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Verslag gesprek 

1. Opening en mededelingen 

Gemeente Venray opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De aanwezige 

zorgaanbieders worden in dit verslag met nummers benoemd; AB1 –AB2- AB3 enz. 

 

De gesprekspunten segment 1b/kortdurende ondersteuning (korter dan 1 jaar) 

 

1. We willen naar een integrale productomschrijving: ondersteuning en als nodig dag-activering. 

Uit analyse van cliëntbestanden blijkt dat het merendeel van de inzet van ondersteuning gaat 

over inzet begeleiding individueel en maar zeer beperkt dagbesteding/dag-activering vanuit de 

Wmo. We willen graag toe naar een integrale uitvraag voor ondersteuning. Het ‘hoe’ is aan de 

aanbieder (een integrale voorziening). Gemeente wil graag de dagbesteding bij de individuele 

begeleiding.  

a. Herkent u dit? 

AB1 geeft aan; er is kleinere ondersteuning van cliënten met bijvoorbeeld hersenletsel, we weten dat 

daar altijd zorg en aandacht voor nodig is. De cliënt heeft dagbesteding nodig, maar gaat vaker door 

naar individuele begeleiding. 

AB2 ziet ook weinig dagbesteding, voorliggend is die er wel.  

Er is een connectie met arbeidsmatige dagbesteding. AB3 legt uit dat WSW-ers terug vallen in de 

dagbesteding ipv andersom. AB4 zegt dat er tijdelijk een dagstructuur nodig is. AB5 legt uit dat haar 

organisatie de participatiewet-cliënten die er zelf ‘een potje van maken’ kortdurende ondersteuning 

biedt, dit kan ook dagbesteding zijn.  

AB6 zegt dat in zijn organisatie 1b zo min mogelijk ingezet wordt, want je kunt ook op andere 

manieren dag structuur krijgen.  

 

Conclusie: Werk en dagbesteding integraal aanpakken (aanbieders met gemeente). We kunnen 

verbinding zoeken met UWV trajecten en Participatiewet, Gemeente en UWV kunnen hier samen in 

optrekken. 
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De gemeente wil zo min mogelijk trajecten, zodat de aanbieders zo flexibel mogelijk kunnen inzetten.  

De Mijnstreek heeft dit al, er zijn resultaten van. AB4 vraagt, waarom pakken we geen volume in 1b 

op dezelfde manier als bij 2a, liever in Lumpsum opdracht dan in trajecten.   

Huishoudelijke ondersteuning wordt een apart segment, reageert de gemeente.  

AB1 vindt werken met de zorgprofielen zoals in Midden Limburg prettig.  

AB4 vindt een afspraak over aantal en volume veel fijner.  

AB7 vraagt waarom kijken we nu enkelvoudig? De uitdaging is om samen te gaan werken met de 

aanbieders en afschalen naar het voorliggend veld. Op deze manier zijn er in de psychiatrie minder 

snel opnames, daardoor worden mensen langer begeleid. Het is de wet van de communicerende 

vaten. AB8, haar organisatie loopt in de gemeente Venlo tegen einde budget en dan ontstaat er een 

wachtlijst. AB2 adviseert om te kijken naar een bandbreedte voor trajecten inclusief de 

dagbesteding. 

 

b. Waar is de dagbesteding voor deze cliënten, die in beginsel zelfredzaam zijn, op 

gericht?  

AB6 zegt, hoe minder de gemeente versnippert hoe liever, dus zo ruim mogelijk. Liefst één traject, 

iedere zorgvraag ondervangen. Resultaat gericht, doelen en kosten moeten tot elkaar in verhouding 

staan, doelgroepgericht. De bedoeling van de gemeente is één uniform tarief. 

  

Casussen in Midden Limburg West 

AB8 zegt, het doel om de samenwerking te bevorderen tussen aanbieders merk je in Midden Limburg 

West, omdat je een contract overeen moet komen, als je met profielen werkt zijn de tarieven 

verschillend. Nadeel vindt AB1 de papierwinkel die erbij komt kijken. Hoe op te lossen? Niet per 

cliënt op een bedrag, maar een bedrag  op een groep. AB4 geeft aan dat het maar om een handvol 

cliënten gaat en AB8 geeft aan dat je bij sommige cliënten budget over houdt.  

AB9 voegt nog toe dat in Midden Limburg West de onderaannemers geen contracten sluiten met 

partijen die geen overeenkomst hebben.  

 

c. Hoe kan een integraal traject vorm gegeven worden, vanuit feit dat er beperkt sprake is 

van activering/dagbesteding voor deze groep cliënten? 

 

2. We geven de voorkeur aan 1 trajectomschrijving voor dit segment. Bij vraag 1 zijn onderstaande 

vragen (2 a,b,c) reeds beantwoord.  

a. Is dit mogelijk? 

b. Zo ja, hoe kan het integrale product in een prijs vervat worden? 

c. Zo nee, hoeveel trajecten zouden het dan moeten zijn en wat is daarbij belangrijk? 

 

3. We schatten in dat bij deze ondersteuningsvragen ook oplossingen vanuit voorliggend veld  

ondersteuning kunnen (gaan) leveren, of zelfs maatwerkondersteuning kunnen vervangen.  

a. Herkent u dit? 

Voorliggend is informeel- of welzijnswerk, AB6 zegt dat daar voldoende expertise is, maar dat we dat 

nog onvoldoende benutten. De gemeente vraagt wat we daarvoor nodig hebben.  

AB8 reageert dat er een capaciteitsprobleem is mbt vrijwilligers. AB3 geeft het voorbeeld dat haar 

organisatie een combinatie maakt binnen het dorp, vrijwilligers en de maatwerkvoorziening. Dit 

heeft positief effect op de duur van de maatwerkvoorziening.  



 
 

 

   
 
 

3 

Dit is echter wel doelgroep afhankelijk, vrijwilligers vinden mensen met een GGZ problematiek lastig 

om mee te werken. De GGZ zorgaanbieder kan de vrijwilligers geruststellen en begeleiden zodat de 

vrijwilliger inziet dat de GGZ cliënten niet eng zijn. AB7 zegt, soms heeft iemand geld nodig voor 

voetbalschoenen en een lidmaatschap van de gewone voetbalvereniging, niet voor de dagbesteding. 

Middelen verplaatsen. 

AB4 vult aan dat de opdracht in het voorliggend veld moet aansluiten op waar je met maatwerk naar 

toe werkt. En de cliënten moeten ook vertrouwen hebben, dat als het in het voorliggend veld niet 

lukt, dat ze weer terug kunnen naar de maatwerkvoorziening.  

AB7 zegt dat je moet kijken naar de vragen van de wijk, wat is er in de wijk nodig en dan kun je het 

veel meer integraal bekijken. 

Gemeente zegt dat we ook ontwikkeldoelen kunnen opschrijven in de opdracht. 

 

Conclusie: De wens is om integraal te werken tussen voorliggend en maatwerk en daarbij resultaten 

afspreken, nu worden de afspraken met het voorliggend veld gemist.  

 

b. We willen hiertoe een (ontwikkel)opdracht opnemen in de uitvraag/inkoop. Wat 

stimuleert u om aan deze opdracht gevolg te geven?  

 

4. Tot slot: we hebben ook een groep ouderen die onder dit segment zou kunnen vallen, waar 

geen sprake is van voortdurend proces van afname van zelfredzaamheid, maar tijdelijke 

ondersteuning nodig om weer voldoende redzaam te zijn.  

a. Herkent u deze groep, wat voor soort inzet gaat het om?  

We bedoelen 70-plus met een kortdurende ondersteuningsvraag. Dit wordt niet door iedere 

aanbieder herkend. AB 8 herkent dit wel in het geval van begeleiding als een oudere persoon terug 

uit het ziekenhuis kort begeleiding nodig heeft tot weer zelfstandig verder. Dit is maar een heel klein 

groepje. 

AB5 vraagt aandacht voor de mensen die op een sociale werkplaats hebben gewerkt, maar die niet 

meer hoeven te werken (ivm pensioen), daar zijn die mensen vaak zelf niet blij mee. Goed als je die 

kortdurend kunt begeleiden naar zinvol ‘dagbesteding’ in eigen wijk. Een soort van PIZ cursus 

(Pensioen in Zicht) voor die mensen wordt ook geopperd.  
 

De gesprekspunten segment 2a langdurige ondersteuning 

1. We willen de geschetste stip  op de horizon in 2025 bereiken. 

b. Welke condities zijn dan bij de uitvraag /inkoop 2022 van belang om die stip te 

bereiken? 

Het gaat hier over mensen met een verstandelijke beperking of een psychische beperking waarvan je 

weet dat die altijd ondersteuning nodig hebben, de ene week/maand meer dan de andere. Net zoals 

bij 1b hebben de aanbieders ondersteuning nodig om het integraal werken met het voorliggend veld 

voor elkaar te krijgen.  

Als professional krijg je opdracht voor ondersteuning bij iemand, die kun je gaandeweg los laten en 

overlaten aan het eigen netwerk bijvoorbeeld de buurvrouw. Maar zo iemand kan misschien met een 

soort strippenkaart weer terug naar de ondersteuning, een indicatie zonder einddatum. ‘Beschermd 

Thuis mensen’ kunnen ook in deze groep komen. Handig als dit bij dezelfde aanbieder is. 

Onderscheid maken in de definiëring van ‘Beschermd Thuis’ en ‘langdurig’ is wel belangrijk. 

Gemeente heeft het idee om de bekostiging met een bepaald bedrag per jaar te doen, in de 

denkrichting van een lumpsum.  
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AB9 geeft aan dat bij 1a complexiteit als uitgangspunt wordt genomen en bij 1b en 2a de duur van de 

ondersteuning leidend is, dit geeft verwarring.  

 

2. We willen dat aanbieders gebiedsgericht werken 

a. Welke omvang is nodig/hoeveel partners? Kunt u zicht geven op de 

problematieken waarmee rekening moet worden gehouden (lvb, ggz….)? 

Gemeente vraagt zich af of het mogelijk is dat bijvoorbeeld één aanbieder de regie 

voert/verantwoordelijk is over een dorp/wijk? Gemeente denkt dat de aanbieder dan gemakkelijker 

integraal kan werken met het voorliggend veld in het dorp/wijk. Alle aanbieders aan deze tafel 

vinden dit heftig, dit lukt nooit bij één aanbieder, maar misschien wel bij een beperkt aantal 

aanbieders. 

AB9 geeft het voorbeeld van Maastricht en Valkenburg, zij hebben de ‘vrij toegankelijke voorziening’ 

(voor ouderen) hierin levert haar organisatie diensten samen met twee andere deelnemende 

partijen. Wel goed kijken binnen welke schaal dit hier mogelijk is. Er is ook een mooi voorbeeld in 

Roermond.  

AB3 denkt dat de AVG de samenwerking belemmert, inmiddels worden er weer schriftjes in huis 

gelegd zodat iedere aanbieder dit kan gebruiken. Voorbeeld van de wijk Ruwaard in Oss en een wijk 

in Cuijk wordt besproken. 

   

3. We willen dat zorgaanbieders samenwerken met andere partijen in de wijk/dorp, en 

samen met hen werken aan de stip op de horizon. 

a.  Zou dit kunnen en hoe zou u dit vorm geven? 

Het voorbeeld  van het wijkcentrum in de wijk Ruwaard in Oss is een goede. Wat heb je er dan voor 

nodig? Er ontstaat een gesprek over de wijkgebouwen in de gemeente Venray die sinds 2018 hun 

‘eigen broek op moeten houden’ wat voor de bezoeker invloed heeft op de koffieprijs. AB4 vindt het 

belangrijk om te kunnen schuiven met de financiën, bekostiging niet aan de cliënt koppelen.  

 

De MGR concludeert, zonder stelselwijziging krijgen we het niet voor elkaar. De inrichting moet 

fundamenteel wijzigen.  

 

4. In dit segment wordt ook veel dagbesteding geleverd.  

a. Is het mogelijk om voor een deel van deze cliënten een verschuiving te maken naar 

activering in het voorliggend veld/algemene voorzieningen? 

Bijvoorbeeld: iemand met een verstandelijke beperking die nu naar een dagbesteding gaat kunnen 

we die vrijwilliger maken? Ja, het kan. De discussie ontstaat over de schotten die er nog steeds zijn 

rondom cliënten van de oude WSW.  

AB5 geeft het voorbeeld van de wijk in Tegelen de Nieuwe Munt : zij zegt op het moment dat het 

nodig is komt mijn organisatie in beeld, want De Zorggroep kan zich dan met de andere dingen bezig 

houden. (zie link naar de website over de Nieuwe Munt) 
https://www.dezorggroep.nl/nieuwe-munt 

 

AB4 heeft trainingsteams, de cliënten werken een tijdje bij een bedrijf, zodat de werkgever ziet dat 

die mensen ook competentie hebben. Vaak komen de mensen door ‘de schotten’ niet naar die vorm.  

 

 

https://www.dezorggroep.nl/nieuwe-munt
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5. Voor de bekostigingsmethodiek denken we aan een af te spreken bedrag per aanbieder 

per jaar met een af te spreken volume te ondersteunen cliënten.  

a. Spreekt dit u aan, en wat is dan belangrijk? 

AB2 heeft geen interesse in p x q, hij zegt dat het belangrijk is dat zij als organisatie ook nog kunnen 

groeien, dat het niet te rigide is. De aanbieders die het beste de maatschappelijk opdracht invullen 

hoeven niet persé de grootste te zijn. De gemeente wil meer sturen op het aantal aanbieders, 

leveranciersmanagement. Leveranciersmanagement werkt niet met héél veel aanbieders. De vraag is 

of het een risico is als we dit met meerdere gemeentes aanpakken. Volgens AB7 kan dit prima.  

 

Rondvraag en vervolg  

-De deadline voor deze opdracht is 1 oktober 2020. AB9 vraagt voor de uitwerking om bewustzijn 

over dit bijzonder jaar.  

-AB6 vraagt naar een formulier  voor marktconsultatie, dat is de paraplu voor Jeugd, Wmo en 

Participatie. Er kan op de website van MGR via een formulier aangegeven worden dat men wil 

meedenken met verder te nemen stappen. 

AB10 adviseert om het voorliggend veld te informeren over de opdracht.  

 

Niet besproken 

Tot slot; mochten we tijd over hebben dan zouden we het onderstaande nog willen bespreken. 

Lukt dit niet in de tijd, dan spreken we af hoe u hier uw input op kunt leveren: 

1. We willen meer gaan sturen op te behalen doelstellingen/resultaten.  

a. Wat is daarvoor nodig? 

b. Wat kunt u daaraan bijdragen? 

c. Wat verwacht u van de gemeente/het sociaal wijkteam? 

d. Heeft u goede voorbeelden? 

2. Regievoering 

Regievoering bij deze segmenten gaat over het behalen van de doelstellingen/resultaten (dat kan 

ook stabiliseren zijn). 

a. Wat vraagt dit van sociaal wijkteam/gemeente en hoe ziet u uw rol  hierin? 

 

 

 


