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Leiderdorp, 12 januari 2013  

 

 

 

Betreft: Advies over het werkdocument Integrale toegang tot het sociale domein 

 

Uw kenmerk: 2012U03048 

 

Geacht college, 

 

Namens u is de Wmo-adviesraad op 14 december 2012 advies gevraagd over bovengenoemd 

onderwerp.  

De adviesraad vindt het een goed document. De opstellers hebben even vergeten dat zij 

ambtenaren zijn en een voorstel gemaakt dat waarschijnlijk op een efficiënte manier de 

behoeftes van de aanvrager kan invullen (zie pag. 6, 1
e
 alinea). Er spreekt ook realiteitszin uit 

waar wordt gesteld dat tijdens het onderzoek geen verwachtingen mogen worden gewekt (pag. 

11, gele kader).  

 

Het betrekken van aanbieders en klanten in de ontwikkeling van het project acht de 

adviesraad een goede zaak. Helaas ontbraken de betreffende rapportages bij het document.  

 

De adviesraad miste een gedegen analyse van de huidige situatie. Daardoor is moeilijk aan te 

geven wat er in de verschillende huidige processen zou moeten veranderen. De raad adviseert 

evaluatiemomenten op te nemen om het hele proces goed te kunnen volgen. 

 

De argumenten voor een advies worden eigenlijk geheel gegeven in de gele kaders. Daarom 

zou dit advies kort kunnen zijn, namelijk: volg de aanbevelingen die in de gele kaders 

gegeven zijn. 

 

Daarnaast geeft de adviesraad een aantal deels beleidsmatige aanbevelingen: 

a. Pag. 7, “De klant staat centraal”: Dat één keer het verhaal vertellen en gegevens 

aanleveren voldoende moet zijn betekent dat er een goed verslag opgesteld moet 

worden en dat dit verslag voor alle behandelaars toegankelijk moet zijn. 

b. Idem: Er wordt gesteld dat er gelijke behandeling moet zijn. Vraag is of dit steeds 

gehandhaafd kan worden omdat elke individuele aanvrager zijn eigen problemen 

heeft die een eigen oplossing vragen (dit afgezien wanneer er gebruik gemaakt kan 

worden van algemeen gebruikelijke voorzieningen). 



 
  
  
 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 
  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

 

c. Pag. 9, “1 Klant – 1 Plan”: (alinea direct onder dit opschrift): Men stelt dat niet in 

alle gevallen een plan wordt opgesteld. Volgens de adviesraad dient ook bij 

volledige zelfredzaamheid een plan te worden opgesteld, met name om de 

aanvrager een leidraad te geven bij de oplossing van zijn probleem. Dat plan kan 

ook van nut zijn bij een vervolgaanvraag (bijv. als de zelfredzaamheid afneemt). 

d. Hoe om te gaan met klanten die het met de (hun) gang van zaken niet eens zijn 

vraagt nog verdere aandacht, zoals verdere uitwerking van klachtenprocedures, 

bemiddeling, second opinion, vertrouwenspersoon, vervangen van de 

contactpersoon etc. Daar moet ook vooraf duidelijkheid over zijn. 

e. Pag. 9, “Signalering”: De raad vraagt zich af in hoeverre met name het informele 

circuit mag signaleren (privacy aspect). Het is natuurlijk goed dat mensen met 

problemen door het informele circuit “bewaakt” worden maar zo’n probleemgeval 

dient zelf de weg te gaan. Zo’n probleemgeval kan een notoire zorgmijder zijn. 

f. Pag. 12, 2
e
 alinea: Het plan moet worden gezien als een dynamisch document dat 

bijgesteld kan (moet) worden. Dit impliceert een regelmatige evaluatie en dus 

regelmatig contact, ook als de voorzieningen zijn verstrekt en worden gebruikt. Dit 

levert extra belasting op voor de professional. Daarbij komt ook de vraag hoeveel 

klanten een professional maximaal kan behandelen. 

g. Klanten die de eigen regie niet (meer) kunnen voeren moeten daarbij onafhankelijk 

van overheid en aanbieders worden geholpen. 

h. De adviesraad acht een beschikking in het kader van de AWB belangrijk voor 

mensen die gebruik maken van de voorzieningen. Dat sluit willekeur uit. 

i. Pag. 12, laatste alinea: Keus maken over welke financieringsvorm ingezet wordt. 

Hierbij aan te vullen dat de keus wordt gemaakt door de klant, tenzij . . . Het is 

mogelijk dat de klant niet tot kiezen in staat is. 

j. Het is heel belangrijk om vanaf het begin goed duidelijk te hebben wat aanbieders 

gaan vragen voor hun diensten. We moeten niet vergeten dat aanbieders soms hoge 

rekeningen zullen begroten om hun eigen interne kosten rond te krijgen. Het is 

voor de gemeente heel belangrijk om duidelijk te zijn over prestaties die 

aanbieders moeten leveren, wat de gemeente bereid is te betalen voor deze 

prestaties en welke sancties er zijn op niet leveren. Bovendien moet de gemeente 

nadenken hoe ze tussentijds haar contracten met niet goed presterende instanties 

voortijdig beëindigt. 

k. Het is van belang dat de gemeente de verschillende vormen van financiering van 

de verschillende onderdelen van de ‘toegang’ in kaart brengt. Van daaruit kan de 

gemeente besluiten welke taken ze zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt. 

Bovendien krijgt de gemeente dan een beeld van hoe de verschillende 

financieringsstromen te ontschotten.  

l. Nergens in het stuk wordt gesteld dat de behandelaars (professional) onafhankelijk 

moeten zijn. Volgens de adviesraad moeten zij hun onderzoekswerk onafhankelijk 

van met name de gemeente kunnen doen. 
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m. Pag. 13, gele kader: De klant zou eigenaar, houder en bewaker van zijn eigen 

dossier moeten zijn. Dat impliceert dat de klant dossiergegevens kan en mag 

aanpassen.  

n. De adviesraad vraagt aandacht voor de problematiek dat elke organisatie zijn eigen 

ict – systeem heeft en er nog geen goede koppeling is tussen de verschillende 

systemen. Eveneens betreft dat de beveiliging van de ict-systemen, zodat de 

privacy van de klant is gewaarborgd  

 

Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 

 

 

 

 

 

 

J.J.C. Karres, voorzitter 

 

 


