een
toename van 13%).
Ook nemen cliënten meer deel aan activiteiten. Het aantal mensen dat helemaal niet
deelneemt aan activiteiten waarin ze in contact komen met anderen daalt van 17 naar
0. Het aantal mensen dat tevreden is over het aantal contacten dat ze hebben met
anderen stijgt van 13 naar 19. Daarbij neemt over de hele linie het aantal contacten dat
cliënten met familie, vrienden, buren of kennissen hebben toe.
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Als het gaat om de verschuiving binnen en tussen domeinen zodat het totaal van de
zorg en dienstverlening goedkoper wordt, laat het onderzoek naar de werkwijze van de
Omtinker de volgende uitkomsten zien:
• Het gebruik van informele zorg:
- Ongeveer een derde van de cliënten, 11 personen, ontvangen huishoudelijke hulp
vanuit het eigen sociale netwerk. De inzet van Omtinker leidt hierin niet tot
substantiële veranderingen.
- Cliënten doen in toenemende mate zelf boodschappen. 8 in plaats van 12 cliënten
maken hierbij gebruik van hun sociaal netwerk. Een verklaring hiervoor is dat de
Omtinker cliënten weet te activeren en uit hun sociaal isolement haalt.
- Als het gaat om ‘het doen van klusjes in huis’ doen cliënten vaker een beroep op
hun sociaal netwerk (9 cliënten op t = 0, 13 cliënten op t =1). Dit kan het gevolg zijn
van het feit dat ze ‘meer onder de mensen’ zijn.
- Minder cliënten hebben ondersteuning vanuit hun sociaal netwerk nodig bij het
coördineren van zorg en dienstverlening (7 cliënten op t = 0, 2 cliënten op t = 1).
Dit kan rechtstreeks worden teruggevoerd op de inzet van de Omtinker.
• Een beperkt aantal cliënten ontvangt zorg vanuit de AWBZ. Daarbij neemt het aantal
cliënten dat individuele begeleiding uit de AWBZ af van 4 (t = 0) naar 2 (t = 1). Het
aantal uren dat cliënten begeleiding krijgen blijft gelijk, namelijk gemiddeld 2,1 uur
per week. Er is één cliënt die groepsbegeleiding ontvangt (4,5 uur per week). Deze
cliënt houdt deze zorg.
• Het aantal cliënten dat ondersteuning uit de Wmo ontvangt is beperkt. Het aantal
indicaties voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo neemt af, van 7 naar 5. Het
aantal uren dat de cliënten huishoudelijke hulp ontvangen blijft gelijk, namelijk
gemiddeld 3,2 uur per week.
VERBETERD

VERSLECHTERD
16
5
10

cliënt heeft beperkingen
cliënt ervaart nervositeit
cliënt is neerslachtig

Eigen regie

8
15
12
12
13
15

cliënt komt buiten de deur
cliënt kan ervaringen delen
cliënt heeft structuur/ritme
cliënt durft om hulf te vragen
cliënt doet wat hij /zij belangrijk vindt
tijdstip zorgverlening past bij de cliënt

Kwaliteit van leven

12
10
8
7
15

de zorg voldoet aan behoeften cliënt
cliënt mist bepaalde vormen van zorg
cliënt ervaart dat de zorg is afgestemd
cliënt neemt deel aan activiteiten
cliënt heeft contact met andere mensen

Informele zorg

11
4
3
4
1

er wordt teveel van mantelzorgers gevraagd
cliënt krijgt bij huishouden hulp uit netwerk
cliënt krijgt bij boodschappen hulp uit netwerk
cliënt krijgt bij klusjes in huis hulp uit netwerk
cliënt krijgt bij coördineren van zorg hulp uit netwerk

Gezondheid

gelijk
gebleven

Tabel 7.1 Uitkomsten werkwijze Omtinker

In tabel 7.1 staat voor de hierboven genoemde items aangegeven voor hoeveel
cliënten de situatie steeds verbeterd of verslechterd is (absolute aantallen). Ook is
opgenomen voor hoeveel cliënten de situatie niet veranderd is na interventie van de
Omtinker.
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Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat interventies van de Omtinker leiden tot toegenomen
zelfredzaamheid van cliënten. Hoewel hun fysieke ondersteuningsbehoeften niet
wezenlijk veranderen, laat de psychische gesteldheid van cliënten een duidelijke
verbetering zien. Ook de mate waarin de cliënten regie kunnen voeren over hun eigen
leven neemt toe. Dit geldt ook voor de kwaliteit van leven: cliënten geven een hogere
waardering aan de geboden zorg- en dienstverlening. Ook neemt de maatschappelijke
participatie toe.
De inzet van de Omtinker lijkt niet te leiden tot een grote verschuiving in de zorg- en
dienstverlening aan cliënten en daarmee tot een substantiële kostenbesparing,
tenminste niet voor wat betreft de elementen die in de vragenlijst van Frieslab zijn
opgenomen. Hierbij moet opgemerkt worden dat problemen van de cliënten waarop
de Omtinker zich richt breder zijn dan de elementen die zijn opgenomen in de vragenlijst van Frieslab. Ook is een van de taken van de Omtinker juist om cliënten toe te
leiden naar de juiste vormen van zorg en ondersteuning, zoals in het geval van zorgwekkende zorgmijders. In dat geval stijgt de consumptie van hulpverlening juist, ervan
uitgaande dat de kosten op termijn zullen dalen. De analyse van de uitkomsten van de
vragenlijsten kan de financiële toegevoegde waarde van de Omtinker niet volledig in
beeld brengen.

7.4

Beschouwing
In dit hoofdstuk zijn projecten besproken die zich richten op het verbeteren van de
kwaliteit voor cliënten in de keten van preventie, welzijn en zorg. Op onderstaande
tabel zijn de resultaten samengevat.

Doel Frieslab
Project

Zelfredzaamheid van
cliënten vergroot

Kwaliteit van leven
verbeterd

Verschuiving van
kosten tussen
domeinen zodat het
totaal goedkoper is

De klant als regisseur

Ja

Ja

Skillslab Friesland

Recent gestart, verwachte resultaten: eerste helft 2013

Omtinker Jubbega

Ja

Ja

Ja

Niet aangetoond*

* Een kanttekening hierbij is dat het juist het doel van bepaalde vormen van cliëntondersteuning kan zijn
om cliënten toe te leiden naar een juiste vorm van hulpverlening, waarbij de oplossing niet zozeer in de
informele maar de formele hoek gezocht wordt (zoals een zorgmijder toeleiden naar GGZ-hulpverlening).
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Kwaliteit is een begrip met veel aspecten, dat moeilijk in één model te vangen is.
De perceptie van kwaliteit op cliëntniveau is soms heel anders dan de indicatoren die
in kwaliteitsmetingen zijn verwerkt. Het is bijna ondoenlijk een systeem van passende
zorg te realiseren dat aansluit bij de wensen, behoeften en beleving van cliënten:
niet te veel, niet te weinig, niet te vroeg, niet te laat, niet te kort, niet te lang.
In de projecten zijn de cliënten direct naar hun behoeften gevraagd. Dat leidde tot de
illustratieve verhalen van een bejaarde man die niet wilde praten over zijn zorgbehoefte, maar eigenlijk alleen maar wilde dat iemand met hem naar zijn groentetuintje keek. Of dat van een man die in een hospice verbleef met sondevoeding.
De voedingsassistent van het hospice liep langs om te vragen wat hij wilde eten.
De man vertelt haar dat hij vanwege zijn sonde al lange tijd niks kan eten, alleen een
sapje met een rietje. De voedingsassistente laat het er niet bij, en vraagt hem opnieuw
wat hij zou willen eten. ‘Nou, doe me dan maar zuurkool met spek’, grapt de man.
De voedingsassistent gaat naar de winkel, koopt zuurkool, aardappels en spekjes.
Ze kookt en pureert en verdunt vervolgens net zo lang tot de maaltijd drinkbaar is.
Even later drinkt de man met een rietje zijn maaltijd.
Kwaliteit kan onder meer bereikt worden door gewoon te vragen wat de cliënt wil.
Hiermee wordt de kwaliteit van leven vergroot en worden kosten bespaard, zoals blijkt
uit het project ‘De klant als regisseur’.
Wanneer kwaliteit zich beperkt tot het bevragen van de cliënt zullen er echter problemen ontstaan. De vraag is immers of dat wat de cliënt wil altijd goed voor hem of haar
is. De normen en opleiding van professionals in de zorg leiden dan tot ethische
dilemma’s en op termijn tot complicaties bij cliënten.
Kwaliteit gaat dus verder dan simpelweg vragen wat de cliënt wil. Belangrijk is uit te
gaan van regels voor verantwoorde zorg in brede zin én vragen wat de cliënt wil.
Daarbij is het inschattingsvermogen van een professional of de cliëntvraag goed is
cruciaal. Het inschattingsvermogen van de professionals wordt echter vertroebeld
door financiële prikkels. De vraag is dus hoe gewerkt kan worden aan kwalitatief
goede zorg die recht doet aan de wens van de cliënt en die parallel de financiële
prikkels voor de hulpverleners op de juiste plek legt. Daarvoor moeten we op zoek
naar nieuwe regels.
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8
meerwaarde
projecten
In verschillende projecten is geëxperimenteerd met nieuwe
werkwijzen. In hoofdstuk 3 is de opzet van het meetinstrument
weergegeven. Frieslab maakt met de projectleiders zichtbaar tot welke
resultaten dit leidt. In hoofdstuk 5, 6 en 7 zijn de resultaten op
cliëntniveau besproken. Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de
meting onder professionals en leidinggevenden. Deze inzichten zijn
verzameld met behulp van vragenlijsten die door Frieslab zijn
ontwikkeld. Paragraaf 8.1 beschrijft hoe betrokken professionals de
verschillende nieuwe werkwijzen ervaren. In paragraaf 8.2 komt het
perspectief van leidinggevenden naar voren.
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8.1

Professionals
De vragenlijsten voor professionals zijn vooral ingevuld door hulpverleners die
betrokken zijn bij nieuwe vormen van integrale cliëntondersteuning (CO) of casemanagement (CM). Aan bod komen achtereenvolgens de toegevoegde waarde van
projecten, ervaringen van professionals met de uitvoering ervan en aspecten waarin
de projecten slagen of falen.
Wat is de toegevoegde waarde van projecten?
Professionals geven aan dat de projecten vanuit hun perspectief (grote) toegevoegde
waarde hebben. Daarbij noemen zij de volgende punten:
• Voor cliënten geldt dat zij één adres hebben waar zij met ondersteuningsvragen
terecht kunnen (CO & CM). Zij hoeven niet meer in te schatten bij wie zij moeten
aankloppen met welke vraag. Ook is het voor cliënten van belang dat zij een vast
aanspreekpunt hebben waarbij er hulpverleners zijn die met hen meedenken, juist
als de complexiteit van de hulpvraag verandert (CM).
• De vraag van cliënten staat hierbij centraal en niet het beschikbare aanbod
(CO & CM). Daarbij richten de professionals zich naar verhouding meer dan
voorheen op het inzetten en in stand houden van het mantelzorgsysteem en op
mogelijkheden voor de inzet van informele ondersteuning (CO).
• Hulpverleners zijn daarbij beter in staat onderling samen te werken (CO & CM).
Dit komt omdat zij hun perspectieven op cliëntsituaties meer aan het elkaar
verduidelijken (CM). Door elkaar vooral te beschouwen als ‘meelopende
deskundigen’, zien de professionals elkaars toegevoegde waarde beter (CO & CM).
• Voor hulpverleners geldt ook dat de lijnen met andere professionals korter zijn,
waarbij zij aangeven een beroep te doen op/te verwijzen naar/samenwerken met
een scala aan ketenpartners in de keten preventie, welzijn en zorg. Er kan direct
worden geschakeld, waardoor cliënten snel worden geholpen (CO & CM).
Hoe wordt de uitvoering van projecten ervaren?
De professionals geven aan de volgende ervaringen te hebben bij het experimenteren
met nieuwe werkwijzen:
• Ze ervaren over het algemeen (ruim) voldoende ondersteuning vanuit hun
organisatie. Ze krijgen handelingsvrijheid van hun leidinggevenden om invulling te
geven aan de nieuwe manier van werken (CO & CM). Daarbij is meestal voldoende
aandacht voor feedback en wordt actief meegedacht over het verder ontwikkelen
van de nieuwe werkwijzen (CO).
• Het bieden van de cliëntondersteuning en het invulling geven aan casemanagement
ligt soms in het verlengde van taken die de hulpverleners al uitvoeren (CO & CM).
Doordat er in de projecten relatief meer ruimte is voor het opbouwen van een goede
relatie met de cliënten, sluit hun inzet en die van ketenpartners beter aan op
behoeften van cliënten. Hierdoor kan de ondersteuning meer op maat worden
geleverd en neemt de effectiviteit van interventies toe (CO & CM).
• Meerdere professionals geven aan dat ze het werken binnen de projecten als ‘een
prettig avontuur’ beschouwen, waarbij er ‘weer voldoende ruimte is voor een ouderwets stukje gezondheidszorg’. Hiermee bedoelen ze dat ze met een brede blik naar
cliënten kunnen kijken, waarbij de focus ligt op hun werkelijke ondersteuningsbehoeften (CO & CM).
• Enkele hulpverleners geven aan dat nieuwe werkwijzen vragen om adequate
opleidingen, die (nog) niet beschikbaar zijn (CO & CM).
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• De hulpverleners voeren vaak (deels) ook nog reguliere werkzaamheden uit, naast
de projecten waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe werkwijzen. Dit is over het
algemeen goed combineerbaar, maar soms komen zij in de knel met hun tijdbesteding. Vooral bij cliënten met een complexe ondersteuningsbehoefte (CO & CM).
Waarin slagen of falen projecten?
Als het gaat om slagen of falen van projecten noemen professionals de volgende
aspecten:
• Het belangrijkste succes is de verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten en
hun mantelzorgers. Dit uit zich niet alleen in cliënttevredenheid, maar ook in het feit
dat zorgmijders weer hulpverleners toelaten, of dat de opname in een verpleeghuis
wordt uitgesteld (CO & CM).
• Een ander aspect dat hulpverleners als succes noemen betreft de relatief grotere
inzet van informele en goedkope vormen van zorg en ondersteuning, waardoor het
beroep op formele en dure vormen van zorg afneemt of wordt uitgesteld (CO & CM).
• Als aandachtspunt noemen verschillende hulpverleners dat veel projecten nog in de
kinderschoenen staan (CO & CM). Processen moeten hierdoor nog uitkristalliseren
en er is nog weinig sprake van routine (CO & CM). Het gevolg is bijvoorbeeld dat
cliënten en ketenpartners professionals soms niet goed weten te vinden (CO).
• In projecten lopen hulpverleners vooral aan tegen (veronderstelde) bestaande
schotten tussen organisaties. Binnen de domeinen Wmo, AWBZ, WJz, Zvw en Wpg is
vaak sprake van een bekostiging op basis van diensten of prestaties. Dit beperkt de
mogelijkheden van professionals om te komen met nieuwe, creatieve combinaties
van ondersteuning (CO & CM).
• In een enkel geval worden de ervaringen die hulpverleners binnen de projecten op
doen gedeeld en toegepast binnen de betrokken organisaties zelf. Dit heeft nog
geen vaste vormen aangenomen, terwijl verschillende professionals aangeven die
wel belangrijk te vinden (CO & CM).
8.2

Leidinggevenden
De vragenlijsten voor leidinggevenden zijn vooral ingevuld door managers die betrokken zijn bij nieuwe vormen van integrale cliëntondersteuning (CO) of casemanagement (CM). In hun reactie noemen leidinggevenden veelal dezelfde aspecten
als de professionals. Aanvullende aspecten staat hieronder weergegeven.
Wat is de toegevoegde waarde van projecten?
Leidinggevenden benadrukken het belang van het werken vanuit één ‘schakelpunt’,
waarbij alle formele en informele zorg en ondersteuning aan cliënten wordt georganiseerd volgens één uniforme werkwijze (CO & CM). Dit geldt niet alleen voor cliënten.
Ook de contacten tussen organisaties/professionals krijgen zo een meer structureel
karakter wat, gezien de grote diversiteit in betrokken organisaties, leidt tot een vruchtbare kruisbestuiving tussen professionals (CO & CM).
Hoe wordt de uitvoering van projecten ervaren?
Leidinggevenden geven aan dat hulpverleners binnen de gestelde kaders veel professionele vrijheid krijgen (CO & CM). Hierdoor ervaren zij hun functie als zinvol en uitdagend. Dit is van wezenlijk belang, mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

90

De (komende) veranderingen in het stelsel van zorg en welzijn, leiden tot een voortdurende herdefiniëring en afstemming van posities, zowel op het niveau van
organisaties als op het niveau van uitvoerende hulpverleners. In de projecten waarin
wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen wordt deze veranderende context
steeds in de gaten gehouden. Voor het succesvol verloop van projecten is voortdurend
commitment van alle betrokken organisaties noodzakelijk (CO & CM).
Waarin slagen of falen projecten?
De leidinggevenden benadrukken het belang van een goede afbakening van rollen binnen de projecten, maar ook ten opzichte van bestaande functies binnen de betrokken
organisaties en de reguliere zorg (huisarts, wijkzuster, thuiszorg, etc.). Dit is niet
alleen van belang voor de betrokken professionals zelf (zodat ze weten wat verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zijn) maar ook voor cliënten, die anders
worden geconfronteerd met een toenemende in plaats van afnemende complexiteit
(CO & CM).
Samenwerken over domeingrenzen heen wordt door leidinggevenden soms als lastig
ervaren, vooral als sprake is van beperkte beïnvloedingsmacht en aansturingsbevoegdheid. Het hebben van een gezamenlijke visie en het centraal stellen van de
inhoud is dan cruciaal (CO & CM). Ook is het van belang dat betrokkenen investeren in
het elkaar leren kennen en ervaringen, problemen en dilemma’s uitwisselen. Het
betrekken van professionals bij het ontwikkelen van methoden, het delen van ervaringen met de nieuwe werkwijzen en het oplossen van problemen draagt in sterkte
mate bij aan het ontwikkelen van wederzijdse vertrouwen (CO & CM).
En belangrijk punt van aandacht is de financiering van projecten. Voor de werkzaamheden van casemanagers is bijvoorbeeld niet duidelijk onder welke financiële noemer
hun activiteiten vallen (CM). Experimenten met nieuwe werkwijzen worden bovendien
vaak op projectbasis gefinancierd (CO & CM). Dit brengt de continuïteit van de
projecten in gevaar. Het vinden van structurele financiering voor de projecten staat bij
leidinggevenden dan ook hoog op de agenda.

8.3

Beschouwing
Dit hoofdstuk bespreekt de ervaringen van professionals en hun leidinggevenden met
de nieuwe werkwijzen waarin in diverse projecten is geëxperimenteerd. Dit betreft
vooral projecten die betrekking hebben op nieuwe vormen van integrale cliëntondersteuning en casemanagement.
De ervaringen van de professionals sluiten in belangrijke mate aan bij de doelen die
binnen de projecten gesteld zijn, namelijk het bieden van één aanspreekpunt aan
cliënten in het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij vaak sprake is van een grote
diversiteit aan betrokken organisaties. Ook zijn zij beter in staat aan te sluiten bij en
mee te bewegen met behoeften van cliënten en realiseren ze een relatief grote inzet
van informele ondersteuning. Daarbij geven de professionals aan dat het goed
definiëren en afbakenen van taken van groot belang is, vooral in relatie tot de
reguliere taken die zij zelf en andere hulpverleners uitvoeren. Het voorzien in
trainingen of opleidingen behorend bij de nieuwe werkwijzen is geen vanzelfsprekendheid.
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Dit wordt ondersteund door hun leidinggevenden. Zij benadrukken de toegenomen intrinsieke motivatie van professionals binnen de projecten. Het afbakenen van taken
gaat veelal gepaard met het zoeken naar structurele financiering voor de werkzaamheden die binnen de projecten zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd. Het constructief
samenwerken over domeingrenzen heen, vooral als sprake is van bestaande schotten,
is daarbij steeds de uitdaging. Tegelijk zien professionals en hun leidinggevenden daar
een grote toegevoegde waarde: de lijnen zijn kort en er vindt vruchtbare kruisbestuiving plaats waarvan de cliënt profiteert.
Samengevat kan gesteld worden dat de diverse projecten, vanuit het perspectief van
professionals en leidinggevenden, een grote toegevoegde waarde hebben.
De inhoudelijke en financiële positionering ten opzichte van reguliere vormen van zorg
en ondersteuning is het belangrijkste punt van aandacht bij het structureel invulling
geven aan de nieuwe werkwijzen. De modellen die Frieslab ontwikkelt voor wat betreft
integrale cliëntondersteuning en casemanagement leveren hier een belangrijke
bijdrage aan.
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9
Integrale
cliëntondersteuning
In diverse projecten waar Frieslab bij betrokken is wordt gezocht naar
vormen van integrale cliëntondersteuning. Paragraaf 9.1 beschrijft een
model dat Frieslab heeft opgesteld om deze initiatieven te kunnen
categoriseren. Paragraaf 9.2 gaat specifiek in op de verhouding tussen
taken die worden uitgevoerd door het Wmo-loket en de activiteiten die
cliëntondersteuners uitvoeren. Paragraaf 9.3 laat de stappen zien die de
gemeenten kunnen doorlopen bij het invulling geven aan integrale
cliëntondersteuning. Hoofdstuk 9 sluit af met enkele resumerende
opmerkingen.
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9.1

Model cliëntondersteuning

Casus
Mevrouw Jouwsma is eenzijdig verlamd. Tot nu toe stond haar partner haar in alle facetten van het
dagelijkse leven bij. Hij nam het leeuwendeel van de zorg op zich. De huisarts merkt tijdens een bezoek
aan de heer en mevrouw Jouwsma op dat beiden er minder verzorgd uitzien dan hij gewend is. Meneer
komt verstrooid op hem over. Mevrouw Jouwsma geeft aan dat dit de laatste maanden vaker het geval is.
Zij maakt zich hierover zorgen. Wat al jarenlang goed is gegaan, blijkt niet meer te lukken. Mevrouw
Jansma vraagt de huisarts hoe dit nu verder moet. Deze heeft geen antwoord paraat, maar neemt contact
op met de hem bekende cliëntondersteuner.

Knelpunten
Cliënten kunnen, om wat voor reden dan ook, ‘de weg kwijt raken’ in de zorg. Dit komt
doordat zij niet tot de formulering van een zorgvraag komen, omdat zij geen idee
hebben waar het antwoord kan worden gevonden, of omdat hun zorgvraag te complex
is.
De huisarts en het gemeentelijk Wmo-loket bieden niet altijd de uitkomst in het
begeleiden van cliënten naar de juiste vorm van ondersteuning. Hierdoor ontvangt de
cliënt niet de zorg of ondersteuning die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft.
Integrale cliëntondersteuning strekt zich uit over meerdere levensdomeinen zoals
zorg, werk, financiën of huisvesting. Goede vraagverheldering, het zoeken naar een
balans tussen betaalde en niet betaalde zorg en het faciliteren van de regie van de
cliënt staan centraal.
Frieslab is een voorstander van integrale cliëntondersteuning. In de provincie Friesland
wordt geëxperimenteerd met diverse initiatieven op het gebied van integrale cliëntondersteuning, onder meer geïnspireerd door de werkwijze en resultaten van de
Omtinkers in Trynwâlden.
Model
Frieslab heeft deze initiatieven geanalyseerd en een model ontwikkeld waarmee
gemeenten, maar ook aanbieders van zorg en welzijn op de eigen werkwijze van
cliëntondersteuning kunnen reflecteren (Bouman, 2009).
Er kwam naar voren dat twee factoren van wezenlijk belang zijn voor de invulling van
cliëntondersteuning:
• De sociale samenhang en onderlinge verbondenheid van de burgers in een wijk of
dorp.
• De mate waarin het Wmo-loket is ontwikkeld, ofwel het aantal taken dat wordt
uitgevoerd door het Wmo-loket.
Op basis hiervan onderscheidt Frieslab vier typen integrale cliëntondersteuning. Deze
zijn weergegeven in figuur 9.1 en worden vervolgens kort toegelicht. Zo is duidelijk
onder welke omstandigheden welke vorm van cliëntondersteuning het beste voldoet.
Dat maakt het voor gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn eenvoudiger te
komen tot een goede aanpak.
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Sterke sociale cohesie
Omtinker

Buurtcontactpersoon

Beperkt loket

Ontwikkeld loket
Buurtcoördinator

Meitinker

Zwakke sociale cohesie
Figuur 9.1: Model integrale cliëntondersteuning

In elk kwadrant is een andere vorm van cliëntondersteuning gewenst:
In het kwadrant linksboven is er behoefte aan een Omtinker die zich vooral richt op
het verknopen van zorg aan welzijn. Daarnaast is een belangrijke taak van deze persoon het verhelderen van de vraag en het zoeken naar de juiste balans tussen
betaalde en niet professionele zorg. Immers, juist in deze gemeente kunnen heel veel
zaken zelf opgelost worden door de inzet van vrijwilligers of het sociale netwerk van
burgers.
In het kwadrant linksonder is er een zwakke sociale cohesie en een beperkt gemeentelijk loket. Dit vraagt om een Meitinker die naast bovenstaande taken ook de sociale
steunstructuur versterkt. Elke Meitinker heeft een eigen dorp en kent dat goed. De
Meitinker zoekt naar oplossingen die naadloos bij de cliënt passen. Zij verbindt
professionele zorg met mantelzorg en vrijwilligerswerk. Als dat ontbreekt, worden
eventueel Freonskippers (vrijwilligers plus) ingezet
In het kwadrant rechtsboven, dat van de Buurtcontactpersoon, is er behoefte aan
iemand die de sociale cohesie sterk houdt en initiatieven aan elkaar verbindt. Dit kan
een vrijwilliger zijn. De vraagverheldering gebeurt hier in het gemeentelijk loket.
Tenslotte is in het kwadrant rechtsonder een Buurtcoördinator het vaste
aanspreekpunt in de wijk en daarnaast “een regelneef” die zaken aan elkaar
verknoopt. Ook geeft hij voorlichting over de aanwezige voorzieningen.
9.2

Onderzoek cliëntondersteuning
Om het model voor integrale cliëntondersteuning te verifiëren, heeft Frieslab tien vormen van cliëntondersteuning in de praktijk onderzocht (De Jong, e.a., 2011). In totaal
zijn 15 projectleiders uitgebreid geïnterviewd, waarbij in enkele gevallen met
meerdere personen per project is gesproken. Ook hebben de projectleiders de
productiegegevens over 2010 aangeleverd. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:
• het doel waarvoor cliëntondersteuners worden ingezet.
• de taken die cliëntondersteuners uitvoeren.
• de werkwijze die cliëntondersteuners hanteren.
• de bruikbaarheid van het Frieslab model bij het bepalen van de optimale
vorm van cliëntondersteuning binnen gemeenten.
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Het doel van cliëntondersteuning
De geformuleerde doelstellingen van de diverse vormen van cliëntondersteuning
waren nagenoeg gelijk, namelijk het bieden van ondersteuning aan cliënten bij het
maken van keuzes of het oplossen van problemen op diverse levensterreinen, waarbij
de regievoering van cliënten (en van hun omgeving) wordt versterkt zodat zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie toenemen. De uitgangspunten verschilden
echter wel van elkaar. Het aantal keren dat een uitgangspunten door respondenten
is genoemd is als volgt verdeeld:
Informatie, advies, ondersteuning en vraagverheldering
7
Goede en/of laagdrempelige toegang bieden
6
Eigen regie/verantwoordelijkheid/zelfstandigheid
6
Cliëntvraag centraal stellen/menselijke betrokkenheid
6
Brede, integrale blik
4
Het verbinden van organisaties
4
Meedoen
3
Kostenbeheersing
3
Onafhankelijkheid
2
Sociale netwerken
1

De taken die cliëntondersteuners uitvoeren
Frieslab heeft in kaart gebracht hoe de taken van cliëntondersteuners zich verhouden
tot die van het Wmo-loket. Een beschrijving hiervan staat in tabel 9.1.

Informatie en advies
Vraagverheldering
Inzet van sociale instrumenten
Bemiddelen en verwijzen
(Gedeeltelijke) indicatiestelling
Wmo-zaken direct afhandelen
Balans tussen professionele en niet betaalde zorg
Ondersteuning klachten, bezwaar of beroep
Monitoren kwaliteit diensten
Ketenregie
Preventie
Leefbaarheid en sociale cohesie
Aantal taken

Tabel 9.1: De taken van cliëntondersteuners en van het Wmo-loket.
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Tytsjerksteradiel

Signaleren

Menaldumadeel

Helmond

Heerenveen

Ferwerderadiel

Het Bildt

Boarnsterhiml

Taak uitgevoerd door Wmo-loket

Achtkarspelen

Taak uitgevoerd door cliëntondersteuner

Uit de analyse van de diverse vormen van cliëntondersteuning stelt Frieslab vast dat er
bij veel gemeenten sprake is van overlap tussen taken die het Wmo-loket uitvoert en
activiteiten van een cliëntondersteuner. Dit leidt tot onduidelijkheid bij cliënten en
betrokken hulpverleners en is daarom niet wenselijk.
Geen enkel Wmo-loket voert taken uit op het gebied van ketenregie en taken om de
leefbaarheid en sociale cohesie in een wijk of buurt te versterken. Verwacht mag worden dat gemeenten die geen vorm van cliëntondersteuning kennen deze taken door
het Wmo-loket laten invullen. Het blijkt dat dit niet het geval is. Vaak worden deze
taken separaat door het maatschappelijk werk vervuld. Het is voor gemeenten dus
zaak zich niet alleen te bezinnen op de meerwaarde van integrale cliëntondersteuning,
maar ook te zorgen voor een goede taakverdeling met aanpalende sectoren.

De werkwijze die cliëntondersteuners hanteren
Slechts een enkele gemeente hanteert een gestandaardiseerde werkwijze of heeft een
passende omschrijving van de functie van cliëntondersteuner. In veel gevallen wordt
het invulling geven aan de werkzaamheden van de cliëntondersteuner aan de professionals overgelaten. Het kunnen meebewegen met de behoeften van de cliënt wordt
hierbij dan als verklaring voor het niet hebben van een protocol aangevoerd.
Vanuit de optiek van Frieslab mag het invulling geven aan cliëntondersteuning niet
alleen afhankelijk zijn van de goede wil of de eigen inzichten van de individuele professional. Een gehanteerde methodiek of werkwijze vloeit voort uit een visie en
kwaliteitseisen die juist aan de professional gesteld mogen worden. Dit biedt een handelingskader, zodat professionals hun werk als cliëntondersteuner overdraagbaar,
toetsbaar en dus voor verbetering vatbaar, kunnen verrichten.

De bruikbaarheid van het Frieslab model
De verschillende vormen van cliëntondersteuning die Frieslab heeft onderzocht kunnen in het Frieslab model ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. Daarbij
heeft Frieslab een bandbreedte bepaald waarbinnen een formatie voor cliëntondersteuning zou kunnen liggen. Dit is tussen de 0,75 FTE (buurtcontactpersoon)en de 1,5
FTE (Meitinker) per 10.000 inwoners. De hoogte van de gewenste formatie wordt mede
bepaald door de samenhang tussen sociale cohesie in het werkgebied en het aantal
taken dat het gemeentelijk Wmo-loket uitvoert.
9.3

Stappenplan cliëntondersteuning
Om te komen tot een bij een gemeente passende vorm van cliëntondersteuning heeft
Frieslab een stappenplan ontwikkeld:

Stap 1. Bepaal uw visie
Wat is de visie op ondersteuning van inwoners van de gemeente? Betrek hierbij de
Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, de decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar de
Wmo, de Wet op de jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Is in de gemeente
een visie op wonen, welzijn en zorg voorhanden? Gebruik die als basis.
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Stap 2. Bepaal uw doelstellingen
Wat zijn de doelen die de gemeente en de aanbieders van zorg en welzijn willen
bereiken met cliëntondersteuning en wanneer moeten deze zijn gerealiseerd? Het
helpt deze doelen SMART te formuleren. Daarbij is het belangrijk om te kijken of doelstellingen overeen komen met de visie.
Stap 3. Kijk naar de doelgroep: wie woont er in het werkgebied?
Bepaal met behulp van gemeentelijke cijfers hoe doelgroepen zijn samengesteld.
Praat ook met mensen in de wijk, de Wmo-raad of de buurtvereniging om na te gaan
wat hun behoeften zijn.
Stap 4. Zorg voor de inbedding van visie en doel in je organisatie
Zonder voldoende draagvlak bij bestuurders van alle relevantie organisaties loopt de
ontwikkeling van cliëntondersteuning vast. Deel visies en ambities en bepaal de
samenhang in activiteiten.
Stap 5. Bepaal de sociale cohesie in het werkgebied
De mate van sociale samenhang of cohesie in het werkgebied is van invloed op de
taken die de cliëntondersteuner uitvoert. Bepaal of er in een werkgebied sprake is van
een sterke dan wel zwakke sociale cohesie.
Stap 6. De taken van het Wmo-loket
Stel vast welke taken het Wmo-loket precies uitvoert en welke andere organisaties een
dergelijke rol vervullen. Naarmate het loket minder taken vervult, is er sprake van een
beperktere opzet van het Wmo-loket.
Stap 7. Positie in het model van cliëntondersteuning
Bepaal de huidige positie van de gemeente in het kwadrantenmodel van Frieslab. Zo
wordt duidelijk welke variant het beste past bij de situatie in de wijk of het dorp:
Omtinker, Buurtcontactpersoon, Meitinker of Buurtcoördinator. Op basis van de visie
op cliëntondersteuning kan vervolgens de wenselijke positie worden bepaald.
Stap 8. Bepaal de taken van de cliëntondersteuner en het Wmo-loket
Bepaal aan de hand van de uitkomsten uit de vorige stappen wat de taken zijn van
cliëntondersteuning in relatie tot de taken van het Wmo-loket. Als er overlap is in
taken neem dan een beslissing over wat daarmee te doen.
Stap 9. Bepaal inzet en formatie
De formatie is afhankelijk van het gewenste type aan cliëntondersteuning. Vooral de
omvang en de intensiteit van het takenpakket zijn hier van belang.
Stap 10. Stel opleidingsniveau en methodiek vast
Bij ieder type cliëntondersteuning past een takenpakket. De Buurtcontactpersoon
doet niet aan vraagverheldering, terwijl Omtinkers juist de behoeften van cliënten en
hun omgeving verkennen. Frieslab adviseert om, op basis van de gewenste rol, de
taken, persoonskenmerken (attitude en competenties) en gewenste resultaten per
functie vast te leggen. Dit vertaalt zich vervolgens in een opleidingsniveau.
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Stap 11. Sla de brug naar uw doelgroepen
Om er voor te zorgen dat de cliëntondersteuning optimaal wordt toegepast, is een
doelgerichte communicatie nodig met:
• de (verwijzende en signalerende) zorg- en welzijnsprofessionals.
• de cliënten, inclusief hun (verzorgende) omgeving.
9.4

Beschouwing
Bij het invulling geven aan integrale cliëntondersteuning is het van belang uit te gaan
van de sociale cohesie in een wijk of dorp en van de mate van ontwikkeling van het
gemeentelijk Wmo-loket. Dit leidt tot vier mogelijk vormen van cliëntondersteuning:
Omtinkers, Meitinkers, Buurtcontactpersonen en Buurtcoördinatoren, met elk een
bandbreedte waarbinnen de effectieve formatie zou moeten liggen. Voor gemeenten
geldt dat vaak sprake is van overlap tussen taken van integrale cliëntondersteuners en
het Wmo-loket. Mede daarom is het ontwikkelen van een goede methodiek voor
cliëntondersteuning van belang. Voor het invulling geven aan integrale cliëntondersteuning is een 11-stappenplan ontwikkeld.
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10
casemanagement

In verscheidene projecten waar Frieslab bij betrokken is speelt
casemanagement een belangrijke rol. Wat opvalt is dat veel van deze
initiatieven op zoek zijn naar structurele financiering. Dit was voor Frieslab
aanleiding te onderzoeken hoe de functie van casemanager kan worden
afgebakend en gefinancierd, in vergelijking met andere vormen van
cliëntondersteuning.

De resultaten zijn opgenomen in het rapport ‘Casemanagement: van idee

naar model’ (Bouman en Welling, 2011). Dit hoofdstuk vormt een
gecomprimeerde weergave van deze rapportage.
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10.1

Afbakening
In de praktijk bestaat een breed aanbod aan vormen van cliëntondersteuning, maar
niet alle cliëntondersteuners zijn casemanagers. Casemanagement is een specifieke
vorm van cliëntondersteuning. Casemanagement is de afgelopen jaren een containerbegrip geworden waardoor onhelder is of/hoe deze kan/moet worden gefinancierd.
Met haar onderzoek wil Frieslab een ordening aanbrengen in verschillende definities
en taakopvattingen. Hierdoor wordt duidelijk hoe de functie van casemanager kan
worden afgebakend. Dit biedt een basis voor de mogelijke financiering.

10.2

Ondersteuningsbehoeften
In de rapportage ‘Omtinker, meitinker of ouderenadviseur’ (Bouman, 2009)
onderscheidt Frieslab verschillende vormen van cliëntondersteuning in de keten van
preventie, welzijn en zorg. De vraag is in welke situatie de inzet van een casemanager
gepast en gewenst is.
Regelcapaciteit en complexiteit
Bij het bepalen of een cliënt een bepaalde vorm van ondersteuning nodig heeft zijn
twee factoren van belang (figuur 10.1):
1. Wat is de regelcapaciteit van cliënten zelf (en wat bepaalt dit)?
2. Wat is de complexiteit van hun zorgvraag (en wat bepaalt dit)?
Casemanagement is aan de orde als cliënten een beperkte regelcapaciteit hebben,
terwijl hun zorgvraag complex is. Dit wordt hier onder uitgewerkt.
In haar onderzoek richt Frieslab zich vooral op het uitdiepen van de complexiteit van
de zorgvraag. Bij de vraag wat bepaalt dat cliënten in staat zijn zelf regie te voeren
maakt Frieslab gebruik van verkenningen van andere onderzoekers (Horst, 2010).

Regelcapaciteit
hoog

Complexiteit
hoog

Complexiteit
laag

Casemanagement

Regelcapiciteit
laag
Figuur 10.1. De regelcapaciteit van cliënten in relatie tot de complexiteit van hun zorgvraag.
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De complexiteit van de zorgvraag blijkt samen te hangen met de zorginhoudelijke
complexiteit en organisatorische complexiteit. Het eerste betreft de complexiteit van
de zorginhoud, zoals de in te zetten middelen, de optredende complicaties, et cetera.
Het tweede betreft het aantal betrokken organisaties en/of domeinen. Dit leidt tot
vier situaties van mogelijke ondersteuningsbehoeften (zie figuur 10.2):
Eenvoudige
zorgvraag
II

I
Organisatorisch
eenvoudig

Organisatorisch
complex
III

IV

Complexe
zorgvraag
Figuur 10.2 Mogelijke situaties van ondersteuningsbehoeften

Situatie I: Organisatorisch eenvoudige situatie en eenvoudige zorgvraag
Hierbij gaat het om cliënten met (relatief ) eenvoudige problematiek.
De ondersteuningsbehoeften van mensen is gering. Veelal zijn cliënten in staat zelf, al
dan niet met de ondersteuning van hun omgeving, regie te voeren.
Situatie II: Organisatorisch complexe situatie en eenvoudige zorgvraag
Het gaat hier om mensen met een (relatief ) eenvoudige zorgvraag die vaak meerdere
domeinen overstijgt, bijvoorbeeld wonen, welzijn en zorg. Een vorm van ondersteuning
kan noodzakelijk zijn. Daarbij geldt: naar mate de hulpvraag complexer wordt, is meer
specifieke deskundigheid vereist.
Situatie III: Organisatorisch eenvoudige situatie en complexe zorgvraag
Hierbij gaat het om cliënten met zorginhoudelijk complexe problematiek, die voor
cliënten en hun omgeving (relatief ) eenvoudig te organiseren is.
De ondersteuningsbehoefte is vooral gelegen in het organiseren van samenhang en
afstemming in de zorg voor/met de cliënt.
Situatie IV: Complexe organisatorische situatie met complexe zorgvraag
Het gaat hier om mensen met zorginhoudelijk complexe problematiek, waarbij
meerdere zorgverleners actief zijn. De noodzaak voor coördinatie en afstemming
overstijgt de capaciteit van cliënten en hun omgeving, maar soms ook die van de
betrokken zorgverleners.
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10.3

Ondersteuningsvormen
Deze situaties van mogelijke ondersteuningsbehoeften, kunnen worden gekoppeld
aan vier mogelijke vormen van cliëntondersteuning (zie figuur 10.3). Daarbij wordt
duidelijk in welke situaties casemanagement gewenst en gepast is:

Situatie I: Organisatorisch eenvoudige behoefte en eenvoudige zorgvraag
De ondersteuningsbehoefte van deze cliënten is gering. Vaak zijn cliënten in staat op
eigen kracht, al dan niet met ondersteuning van hun sociale netwerk regie te voeren.
Bij meer specifieke vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen cliënten
bij integrale cliëntondersteuners terecht. Dit kan bijvoorbeeld een Omtinker,
Meitinker of een Wmo-loketmedewerker zijn. Financieringsbron is vaak de Wmo.
De huisarts neemt, op basis van zijn takenpakket, de zorgcoördinatie rond de
eenvoudige zorgbehoeften van cliënten voor zijn rekening. De financiering loopt via de
zorgverzekeringswet (Zvw). Casemanagement is niet aan de orde.
Situatie II: Organisatorisch complexe behoefte en eenvoudige zorgvraag
Hierbij gaat het om cliënten met een (relatief ) eenvoudige zorgvraag die meerdere
domeinen overstijgt. Indien noodzakelijk kunnen cliënten een beroep doen op ondersteuning van bijvoorbeeld Omtinkers, Meitinkers en Wmo-loketmedewerkers.
Zij hebben een voorlichtende en preventieve taak, door gericht te signaleren, de vraag
te verhelderen en de problemen direct aan te (laten) pakken. Hierbij zoekt de cliëntondersteuner naar een balans tussen de inzet van formele en informele hulpverlening.
Financieringsbron is vaak de Wmo.
Wordt de hulpvraag complexer, dan is meer specifieke deskundigheid nodig. Dit kan
deskundigheid in de breedte zijn, zoals een wijkverpleegkundige of MEE-consulent,
maar het betreft ook deskundigheid in de diepte, zoals kennis van bepaalde ziektebeelden. Er zijn ook zorgaanbieders die het initiatief nemen deze vorm van cliëntondersteuning te organiseren en te financieren. Het accent van de ondersteuning is
vooral gelegen in de organisatorische afstemming. Het betreft hier vaak (een
combinatie van) Wmo, AWBZ en Zvw-financiering. Casemanagement is (nog) niet
nodig.
Situatie III: Organisatorisch eenvoudige situatie en complexe zorgvraag
Het gaat hier om mensen met zorginhoudelijk complexe problematiek, die voor
cliënten en/of hun omgeving (relatief ) eenvoudig te organiseren is. In meer complexe
en instabiele situaties is het nodig samenhang in de zorg te organiseren voor en met
cliënten. Dit heet zorgcoördinatie en het betreft het organiseren van overleg, het
plannen van de zorgverlening, et cetera.
Het afstemmen van de zorg met/tussen hulpverleners en cliënten hoort onder meer
tot het takenpakket van de huisarts, waarbij deze de ondersteuning van cliënten in
sommige gevallen uitbesteden aan praktijkondersteuners.
Het kan ook zijn dat een zorgorganisatie/professional het voortouw neemt en het
eerste aanspreekpunt is voor cliënten, bijvoorbeeld de medisch specialist of de
contactpersoon van de thuiszorg.
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Als het nodig is, benadert hij of zij de andere hulpverleners en regelt de noodzakelijke
afstemming. Het betreft hier de reguliere verantwoordelijkheid van
zorgorganisaties/professionals. De financieringsbron is de AWBZ of de Zvw. Casemanagement is (nog) niet aan de orde.
Situatie IV: Complexe organisatorische situatie met complexe zorgvraag
Casemanagement komt ter sprake als de zorgvraag inhoudelijk complex is en er
meerdere zorgverleners met verschillende verantwoordelijkheden zijn. De noodzaak
voor coördinatie en afstemming overstijgt de capaciteit van de cliënt en zijn of haar
omgeving, maar ook die van de betrokken zorgverleners.
De coördinatie rondom de complexe zorgvraag ligt primair bij de medisch specialist, al
dan niet uitbesteed aan een verpleegkundig specialist/nurse practitioner. In het
verlengde hiervan heeft de casemanager als taak:
• de cliënt te ondersteunen door inzicht te krijgen, te houden en te bieden in zijn of
haar situatie.
• de cliënt te ondersteunen door de samenhang en afstemming van de zorg en de
ondersteuning te organiseren.
De huidige financieringsgrond van de taken van een casemanager is nu divers en
vaak gebaseerd op tijdelijke (project)gelden.
De hierboven beschreven vormen van cliëntondersteuning, gekoppeld aan de ondersteuningsbehoeften van cliënten, zijn weergegeven in figuur 10.3:

Figuur 10.3: Frieslab model voor casemanagement.
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10.4

Financiering
Bij de financiering van de ondersteuning van cliënten zijn drie mogelijke vormen van
financiering van belang:
1. bekostiging op basis van de Wmo.
2. bekostiging op basis van de AWBZ.
3. bekostiging op basis van de Zvw.
Veel van het huidige aanbod aan vormen van cliëntondersteuning wordt door de
huidige regelgeving afgedekt. Om de discussie over de inzet en financiering van
casemanagement goed te kunnen voeren is het van belang te komen tot:
• Een juiste afbakening van situaties waarin casemanagement wordt ingezet (hier
voor moet een set van criteria worden ontwikkeld die onder meer kan worden
gehanteerd bij de toeleiding van cliënten).
• Een juiste afbakening van de taken van een casemanager in relatie tot de taken van
andere zorgverleners.
Als het gaat om de financiering van casemanagement is de Zvw voorliggend op de
AWBZ. Casemanagement lijkt dan ook een te verzekeren prestatie waarover de
zorgverzekeraars en aanbieders afspraken kunnen maken. Dit is in lijn met de
rapportage ‘Casemanagement’ van het CVZ (Willemstein e.a., 2009), waarin wordt
gesteld dat casemanagement onder de Zvw moet vallen.

10.5

Beschouwing
Inhoud
Frieslab streeft meer samenhang na in de keten van preventie, welzijn cure en care. In
het kader hiervan is het Frieslab-model voor casemanagement ontwikkeld. De ambitie
van Frieslab is de vier kwadranten verder uit te werken en in te vullen. Hierbij kan
Frieslab gebruik maken van de basismodellen die door Donkers e.a. (2008) worden
onderscheiden.
Bij het dienstenmodel heeft de cliënt gelijktijdig met meerdere zorgverleners contact.
Eén daarvan is de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke. Bij het transfermodel
staat het herstel van de cliënt meer centraal. De cliënt wordt achtereenvolgens in
steeds lichtere zorgvormen behandeld en wint daarmee aan zelfstandigheid. Iedere
zorgschakel draagt zelf verantwoordelijkheid. Bij het kluwenmodel staat centraal dat
de cliënt door een toenemend zelfzorgtekort steeds meer hulp nodig heeft van een
toenemend aantal zorgverleners die elkaar inschakelen, maar die ieder vanuit eigen
verantwoordelijkheid opereren. Hierbij is niemand de hoofdbehandelaar.
In elk kwadrant lijkt een ander basismodel te passen. Het daadwerkelijk toepassen
van de basismodellen van Donkers op het Friesland-model voor casemanagement
moet nog nadere invulling krijgen.
Proces
Frieslab heeft ervoor gekozen het model voor casemanagement in conceptvorm te
lanceren. Hiermee wil Frieslab bereiken dat professionals en leidinggevenden zelf
meedenken over een model dat daadwerkelijk toegepast wordt in de praktijk. Dit
gebeurt inmiddels. Het model dat ontwikkeld is vanuit de dagelijkse praktijk van de
polikliniek voor Huntingtoncliënten en de inzet van de casemanager palliatieve zorg,
wordt nu toegepast op vraagstukken in de jeugdzorg, de dementieketen, de CVA-keten
en bij transferverpleegkundigen.
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Daarbij wordt het model gebruikt om na te gaan wanneer welke vorm van ondersteuning voor cliënten nodig en gewenst is. Zo hebben de organisaties van jeugdzorg in
Friesland het model toegepast op een opvoedtheorie. En verschillende netwerken
dementie gebruiken het model om te bediscussiëren in welke fase van de ontwikkeling dementie een casemanager moet worden ingezet. Een zorgaanbieder gebruikt het
model om in te schatten of en wanneer welke vorm van cliëntondersteuning moet
worden ingezet.

Citaat: Ina Diermanse, Senior Programmamedewerker Vilans, Programma In voor Zorg!
“Afgelopen week heb ik met de werkgroep casemanagers om de tafel gezeten. Eerst was er onvrede en
ontstond weerstand tegen het model en over de vertaling in ’spelregels’. Een casemanager die in eerste
instantie negatief was dacht na en zei opeens: ”Het geeft me rust om zo met mijn vak om te gaan. Ik hoef
niet alles te doen, mag grenzen trekken en kan anderen uit de keten vragen om mee te doen.”
Kortom, het Frieslab-model voor casemanagement vindt zijn weg in de wereld van de zorg en levert zo
een bijdrage aan de door Frieslab gewenste cultuuromslag.
Tegelijkertijd lopen de verschillende projecten aan tegen het knelpunt dat het nog niet is gelukt om
afspraken te maken met zorgverzekeraars over de financiering van de inzet van casemanagers. Dit verandert wellicht in de nabije toekomst. Zorgverzekeraars Nederland gebruikt het model als een basis voor de
definiëring van de zorginkoop voor 2013.
Frieslab doet vervolgonderzoek om de slag van een model naar de dagelijkse praktijk te maken.”

Citaat: Mirjam Maasdam, Beleidsadviseur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland.
“Het door Frieslab ontwikkelde model voor casemanagement vormt voor ons een basis om tot nadere
definiëring te komen van deze vorm van zorg. Er circuleren vele definities van casemanagement en het is
zaak dat hier, mede gericht op zorginkoop, handen en voeten aan gegeven wordt. De indeling die Frieslab
hanteert biedt daarvoor
houvast. Het stelt de cliënt en zijn zorgvraag centraal. Dit is een uitgangspunt dat goed aansluit bij de
beweging die in de zorg en ondersteuning gemaakt moet gaan worden, namelijk het zoveel mogelijk ‘
ontzorgen’. Je ziet in het model terug dat zorg coördinatie niet altijd casemanagement is, dat is een
valkuil die we moeten vermijden. Casemanagement is pas aan de orde bij complexe zorgvragen
gekoppeld aan complexe organisatorische vraagstukken.”
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11
Marktwerking

Het ministerie van VWS stimuleert concurrentie én samenwerking in de
zorg. Marktwerking moet zorgaanbieders brengen tot betere prestaties,
lagere kosten en meer innovatie. Nauwere samenwerking en verbeterde
ketenzorg kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
zorg. Deze schijnbare tegenstelling leidde, samen met het in steeds meer
handhavend optreden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
in de (thuis)zorg, tot onrust in de Friese zorgsector.

110

11.1

Inleiding
In het kader van diverse ketensamenwerkingsprojecten tussen zorgaanbieders in
Friesland hebben verschillende organisaties geprobeerd een antwoord te vinden op de
vraag waar de grens ligt tussen gelegitimeerde samenwerking en verboden
kartelvorming. Frieslab boog zich over dit vraagstuk, door:
• een literatuurstudie uit te voeren.
• zorgaanbieders te vragen naar gewenste samenwerkingsvormen.
• informeel te spreken met de Nma.
De resultaten zijn opgenomen in het rapport Keten of kartel, onderzoek naar het
kartelverbod in ketenzorg (Frieslab 2010). Het voorliggende hoofdstuk vormt een
beknopte weergave van deze rapportage.

11.2

Bevindingen
Uit het onderzoek komt naar voren dat de NMa niet tegen samenwerking in de zorg is:
samenwerking is toegestaan, tenzij het de keuzemogelijkheden van cliënten beperkt.
Daarom gelden regels voor samenwerking tussen zorgaanbieders. Het uitgangspunt is
dat overeenkomsten die de concurrentie onnodig beperken en de cliënt kunnen
schaden in het algemeen verboden zijn. De regels lijken niet voor alle samenwerkingsvormen hetzelfde, omdat ze afhankelijk zijn van de situatie. Iedere afspraak tussen
zorgaanbieders zal daarom afzonderlijk beoordeeld moeten worden door de NMa.
Factoren als omzet, marktaandeel, samenwerkingspartners en de samenwerkingsvorm spelen daarbij een rol.
Hoe werkt de NMa?
De NMa kijkt achteraf of de samenwerking is toegestaan. Daarbij gaat het in de kern
om de volgende drie vragen:
1. Wordt de mededinging beperkt?
2. Is die beperking van de mededinging merkbaar?
3. Wegen de voordelen van de samenwerking op tegen de nadelen?

Wordt de mededinging beperkt?
Hierbij staat voor de NMa allereerst de vraag centraal of een overeenkomst de keuzemogelijkheden voor cliënten beperken. Vervolgens komt de vraag aan de orde of een
organisatie het product of de dienst alleen door samenwerking kan aanbieden. Het
met verlies aanbieden van een dienst is daarbij niet hetzelfde als het niet zelfstandig
kunnen aanbieden van een dienst. Een verliesgevende dienst kan bijvoorbeeld veel
klanten aantrekken die vervolgens ook winstgevende diensten afnemen. Per saldo kan
de zorgaanbieder dan toch baat hebben bij het aanbieden van de verliesgevende
dienst. Als het product echter alleen door samenwerking aangeboden kan worden,
bijvoorbeeld omdat één aanbieder te klein is om de dienst te leveren, is samenwerking
toegestaan.
Is de beperking van de mededinging merkbaar?
Bij deze vraag wordt gekeken of de mededingingsbeperking van de samenwerking wel
of niet merkbaar is. Als een eventuele samenwerking de mededinging voor een klein
gedeelte beperkt, dan kan dit toegestaan zijn. In de Mededingingswet zijn hiervoor
geen harde criteria gesteld. Er is bijvoorbeeld geen stelregel voor het omzetpercentage of het aantal cliënten waarvoor de mededingingsbeperking van de samenwerking
geldt.
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Bij een marktaandeel van 1% is het risico op belemmering van de concurrentie klein,
bij een marktaandeel van 40% groot. Daartussen ligt een grijs gebied. Bij een onderzoek verdiept de NMa zich in de regio, de relevante markt, de cliëntenaantallen
en –kenmerken en de omzetcijfers. Het is dan vervolgens aan de NMa om achteraf te
bepalen of de mededinging merkbaar beperkt wordt.

Wegen de voordelen van de samenwerking op tegen de nadelen?
Als de antwoorden op de vorige vragen positief zijn en wordt geconcludeerd dat de
concurrentie wordt beperkt, volgt de derde vraag. Het blijkt dat samenwerking dan
alsnog kan zijn toegestaan vanwege een uitzondering op het kartelverbod op basis
van een individuele beoordeling1. Het gaat hierbij om de vraag of de voordelen van de
samenwerking opwegen tegen de nadelen. Hiervoor moet aan een aantal strenge
voorwaarden voldaan worden:
• Het effect van de samenwerking moet aantoonbare efficiëntieverbeteringen
opleveren en verifieerbaar zijn.
• Het effect van de samenwerking moet ten goede komen aan de cliënten.
• Er moet worden voldaan aan de eis van proportionaliteit en onmisbaarheid.
Aangetoond moet worden dat het effect van de samenwerking niet op een minder
ingrijpende, mededingingsbeperkende manier bereikt kan worden.
• Er moet voldoende ‘restconcurrentie’ in de markt overblijven.
Wat betekent dit voor ‘de Friese casus’?
Aanvullend op de literatuurstudie heeft Frieslab uitgebreid en informeel met de NMa
gesproken over voorbeelden van mogelijke samenwerkingsvormen in de provincie
Friesland, ofwel ‘de Friese casus’. Dit betreft:
• nachtzorg en gespecialiseerde thuiszorg.
• integrale wijkteams.
• integrale cliëntondersteuning.

Samenwerken bij nachtzorg en gespecialiseerde thuiszorg
Uit een publicatie van de NMa blijkt dat samenwerken in de nachtzorg op het platteland mag (NMa, 2010). Dit maakt de kans groot dat samenwerking rondom
gespecialiseerde thuiszorg op het platteland ook is toegestaan. Voor een meer dichtbevolkt gebied kan dat volgens de NMa anders liggen omdat een aanbieder de
nachtzorg ook individueel doelmatig zou moeten kunnen aanbieden.

Illustratie
Zorgaanbieders ervaren het als inefficiënt als er ‘s avonds om 23.00 uur 3 auto’s van verschillende thuiszorgaanbieders bij een seniorenflat staan. De NMa geeft aan dat het principe van marktwerking is dat er
op deze manier mogelijkheden ontstaan voor cliënten om te kiezen voor een zorgaanbieder. Het is niet
aan de zorgaanbieders om te bepalen welke zorg tegen welke voorwaarden bij de cliënten wordt
geleverd. Veel zorgaanbieders vinden het oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld dat ze moeten concurreren en betreuren het dat ze niet nauwer kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door patiëntenbestanden samen te voegen zodat ze efficiënter kunnen plannen.

1 Het betreft hier de toepassing van artikel 6, lid 3 van de Mededingingswet.
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Samenwerken in integrale wijkteams
Voor de samenwerking tussen zorgaanbieders in integrale wijkteams geldt in zijn
algemeenheid dat concurrerende partijen geen afspraken mogen maken die de
concurrentie beperken, zoals cliëntverdeling en prijsafspraken. Zorgaanbieders mogen
volgens de NMa wel afspraken maken om het zorgproces beter te laten verlopen
(kwaliteisprotocollen, procesafspraken, administratie, et cetera).
De concurrentiebeperkende afspraken zijn alleen toegestaan als deze noodzakelijk
zijn om een zeer positieve uitkomst voor cliënten te realiseren. Het is de vraag in
hoeverre dit geldt voor integrale wijkteams.
Voor het realiseren van integrale wijkteams kan aanbesteden een uitkomst zijn.
De NMa staat in principe positief tegenover aanbestedingstrajecten van zorg op
wijkniveau. Gemeenten en/of zorgkantoren kunnen optreden als aanbestedende
partijen.

Samenwerken bij integrale cliëntondersteuning
Voor samenwerken bij het bieden van integrale cliëntondersteuning geldt dat de NMa
zich (informeel) kan voorstellen dat dit wezenlijke voordelen voor de cliënten met zich
meebrengt. Het zou dan ook niet goed zijn als zorgaanbieders zich hiervan laten weerhouden. De zorgaanbieders moeten wel waarborgen dat minder concurrentie aan ‘de
voorkant’ niet leidt tot minder concurrentie aan ‘de achterkant’.
11.3

Mededingingsmonitor
In de Mededingingswet is dus niet alles minutieus vastgelegd. Tegelijkertijd kan de
NMa elke samenwerking in haar specifieke context achteraf beoordelen. Voor zorgaanbieders die gebruik willen maken van de ruimte die de Mededingingswet biedt en die
bij hun samenwerking noodzakelijkerwijs grenzen opzoeken heeft Frieslab de
mededingingsmonitor ontwikkeld. Deze bestaat uit het beantwoorden van de
volgende vragen:
• Wat is het doel van de samenwerking?
• Wat is het effect van de samenwerking?
• Welke efficiëntieverbeteringen treden op?
• Wordt de cliënt er beter van?
• Wat zijn de nadelen voor de cliënt?
• Wat gebeurt er met de concurrentie in het veld?
• Welke alternatieven zijn er om zonder de beoogde samenwerkingsvorm de zorg tot
het gewenste resultaat te verbeteren en waarom kiest u hier niet voor?
De meerwaarde van deze mededingingsmonitor is gelegen in:
• Het leereffect: door de opbouw van de monitor zien zorgaanbieders welke vragen
van invloed zijn bij de eventuele overwegingen van de NMa.
• De dossieropbouw ten behoeve van de eigen regie: de zorgaanbieders houden
gegevens bij en bouwen een dossier op over het effect van het samenwerken.
• De dossieropbouw ten behoeve van de NMa: het door de zorgaanbieders opgebouwde dossier faciliteert de eventuele toetsing door de NMa.
Frieslab benadrukt dat het niet wenselijk is dat er schijnveiligheid ontstaat door het
toepassen van de mededingingsmonitor.
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De NMa is en blijft het toetsend orgaan dat verantwoordelijk is voor het rechtzetten
van misstanden. Daarbij blijft de NMa vrij in het doen van eigen onderzoek en het
stellen van (aanvullende) vragen.

11.4

Conclusie
Het onderzoek laat zien dat de leefwerelden van de zorgaanbieders en de NMa
verschillen. De NMa redeneert vanuit het perspectief van de politieke keuze voor
marktwerking in de zorg, waarbij de NMa de Mededingingswet handhaaft. De zorgaanbieders redeneren vooral vanuit het perspectief van de behoeften van cliënten en de
continuïteit van hun organisatie. Zij bieden soms producten aan waar zij verlies op
lijden (gezien de behoefte van cliënten), maar ze kunnen zich dat niet permitteren
(gezien de continuïteit van hun organisatie). Marktwerking in de zorg werkt niet, zo
stellen de zorgaanbieders. Zeker niet op het platteland of op de Waddeneilanden.
Zij ervaren de kosten die gepaard gaan met het feit dat er concurrentie bestaat, als
oneigenlijk gebruik van zorggeld.
Het is voor veel zorgaanbieders ingewikkeld om de Mededingingswet adequaat te
interpreteren. Onduidelijkheid, onwetendheid en angst voor toetsing en eventuele
sanctionering achteraf door de NMa weerhoudt zorgaanbieders in Friesland van het
aangaan van samenwerkingsvormen die ten goede komen aan de cliënten.
Tegelijkertijd maakt het onderzoek duidelijk dat samenwerking wel degelijk is
toegestaan en dat zorgaanbieders de Mededingingswet vrijer kunnen interpreteren
bij het aangaan van samenwerkingsrelaties rond innovatie, kwaliteitsprotocollen,
administratie, et cetera. Zij kunnen de context van de zorg als argument inbrengen
waardoor een bepaalde samenwerkingsvorm wel kan zijn toegestaan. Deze context
kan inzichtelijk worden gemaakt door het invullen van de mededingingsmonitor van
Frieslab.

Citaat : René Jansen, oud bestuurder NMa, Twijnstra Gudde.
“De Mededingingswet kent zogenaamde open normen; dat betekent dat niet alles minutieus en rigide is
vastgelegd. Aan de andere kant kent de wet daardoor ook nogal wat grijze gebieden. Dit betekent dat de
NMa elke samenwerking in haar specifieke context kan beoordelen. Als zorgaanbieder kun je de context
vorm en inhoud geven door het invullen van de mededingingsmonitor van Frieslab. Dat helpt zorgaanbieders en de NMa bij het maken van weloverwogen beslissingen”.
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12
Discussie

Frieslab heeft als doelstelling de samenhang tussen preventie, welzijn en
zorg te bevorderen. Daarvoor signaleert en analyseert Frieslab knelpunten
in de zorg- en dienstverlening op het raakvlak van verschillende wetten.
Ook werkt Frieslab aan oplossingen en wordt in projecten geëxperimenteerd
met nieuwe werkwijzen. In paragraaf 12.1 wordt deze werkwijze van Frieslab
bediscussieerd. Paragraaf 12.2 gaat in op de resultaten die in de projecten
zijn behaald. De resultaten die op een projectoverstijgend niveau zijn
gehaald worden bediscussieerd in paragraaf 12.3.
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12.1

Methode Frieslab
Frieslab gaat na wat knelpunten zijn, waar de oorzaken liggen en hoe betrokken organisaties tot een oplossing kunnen komen. Ook ondersteunt Frieslab bij het aantonen van de meerwaarde van nieuwe werkwijzen en worden inzichten verspreid. De rol
van Frieslab is initiërend, stimulerend en faciliterend. Frieslab heeft geen projectgelden dus stuurt op inhoud, zonder macht en middelen. Daardoor blijft de verantwoordelijkheid waar hij hoort: in het veld.
De werkwijze heeft voordelen. Het bureau van Frieslab is klein en efficiënt. De lijnen
met bestuurders zijn kort en het netwerk is groot, waardoor Frieslab snel kan
schakelen. Frieslab staat voor de inhoud en bouwt hiermee een reputatie op. Deze
werkwijze heeft echter ook een keerzijde. Door steeds maar de inhoud centraal te
zetten, bestaat het risico dat de communicatie achter blijft. Het actief verspreiden van
kennis schiet er vooral landelijk soms bij in. Het netwerk van Frieslab bestaat inmiddels uit zo’n 50 mensen die zich nauw betrokken voelen bij de werkwijze en de
filosofie van Frieslab. Via dit netwerk, maar bijvoorbeeld ook via sociale media kan de
opgedane kennis beter worden verspreid.

12.2

Resultaten projecten
Frieslab stelt dat knelpunten alleen opgelost kunnen worden door de inhoud van zorg
en ondersteuning centraal te stellen en door tegelijk aandacht te hebben voor
cultuurverandering. Daarbij bouwt Frieslab voort op het onderzoek van Lemmens
(2009) waaruit blijkt dat een zorgketen alleen zal werken als deze ingrijpt op het
niveau van de cliënt, dat van de professional en dat van de bestuurder. Voor het in
kaart brengen van projectresultaten heeft Frieslab dan ook vragenlijsten ontwikkeld
voor cliënten, leidinggevenden en professionals van betrokken organisaties.
De projecten waar Frieslab bij betrokken is bevinden zich in verschillende fasen:
sommige lopen al enkele jaren, andere projecten zijn net gestart of moeten nog
beginnen. Elk project heeft verschillende partners, soortgelijke (proces)problemen en
een eigen dynamiek. De knelpunten zijn echter zeer divers.
Niveau cliënten
De projectdiversiteit had gevolgen voor het in kaart brengen van de ervaringen van
cliënten. Diverse projecten hanteerden een eigen vragenlijst, op onderdelen
overeenkomend met de Frieslab-vragenlijst.
Gezien de opstartfase waarin enkele projecten verkeerden was het bovendien beperkt
mogelijk vragenlijsten op het niveau van cliënten af te nemen. De komende jaren
worden vanuit de projecten dan ook meer resultaten op cliëntniveau verwacht.
De Frieslab-vragenlijst richt zich vooral op het in kaart brengen van elementen als
zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, kwaliteit van hulpverlening, participatie en de
consumptie van diensten op het gebied van zorg en welzijn. Het hanteren van één
vragenlijst bij projecten met heel verschillende achtergronden leidt ertoe dat niet alle
problemen van cliënten worden gevat met de vragenlijst. De scope van de ondersteuningsbehoeften van cliënten – en daarmee de scope van de interventies van betrokken
professionals – is breder dan de scope van de huidige vragenlijst.
Bij veel cliënten is bovendien sprake van meervoudige problematiek.
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Er zijn vaak meerdere professionals bij cliënten betrokken. Voor het in kaart brengen
van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, biedt de Frieslab-vragenlijst vooralsnog te weinig mogelijkheden om te differentiëren naar hulpverleners.
Ook is het zo dat de projecten zich vaak richten op kwetsbare cliënten, zoals mensen
in een terminale levensfase, of zorgmijders. Het afnemen van vragenlijsten is dan niet
altijd gepast, of het past niet bij de werkwijze die wordt gehanteerd bij het benaderen
of ondersteunen van cliënten. In sommige gevallen gaan professionals hier creatief
mee om, bijvoorbeeld door vragenlijsten (deels) zelf in te vullen, na het gesprek met
een cliënt. In andere gevallen is er bewust voor gekozen om geen vragenlijsten af te
nemen.
De resultaten die de professionals op cliëntniveau boeken zijn dus breder dan de
vragenlijst van Frieslab in kaart brengt. Ook is het zo dat niet voor alle cliënten in
projecten de resultaten in kaart zijn gebracht.
Niveau leidinggevenden en professionals
Voor het in kaart brengen van de ervaringen van leidinggevenden en professionals
had deze diversiteit in projecten beperkt gevolgen. Alleen als een project niet of net
was gestart konden deze vragenlijsten niet worden afgenomen. De respondenten
geven aan hun ervaringen goed kwijt te kunnen in de vragenlijsten van Frieslab.
Dit overziend, is te constateren dat er spanning zit tussen de gekozen aanpak in het
begeleiden en adviseren van projecten en de vereiste sturing om vragenlijsten ingevuld terug te krijgen. Frieslab vindt dat ze projecten niet kan dwingen mee te doen.
Dat heeft als keerzijde dat de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de projecten en de
grip op het verkrijgen van de resultaten uit de projecten minimaal is.
Bovendien kiezen sommige projecten er op advies van Frieslab voor om mee te doen in
grotere en landelijke onderzoeken. Dat verhoogt de kwaliteit, maar verlaagt het niveau
van deze rapportage enigszins omdat niet alle data van Frieslab zijn. Bij het interpreteren van de resultaten is het van belang niet alleen te kijken naar de kwantitatieve
uitkomsten, maar ook naar kwalitatieve verklaringen. Het gaat dus niet alleen om
‘tellen’, maar ook om ‘vertellen’. Zo ontstaat een genuanceerd beeld: aangetoond
wordt dat de nieuwe werkwijzen in de praktijk werken.

12.3

Projectoverstijgende resultaten
Frieslab heeft de knelpunten, de verhalen van projectleiders, leidinggevenden en
professionals en de tussenresultaten vanuit de verschillende projecten geobserveerd,
gebundeld en geanalyseerd. Dit leidt halverwege Frieslab tot de conclusie dat er op
het gebied van samenhang tussen preventie, welzijn en zorg veel meer mogelijk is dan
menigeen denkt.
Het blijkt namelijk dat een belangrijk knelpunt niet zozeer in wetgeving zit, maar in
het gedrag van de zorgaanbieders. Zij zijn beducht voor restricties in de wet, en
hebben daardoor minder oog voor mogelijkheden. Daarbij laten zij zich teveel afschrikken door schotten die tussen de verschillende wetten voor zorg en welzijn
bestaan. Dat werkt als volgt: zorgaanbieders voelen zich gedwongen om diensten aan
te bieden waar inkomsten tegenover staan.
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Uit vrees bepaalde verrichtingen niet vergoed te krijgen, begeven zij zich naar het midden van de wet. Zorgaanbieders bieden daardoor een pakket aan diensten, dat smaller
is dan de wetgeving toelaat. De bestaande schotten tussen wetten worden als groter
ervaren dan ze in werkelijkheid zijn.
Activiteit:
Preventie
Centrale Wet: Wmo

Curatie
ZW

Rehabilitatie Resocialisatie Reïntegratie
AWBZ
Wmo
WWB,WSW
Wajong,WIA

Bandbreedte wet

}

}

}

}

}

}

}

}

Werkelijk schot

Figuur 12.1
Het verschil tussen
de werkelijke en
ervaren schotten.

Gedrag aanbieders

Ervaren grootte
van het schot

Om dit op te lossen moeten zorgaanbieders slim samenwerken en budgetten
koppelen. Dit kan relatief gemakkelijk. Een goed voorbeeld is de Huntingtonpolikliniek
in Grou. Daar zijn ze in staat om goede zorg en ondersteuning te bieden op basis van
meerdere wetten. De cliënt merkt niet dat de zorg uit een aantal potjes wordt betaald.
Ook vanuit de Mededingingswet geldt dat meer samenwerking is toegestaan dan
menigeen denkt. Kortom, het kan wel! Er zijn gelukkig genoeg goede voorbeelden
waaruit dit blijkt.
De bundeling en analyses van Frieslab leiden tot een ordening die vervolgens weer
leidt tot modellen en werkwijzen die landelijk toepasbaar zijn. Het betreft hier een
model voor integrale cliëntondersteuning, een model voor casemanagement en een
methode om samenwerking te monitoren vanuit het perspectief van de Mededingingswet. De meerwaarde van deze projectoverstijgende analyses uit zich in het feit dat
twee modellen inmiddels door diverse partijen op landelijk niveau worden gebruikt.
Ook de methodiek Frieslab zelf is overdraagbaar.
Om te toepasbaarheid te vergroten is het van belang deze modellen verder te
ontwikkelen. Als het gaat om casemanagement kan gezocht worden naar criteria voor
het inzetten van een casemanager. Daarbij moet voorkomen worden dat er een
complex triage instrument ontstaat. Het streven is dan ook te komen tot een eenvoudig toepasbaar toetsingskader. Dit is van belang om verwarring in de dagelijkse
praktijk van casemanagement te voorkomen en de financiering per kwadrant uit het
model helder te krijgen en houden.
Voor het model integrale cliëntondersteuning geldt dat resultaten op clientniveau van
de diverse vormen van cliëntondersteuning met elkaar vergeleken kunnen gaan
worden. Dit stelt gemeenten in staat om, onder meer in het licht van de decentralisatie
van de AWBZ-functie begeleiding naar de Wmo, de juiste beslissingen te kunnen
nemen over de inkoop van clientondersteuning in de volle breedte. Dat betekent voor
ons inclusief MEE en bijvoorbeeld ook de inzet van wijkverpleegkundigen. Want de
terugkeer van de wijkverpleegkundige is een goede zaak. Maar voordat zij aan het
werk gaan, is het voor gemeenten zaak om de mogelijkheden voor een optimale
cliëntondersteuning thuis te benutten.
En daar is - juist nu – Wmo-geld voor beschikbaar. Kortom: het kan simpeler, slimmer
en goedkoper.
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13
CONCLUSIES
Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in de zorg en dienstverlening
en zoekt daarbij ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in de
ketenzorg en ketenregie op het raakvlak van de wetten AWBZ, Wmo, Wjz,
Zvw en Wpg. Frieslab richt zich op het oplossen van problemen bij zorg en
dienstverlening die zich voordoen bij:
• een sluitende keten.
• regie op de keten.
• kwaliteit van zorg en dienstverlening in de keten.

Frieslab brengt experts en organisaties bij elkaar om voor deze knelpunten
oplossingen te zoeken. Met de oplossingen wordt in projecten geëxperimenteerd. Frieslab ondersteunt bij het opstarten van projecten en bundelt
de resultaten in een advies aan de staatssecretaris van het ministerie van
VWS.

De vraag is welke conclusies kunnen worden getrokken uit de projecten en
uit het onderzoek dat Frieslab heeft gedaan om oplossingen te vinden voor
deze drie problemen. Dit hoofdstuk beantwoordt deze vraag.
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13.1

Een sluitende keten
Frieslab streeft naar een sluitende keten van preventie, welzijn en zorg. Frieslab wil
door de introductie van nieuwe werkwijzen betere resultaten boeken voor cliënten. De
projecten waar Frieslab bij betrokken is, richten zich op de verschuiving naar minder
zware of ingrijpende vormen van zorg en ondersteuning, waarbij een minimaal gelijkblijvende cliënttevredenheid het streven is. Frieslab wil de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, de kwaliteit van hun leven in positieve zin beïnvloeden en parallel
hieraan een verschuiving in de (kosten van) zorg- of dienstverlening binnen en tussen
domeinen realiseren. De ambitie van Frieslab kan als volgt worden weergegeven:

Afnemende participatie, zelfredzaamheid en gezondheid

Ambitie Frieslab

Preventie - Welzijn - Kortdurende zorg - Langdurende zorg

Preventie loont
Als het gaat om het realiseren van een sluitende keten van zorg en dienstverlening is
de eerste conclusie dat preventie loont, zo laten diverse Frieslab projecten zien.
Preventie richt zich op het voorkomen dat mensen ziek worden en, als cliënten al ziek
zijn, het voorkomen dat zij (verder) achteruitgaan. Elk Frieslab project heeft een plek in
deze keten. Hieronder wordt dit kort toegelicht.
Het project Dichtbij de Burger toont aan dat de inzet van Netwurkstipers aan het begin
van deze keten leidt tot versterking van de sociale steunstructuur van kwetsbare
personen, een groter sociaal netwerk, een hogere beleving van de eigen gezondheid
en een besparing in de zorgkosten.
Meer naar rechts in de keten bevinden zich de Omtinkers en Meitinkers (respectievelijk de projecten Avontuur Omtinkerij, Omtinker Jubbega, en De Klant als
Regisseur). Dit zijn integrale cliëntondersteuners die zich richten op goede vraagverheldering en op het realiseren van praktische oplossingen voor problemen, waarbij
een goede balans tussen formele zorg (Wmo, AWBZ en Zvw) en informele ondersteuning (mantelzorg en vrijwilligerswerk) voorop staat. Hun inzet leidt onder meer tot
lagere uitgaven voor de gemeenten op grond van de Wmo bij een gelijk gebleven
cliënttevredenheid. Integrale cliëntondersteuners zijn essentieel voor het krijgen van
een goede opstart van de keten. Dit is ook in het licht van de decentralisatie van de
AWBZ-functie begeleiding naar de Wmo cruciaal. Immers, cliënten die in een vroegtijdig stadium goed worden begeleid, vragen verderop in de keten minder tijd en zorg.
Over de hele breedte van de keten tracht het project Duet op termijn antwoord te
geven op de vraag of voor jongeren met autisme een sluitende keten te realiseren is
en of een duet van 2 begeleiders de regie optimaal kan ondersteunen voor deze doelgroep.
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Op het snijvlak AWBZ en Wmo bracht Frieslab duidelijkheid in de financiering van de
huishoudelijke hulp bij mensen met een indicatie voor verblijf.
Op dit snijvlak bevindt zich ook het project Skillslab Friesland waarin men zoekt naar
alternatieve vormen van ondersteuning zodat de decentralisatie van de AWBZ-functie
begeleiding naar de Wmo geen nadelige gevolgen heeft voor cliënten.
Halverwege de keten laat de polikliniek voor Huntington zien dat cliënten die thuis
wonen en de ziekte van Huntington hebben uitstekend kunnen worden begeleid.
Hiermee wordt opname in een verpleeghuis of een speciale Huntington-instelling
voorkomen of uitgesteld. Zowel cliënten als medewerkers zijn zeer tevreden over de
polikliniek (Veenhuizen et al, 2011). Het project De handen ineen in de wijk Tramkwartier in Leeuwarden bevindt zich ook halverwege de keten. Dit project heeft de
ambitie om in de keten AWBZ, Wmo en Zvw-gelden te combineren in een wijkbudget.
Daarbij streeft men er ook naar tot eenvoudige regels voor de inkoop te komen.
Aan het eind van de keten zetten de casemanagers palliatieve zorg zich in om
complicaties bij ernstig zieke cliënten te voorkomen. Dit project laat zien dat er door
goede voorlichting aan betrokken organisaties en door het maken van afspraken beter
gebruik wordt gemaakt van reguliere financieringsmogelijkheden ten gunste van de
cliënt.
Voorkomen is beter dan genezen, maar lang niet altijd is duidelijk hoe. Van elk in dit
rapport beschreven projecten zijn stappenplannen beschikbaar. Deze zijn bij Frieslab
op te vragen, of ze staan beschreven in de serie boekjes Als het schuurt in de zorg;
Slimme oplossingen voor betere zorg die parallel aan deze rapportage is uitgegeven.
(www.frieslab.nl/boekenkast)
Er is veel meer mogelijk dan menigeen denkt
De tweede conclusie is dat er voor het realiseren van sluitende ketens veel meer
mogelijk is dan wordt gedacht. Frieslab kreeg de vraag of het probleem in de wetgeving zit, in het gedrag van organisaties of in het gedrag van cliënten. Uit de
projecten blijkt dat dikwijls niet de wetgeving het grootste knelpunt is, maar het
gedrag van mensen in organisaties. Zij zijn vooral beducht voor de restricties die de
wet oplegt en zijn minder geneigd om de mogelijkheden te benutten. Organisaties
laten zich zo teveel afschrikken door de schotten die tussen verschillende wetten voor
zorg en welzijn lijken te bestaan. Daarbij zijn zij vooral bang bepaalde verrichtingen
niet vergoed te krijgen, in plaats van dat ze samenwerken en slim budgetten koppelen.
Een begrijpelijke reactie in een tijd van steeds weer krimpende budgetten.
Hierbij speelt ook het ontbreken van diepgaande kennis van de wet- en regelgeving bij
organisaties. De creativiteit die veel professionals in het veld aan de dag leggen om de
zorg en ondersteuning voor hun cliënten zo goed mogelijk te organiseren verdient veel
waardering. Maar door de ad hoc wijze waarop dit gebeurt is er geen sprake van
structurele kennisdeling, laat staan structurele financiering. Doordat de regelgeving
met grote regelmaat verandert, is het voor zorgaanbieders bovendien moeilijk op de
hoogte te blijven van alle veranderingen.
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Maar het probleem speelt breder. Alle zorgaanbieders kennen cliënten die tussen wal
en schip (dreigen te) vallen omdat de zorg die ze nodig hebben uit meerdere potjes
betaald moet worden. Zorgaanbieders moeten zich daarom beter verdiepen in de
mogelijkheden die de wet biedt. De projecten van Frieslab tonen aan dat als mensen
die ruimte optimaal gebruiken, zij minder schotten ervaren. In de serie boekjes Als het
schuurt in de zorg geeft Frieslab onder de titel Slimme oplossingen voor betere zorg
praktische tips hoe mensen hier invulling aan kunnen geven.
Als optimale ondersteuning van cliënten vanuit één organisatie financieel niet uit kan,
is samenwerking in de keten aan de orde. Uit de Frieslab projecten blijkt dat deze
samenwerking niet tot stand komt of wordt afgeremd uit angst voor de NMa. Het
rapport Keten of kartel van Frieslab biedt duidelijkheid over het doel van de
Mededingingswet en de denkwijze van de NMa. Ook hier blijkt vaak meer mogelijk dan
gedacht. Frieslab’s Mededingingsmonitor helpt organisaties bij het inschatten van
risico’s van ketensamenwerking en bij het maken van de keuze om al dan niet samenwerking in de keten aan te gaan. Zo hoeft de Mededingingswet samenwerking, waar
uiteindelijk de cliënt beter van wordt, niet af te remmen. De NMa en de NZa hebben
zich inmiddels informeel positief uitgelaten over de Mededingingsmonitor van Frieslab
als startinstrument. Er wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van dit instrument.

13.2

Regie op de keten
VWS stelde Frieslab de vraag naar het optimaliseren van regie in de keten. Diverse
Frieslab projecten leveren bouwstenen voor een optimale regievoering. Hieruit is
allereerst een visie op regie te destilleren:
Regie ligt te allen tijde bij de cliënt zelf. Alleen als het echt nodig is moeten cliënten
worden ondersteund. De veel gehoorde opmerking als ‘de klant in zijn regie zetten’
gaat wat Frieslab betreft voorbij aan de basisbeginselen van menszijn: mensen leren,
ontwikkelen zich en willen vooral ‘zelf doen’.
Een antwoord op de vraag hoe de regie geoptimaliseerd kan worden biedt het Frieslab
model voor casemanagement. Dit zit als volgt in elkaar.
Gemiddeld genomen kan een cliënt uitstekend zelf regie voeren bij een eenvoudige
zorgvraag. Regie kan op eigen kracht worden gevoerd. Wanneer het gaat om kwetsbare burgers met bijvoorbeeld een laag IQ of lichte psychiatrische problematiek kan
een Eigen Krachtcentrale helpen om de mensen uit de omgeving samen te laten
werken in de ondersteuning van de cliënt.
Vragen van cliënten moeten beantwoord worden door iemand die er verstand van
heeft, op grond van goede en brede vraagverheldering. De onafhankelijke integrale
cliëntondersteuner verkent de vraag achter de vraag en zoekt vervolgens eerst naar
praktische oplossingen in de eigen omgeving van de cliënt (Bouman, 2009). De cliëntondersteuner verkent de eigen mogelijkheden van cliënten en hun sociaal netwerk,
waarbij deze ook kijkt naar schulden-, opleidings- en werkgerelateerde problemen.
Daarna maakt ze de mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers helder voor de cliënt.
Pas daarna organiseert ze zo nodig professionele zorg of ondersteuning. Hoe de
cliëntondersteuning het best vorm kan krijgen verschilt per gemeente. Frieslab bracht
een Handreiking integrale cliëntondersteuning uit om dit op passende wijze vorm te
kunnen geven.
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Als de zorg- en ondersteuningsbehoefte van cliënten complexer wordt en er meer
organisaties bij de hulpverlening betrokken zijn, komt de gespecialiseerde deskundige
in beeld. Dit is bijvoorbeeld iemand van MEE, of de wijkverpleegkundige. Deze is
medisch geschoold en heeft een brede scope, heeft zicht op wat mogelijk komen gaat
en kan de cliënt goed faciliteren, terwijl de cliënt de regie blijft houden.
Er zijn ook situaties denkbaar waarbij de ondersteuningsbehoeften van cliënten voornamelijk inhoudelijk complex zijn, terwijl er maar een beperkt aantal organisaties bij
betrokken zijn. In dat geval ligt de plicht om zorg af te stemmen en de regie te
faciliteren bij de medisch specialist of huisarts. In dat geval is er sprake van zorgcoördinatie. Pas als de vraag van cliënten zowel organisatorisch als zorginhoudelijk complex is, is de inzet van een casemanager aan de orde.
Deze vormen van cliëntondersteuning heeft Frieslab inzichtelijk gemaakt in een
kwadrantenmodel. Hierin worden de organisatorische en zorginhoudelijke complexiteit op twee assen uitgezet. De ordening die dit oplevert is het Frieslab-model voor
casemanagement:

Dit model is het antwoord op de vraag naar optimale regievoering en wordt nader omschreven in het rapport Casemanagement: van idee naar model en in de serie boekjes
Als het schuurt in de zorg.
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13.3

Het verbeteren van kwaliteit in de keten
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening in de keten heeft Frieslab
afgebakend tot de manier waarop het aanbod aan zorg- en dienstverlening aansluit op
de behoeften van cliënten, ofwel het bieden van zorg op maat.Kwaliteit kan in veel
modellen worden gevangen. Daarbij is de perceptie van kwaliteit van cliënten soms
heel anders dan die in indicatoren van kwaliteitsmetingen zijn verwerkt. In verschillende Frieslab projecten vroeg men cliënten direct naar hun behoeften. Dit leidt tot
open deuren, maar ook tot eye openers:Het blijkt dat door het probleem aan te
pakken dat door de cliënt als het meest knellend wordt ervaren goede resultaten worden geboekt. Soms is (het vinden van een oplossing voor) een probleem echter niet te
vangen in regels (lees: vooraf gedefinieerde en dus gefinancierde activiteiten). De
organisaties die dit weten te organiseren en hier invulling aan geven, onderscheiden
zich wezenlijk van andereorganisaties.
Het blijkt dat op individueel niveau cliënten soms andere problemen ervaren dan
verwacht. Omgekeerd laat het gros van de cliëntvragen zich voorspellen. Hier is de
80-20 regel van toepassing: tachtig procent van de cliënten vraagt grofweg dezelfde
zorg en ondersteuning, twintig procent vraagt om andere zaken. Door goed te
luisteren is hier door zorgaanbieders op in te spelen. Dit werkt kwaliteitsverhogend.
Maar ook het aan cliënten vertellen waarom aan bepaalde cliëntvragen geen invulling
wordt gegeven heeft tevreden cliënten tot resultaat. Bijvoorbeeld omdat er (goedkopere) alternatieven zijn: ‘U kunt een scootmobiel aanvragen bij de gemeente. Dat
kost u een fikse eigen bijdrage en het ding blijft eigendom van de gemeente. U kunt
ook op Marktplaats kijken of er niet een tweedehands model te krijgen is. Dat is goedkoper, en als u hem niet meer wilt, dan verkoopt u hem weer’. Kwaliteit is communicatie. Als je weet waarom en waarop je moet wachten in de zorg, is dit niet
onoverkomelijk. Nu is dat niet altijd helder.
Ook de vraag ‘Wat wilt u voor een ander doen?’, levert prachtige resultaten op. Zowel
bij jongeren met een uitkering, als bij kwetsbare ouderen. Sommige mensen willen
niet over hun zorgvraag praten, of begeleid worden, maar wel iets voor een ander
doen. Dat geeft eigenwaarde en -afhankelijk van de omvang- ook dagstructuur.
Kwaliteit kun je bereiken door simpelweg te vragen wat de cliënt wil. Hiermee kan de
kwaliteit van leven worden vergroot en worden kosten bespaard. Een groot aantal
projecten van Frieslab toont dat aan.
Deze conclusie heeft echter een keerzijde. Wanneer een organisatie zich beperkt tot
het alleen bevragen van de cliënt dan zullen er problemen ontstaan. Zelden vraagt een
cliënt bijvoorbeeld om een preventieprogramma voor decubitus (doorligwonden),
terwijl de meerwaarde van hiervan wel degelijk is aangetoond; ook in termen van
kwaliteit van leven.
Het gaat dus verder dan het bevragen van de cliënt. De vraag is hoe gewerkt kan worden aan kwalitatief goede zorg die recht doet aan de wens van de cliënt en die parallel
de financiële prikkels voor de hulpverleners op de juiste plek legt. Dit vanuit de vaste
overtuiging dat wanneer zorg op maat wordt geboden, dit per saldo goedkoper zal
zijn. Frieslab wil bouwstenen aandragen voor een nieuw systeem, waarbij vooralsnog
wordt vastgehouden aan de regels voor verantwoorde zorg in de brede zin van het
woord én waarbij aan de cliënt wordt gevraagd wat hij of zij wil.
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Parallel hier aan loopt het zoeken naar nieuwe regels.
Regels die de financiële prikkels op de juiste plek leggen. Dat wil zeggen regels die
preventie belonen. Regels die het mogelijk maken dat de cliënt de zorg krijgt die hij
echt nodig heeft. Niet teveel, niet te weinig, niet te vroeg, niet te laat. In het project De
handen ineen in de wijk Tramkwartier in Leeuwarden wordt hier, dankzij de regeling
‘Regelarme organisaties’ van het ministerie van VWS mee geëxperimenteerd.

13.4

Meerwaarde Frieslab
De vraag is in hoeverre de gestelde ambitie is bereikt. De meerwaarde van Frieslab kan
beoordeeld worden op micro, meso en macro niveau: op cliëntniveau, op dat van de
professionals en hun leidinggevenden en op landelijk niveau.
De resultaten op cliëntniveau worden in de projecten gerealiseerd. Het meetinstrument van Frieslab dat in diverse projecten is ingezet laat zien dat de zelfredzaamheid
van cliënten veelal toeneemt, dat hun kwaliteit van leven verbetert en dat een
verschuiving plaatsvindt binnen en tussen domeinen, zodat het geheel aan zorg- en
dienstverlening goedkoper wordt. Een overzicht hiervan staat in tabel 13.1.
Het bereiken van de ambitie van Frieslab is onder meer afhankelijk van de werkwijze
van Frieslab. Het onderzoek laat zien dat de filosofie en werkwijze van Frieslab zeer
wordt gewaardeerd door de betrokken projectleiders. De kennis van Frieslab over de
domeinen en van de betrokken organisaties, de gekozen strategie om knelpunten
terug te brengen tot de kern en zo hanteerbaar te maken voor alle betrokkenen, de
insteek van Frieslab te streven naar concrete oplossingen en de sterk motiverende rol
van Frieslab zijn daarbij doorslaggevend.
Het onderzoek toont ook aan dat ervaringen van betrokken professionals goed
aansluiten bij de doelen die binnen de afzonderlijke projecten gesteld zijn: het kunnen
meebewegen met behoeften van cliënten en het reduceren van de organisatorische
complexiteit voor cliënten door het bieden van een juiste vorm van cliëntondersteuning. Leidinggevenden van deze hulpverleners benadrukken de toegenomen intrinsieke motivatie van de professionals, waarbij ze aangeven dat een goede taakafbakening van groot belang is. Het constructief samenwerken over de domeingrenzen heen
ervaren leidinggevenden als zeer vruchtbaar, zowel voor cliënten als voor de hulpverleners zelf.
Het blijkt dat de cultuur binnen de aanbieders van zorg en welzijn veranderingen niet
in de weg hoeft te staan. Sterker nog, de binnen Frieslab projecten ontwikkelde
nieuwe werkwijzen dagen professionals uit tot het verlenen van een ‘ouderwets’
stukje gezondheidzorg, met aandacht voor behoeften van cliënten in brede zin. Daarbij
is het wel van belang professionals te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van
vernieuwende initiatieven. De professionals moeten bovendien de ruimte krijgen van
leidinggevenden om invulling te geven aan een nieuwe werkwijze.
De resultaten en input vanuit de projecten zijn door Frieslab projectoverstijgend geanalyseerd en hebben tot meerdere modellen, handreikingen of stappenplannen
geleid. Deze zijn openbaar toegankelijk en vinden landelijk navolging.
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Voorbeelden zijn onder meer het model voor integrale clientondersteuning, het model
voor casemanagement en de Mededingingsmonitor. Ook de methodiek Frieslab is
geëxpliciteerd en door iedereen te gebruiken.

Zelfredzaamheid

Kwaliteit van leven

Verschuiving binnen

Frieslab

Doel

van cliënten

verbeterd

en tussen domeinen

Project

vergroot

Model beschikbaar

zodat het totaal
goedkoper is

Dichtbij
de burger

Casemanager
palliatieve zorg

Polikliniek
Huntington

Financiering
huishoudelijke
hulp

Ja

Ja

Ja, inzet fte preventie
weegt op tegen
bespaarde
zorgconsumptie

Methodiek
Netwurkstiper

Niet aangetoond,
gezien de levensfase
van de cliënt

Onderzoek loopt nog

Ja

Frieslab model
casemanagement

Ja

Ja

Ja, inzet poli is
goedkoper dan
opname in instelling

Frieslab model
casemanagement

Frieslab bracht een ordening aan in de complexe regelgeving

De handen
ineen

Voorbereidingen gestart, verwachte resultaten: medio 2014

Duet

Recent gestart, verwachte resultaten: tweede helft 2012

Avontuur
Omtinkerij

Onderzoek loopt nog, wordt uitgevoerd door
NHL, Talma Lectoraat

Regie bij een
menukaart

Nee, gevoel van
grip bij cliënten
vergroot

Nee, cliënten
kozen uit
bestaand aanbod

Niet onderzocht

-

De klant als
regisseur

Ja

Ja

Ja

Frieslab model
cliëntondersteuning

Skillslab
Friesland

Recent gestart, verwachte resultaten: eerste helft 2013

Omtinker
Jubbega

Ja

Ja

Mededingingsmonitor

Frieslab model
cliëntondersteuning
Mededingingsmonitor

Niet aangetoond

Frieslab model
cliëntondersteuning

Tabel 13.1: Overzicht resultaten op cliëntniveau

Kortom, Frieslab heeft de gestelde doelen in belangrijke mate bereikt.
De provincie Friesland kent tal van voortrekkers die keer op keer laten zien dat er
veel meer mogelijk is dan wordt gedacht. Frieslab heeft met veel van die voortrekkers
samengewerkt. Zij tonen aan dat ondanks tal van hindernissen er tóch telkens weer
oplossingen te vinden zijn voor problemen die onoplosbaar leken.
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Zorgprofessionals bellen Frieslab op: er is een probleem. Wil je langskomen om te
praten? De programmamanager gaat er op af. Na de eerste introductie en het
inschenken van de koffie begint het gesprek. Dat verloopt volgens een vast patroon.
De programmamanager stelt zich voor. Zij licht het doel en de werkwijze van Frieslab
toe. Er wordt aandachtig geluisterd. Verscheidene keren wordt er instemmend
geknikt. Dan vertellen de professionals hun verhaal. Het idee is om een project te
starten, mét subsidie.
De programmamanager zegt geen geld te hebben.
Teleurgesteld zakken de zorgprofessionals achterover in hun stoel.
Een projectleider, dat zit er dan toch wel in?
Helaas, nog meer slecht nieuws: Frieslab zal geen projectleider leveren.
De zorgprofessionals kijken op de klok. Ze vragen zich af hoe ze het komende uur door
kunnen komen. Vertwijfeld vragen ze zich af waarom ze de afspraak eigenlijk hebben
gemaakt.
Dan vraagt de programmamanager: wat is nou precies het probleem? Ze hoort dat er
veel niet kan en niet mag. Maar waarom eigenlijk niet? Ze vraagt door. De zorgprofessionals gaan weer rechtop zitten, schenken een tweede kop koffie in. Er ontstaat een
geanimeerd gesprek.
Na anderhalf uur zijn er vele knelpunten, oplossingen en ideeën besproken, zijn de
hoofden rood en wordt er een vervolgafspraak gepland.
Frieslab stuurt zonder macht en middelen. De programmamanager adviseert projectleiders en organisaties op basis van de inhoud en door verscheidene sturingsinstrumenten in te zetten. Dat maakt de rolverdeling helder en laat de
verantwoordelijkheid daar waar hij hoort: in het veld. Zo heeft Frieslab de afgelopen
drie jaar tientallen zorgprofessionals verleid om te gaan samenwerken, om de grenzen
op te zoeken van wet- en regelgeving. En om denkpatronen en werkprocessen tegen
het licht te houden. Om te werken buiten werktijd, dat ook. Vele tientallen zorgprofessionals zijn bereid tijd te besteden aan inhoudelijke discussies over hun vakgebied.
Een voorbeeld: de expertmeetings
Frieslab deed een oproep aan experts om op grond van casuïstiek de ondersteuningsbehoefte van anonieme cliënten in te schatten. Dit leverde boven verwachting veel
reacties op. Meer dan 25 mensen wilden meedenken. Zorgverleners die denken in
mogelijkheden en niet in beperkingen. Mensen die de speelruimte optimaal willen
gebruiken. Men nam vrij en kwam naar Frieslab. Anderen mochten van hun werkgever
in werktijd deelnemen aan de expertmeetings. Dat leverde enorm veel op.
De aanpak die Frieslab kiest verschilt van geval tot geval. Frieslab gaat niet uit van een
blauwdruk maar laat ruimte voor verschillen en maakt daar gebruik van. Frieslab is
nuchter en neutraal. Frieslab houdt een spiegel voor maar oordeelt niet. Frieslab laat
zien dat het anders kan maar laat de beslissing aan de betreffende organisaties.
Daarmee is Frieslab eigenlijk ook een Omtinker, een cliëntondersteuner: want Frieslab
staat naast de cliënt, luistert en verkent de vraag achter de vraag. Wat kunt u zelf?
Waar heeft u ondersteuning bij nodig? Zijn er mensen die de ondersteuning al bieden?
Met andere woorden: kan het commercieel worden opgepakt of niet? Frieslab levert de
cliënt informatie aan zodat hij zelf een duurzame en vooral ‘eigen’ oplossing kiest.
Maar laat de regie bij de cliënt.
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Frieslab ging de afgelopen drie jaar aan de slag met de talrijke voorbeelden uit de
praktijk. Voorbeelden waarvan zorgaanbieders zeiden ‘dat mag niet’ en ‘dat kan niet’.
Bij elk voorbeeld heeft Frieslab de wetten die van toepassing zijn ernaast gelegd. Wat
blijkt? Niet zozeer de schotten staan cliëntgerichte zorg in de weg. Maar gebrek aan
kennis bij zorgaanbieders over wat wel mag en wat niet. Er kan veel meer dan aanbieders voor mogelijk houden. De speelruimte is veel groter dan gedacht. En dat is
goed nieuws!
In de praktijk zijn er allerlei oorzaken waardoor de speelruimte nauwelijks wordt
gezocht. De belangrijkste is dat zorgaanbieders zich gedwongen voelen om diensten
aan te bieden waar inkomsten tegenover staan. Uit vrees bepaalde verrichtingen niet
vergoed te krijgen, begeven zij zich naar het veilige midden van de wet. Zij bieden
daardoor een pakket aan diensten, dat smaller is dan de wetgeving toelaat. De
bestaande schotten tussen de wetten ervaren zij als groter dan ze werkelijk zijn.
De regie ligt te allen tijde bij de cliënt. Alleen daar waar nodig wordt de cliënt ondersteund. Opmerkingen als ‘de cliënt in zijn regie zetten’ gaan volstrekt voorbij aan een
van de basisbeginselen van mens zijn: mensen willen leren, zich ontwikkelen en ’zelf
doen’. Pas wanneer mensen niet (volledig) in staat zijn eigen regie te voeren is ondersteuning gewenst.
Regie speelt op alle niveaus: dat van de cliënt, dat van de professionals en dat van
organisaties. De behoefte aan regie ook. Regie hangt direct samen met eigen
verantwoordelijkheid, maar vervangt het niet. Immers, een goede regisseur laat de
verantwoordelijkheid daar waar hij hoort.
Piet Römer trok de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zijn werk naar zich toe.
Hij wilde Baantjer zo goed mogelijk neerzetten. Volgens Römer moest de tekstschrijver
in het script in plaats van ‘boze blik’, of ‘Baantjer fronst’ schrijven: ‘blik Baantjer’.
Römer wist zelf wel welke blik het meest passend was op dat moment.
Hetzelfde geldt voor zorgaanbieders die vragen om regie van de gemeente op het terrein van wonen, welzijn en zorg: Gemeente geef de kaders en wij kunnen zelf wel plannen bedenken die optimaal inspelen op de behoefte van de cliënt binnen onze
mogelijkheden. In dat geval laat de gemeente de verantwoordelijkheid waar hij hoort:
bij de aanbieders.
Complicerende factoren als concurrentie en financiële prikkels spelen ook op het
niveau van de professional. De impliciete strijd tussen cliëntondersteuners en hulpverleners leidt tot verwarring. Medewerkers worden afgerekend op het aantal declarabele
uren en niet op het aantal cliënten die ze naar een andere hulpverlener doorverwijzen.
Elk gezin krijgt één plan. Dat klinkt goed, maar dat kan de strijd om de regievoering
versterken. In het project Duet wordt tegen alle regels in gewerkt: twee zorgprofessionals voeren samen de regie. Zij hoeven onderling niet te strijden over wie uiteindelijk de regievoerder is. Samen moeten zij overleggen over de wijze waarop de cliënt
het best ondersteund kan worden.
Zoveel mensen, zoveel wensen, ook over het thema regie. De kleine studie naar
facetten van regie bij een systeem van vouchers leidde tot onverwachte inzichten. Het
klantenpanel was strenger in het samenstellen van de menukaart dan de aanbieders.
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Het panel pleitte voor een beperkte menukaart en de rest moet de cliënt zelf maar
regelen.
Kwaliteit kan in veel modellen worden gevangen. Toch is de perceptie van kwaliteit van
cliënten soms heel anders dan die in indicatoren van kwaliteitsmetingen zijn verwerkt.
Als je op een verjaardag iemand hoort vertellen over zijn plotse verblijf in een ziekenhuis dan spelen vier vragen een rol: was de zuster aardig, was het eten lekker, was het
er schoon en waren er systeemplafonds.
Tegenover elk schrijnend verhaal kunnen we een verhaal van misbruik van zorgmiddelen leggen. Tegenover elk verhaal van teveel zorg, kunnen we een voorbeeld geven van
iemand die te weinig zorg ontving. Het lukt ons nog niet om een systeem van
passende zorg te realiseren. Niet te veel, niet te weinig, niet te vroeg, niet te laat, niet
te kort en niet te lang. Kwaliteit is er al wel, maar nog niet voor iedereen.
In de beschreven projecten bevroeg men de cliënten direct naar hun behoeften. Dat
leidde tot aangrijpende verhalen.
Van een bejaarde man die niet wilde praten over zijn zorgbehoefte maar eigenlijk
alleen maar wilde dat iemand met hem naar zijn groentetuintje keek. Of van de man
die in een hospice verbleef met sondevoeding. De voedingsassistent van het hospice
liep langs om te vragen wat hij wilde eten. De man vertelde haar dat hij vanwege zijn
sonde al lange tijd niks kon eten. Alleen een sapje per dag. De voedingsassistente liet
het er niet bij, en vroeg hem opnieuw wat hij zou willen eten. ‘Nou, doe me dan maar
zuurkool met spek’, grapte de man. De voedingsassistent kocht zuurkool, aardappels
en spekjes. Ze kookte, bakte, pureerde en verdunde net zo lang tot de maaltijd drinkbaar was. Met een rietje dronk de man zijn maaltijd. Hij was diep geraakt: zoiets had
hij in geen tijden meer geproefd. De volgende dag bestelde hij een garnalencocktail.
Kwaliteit kun je bereiken door de cliënt te vragen wat hij wil. De kwaliteit van leven
wordt vergroot en kosten worden bespaard. Maar wanneer iemand zich beperkt tot het
alleen bevragen van de cliënt zullen er problemen ontstaan. De normen en opleiding
van professionals in de zorg leiden dan tot ethische dilemma’s en op termijn tot
complicaties. Zelden vraagt een cliënt om een preventieprogramma voor decubitus.
Terwijl hiervan de meerwaarde wel degelijk is aangetoond; ook in termen van kwaliteit
van leven.
Het gaat dus verder dan simpelweg vragen wat de cliënt wil. We kunnen het één doen
en het ander niet laten. Dus voorlopig houden we vast aan de regels voor verantwoorde zorg in de brede zin van het woord én vragen we de cliënt simpelweg wat hij
wil. Dat leren de projecten ons. En als de cliënt niet gewogen wil worden, dan doe je
dat niet. Daarvoor is het inschattingsvermogen van een professional in de zorg goed
genoeg.
Frieslab is ambitieus en werkt aan een model waarin ruimte is voor de wens van de
cliënt in het faciliteren van de regievoering en waarbij professionals weten wat ze te
doen staat. Met de modellen integrale cliëntondersteuning en casemanagement
bouwt Frieslab aan het ontwikkelen van het model voor de toekomst.
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Frieslab pakt dus door. Ze onderzoekt verder hoe de ordening in de praktijk werkt om
te komen tot handvatten voor hulpverleners. Zodat zij weten welke vorm in welke
situatie het best zal passen. De cliëntverhalen staan hierbij centraal.
Dan is er het thema van de prikkels. Op dit moment zijn financiële prikkels
belemmerend om een sluitende keten te krijgen. Zo laten de Frieslab projecten zien.
Een wijkbudget lijkt dat te doorbreken, maar hoe is dan de verantwoording simpel te
houden? Alleen op cliënttevredenheid toetsen is onvoldoende. Immers: als de aanbieder alleen biedt wat de cliënt vraagt kan dit op de lange termijn tot negatieve
gezondheidseffecten leiden. Aanbod geïndiceerde vraag is niet per definitie slecht.
We streven naar een systeem van passende zorg: niet teveel niet te weinig, niet te
vroeg, niet te laat en niet te korte en niet te lang. Er moeten dus indicatoren worden
ontwikkeld die dat faciliteren. Dat gaat Frieslab proberen.
Er zullen knelpunten blijven: onhandigheden in de wet of daadwerkelijke schotten
waardoor cliënten niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In dat geval pakt
Frieslab het op, met een open blik. Wij doen het graag: ontrafelen, onderzoeken,
ordenen en toetsen aan de praktijk. Samen met het veld en de cliënten. Onze leus is:
Sta op en doe mee!
Ondersteuning van kwetsbare mensen. Daar is het Frieslab om te doen. De kern van
ons denken bestaat uit drie elementen: de regie ligt bij de cliënt, preventie loont en
het gedrag van mensen is vaker een probleem dan de wet- en regelgeving.

Een persoonlijke noot van de programma manager
Mensen verwachten van mij dat ik vlaggendrager word. Dat ik zeg: kom maar mee,
zet je voetstappen in die van mij. Dat zal ik niet doen. Frieslab bestaat uit een
klein clubje uitermate gedreven mensen. Maar Frieslab is geen trekker van
veranderingsprocessen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de partijen zelf.
Frieslab neemt niet over. Frieslab is misbaar. Wij zullen onderzoeken, duwen en
onderbouwen, maar altijd vanuit de inhoud. Om zo het proces verder te helpen.
En te vertellen wat we doen om anderen te leren dat ze het ook kunnen.
En ze handvatten te geven. Inhoud en cultuur staan centraal. Ook in Frieslab 2.
Sanja Bouman
programmamanager Frieslab
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Als het schuurt in de zorg
De resultaten van drie jaar Frieslab

Wat doet Frieslab?
Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook
naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg, ketenregie en de
overgang tussen de wetten AWBZ, Wmo, WJz, Zvw en Wpg.
Hoe werkt Frieslab?
Frieslab brengt experts en organisaties bij elkaar om voor deze knelpunten
oplossingen te zoeken. Met de oplossingen wordt in projecten geëxperimenteerd.
Frieslab ondersteunt bij het opstarten van de projecten en bundelt de resultaten in
een advies aan de staatssecretaris.
Meer info www.frieslab.nl
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naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg, ketenregie en de
overgang tussen de wetten AWBZ, Wmo, WJz, Zvw en Wpg.
Hoe werkt Frieslab?
Frieslab brengt experts en organisaties bij elkaar om voor deze knelpunten
oplossingen te zoeken. Met de oplossingen wordt in projecten geëxperimenteerd.
Frieslab ondersteunt bij het opstarten van de projecten en bundelt de resultaten in
een advies aan de staatssecretaris van VWS.
Dit boek bundelt de resultaten van 3 jaar Frieslab.
Frieslab geeft op grond van projectresultaten en analyses antwoorden op de vraag
naar het verbeteren van een sluitende keten, regie op de keten en kwaliteit in de keten.
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