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Op 20 oktober jl. ontvingen wij van de Groen Links-fractie vragen naar aanleiding van een artikel in Trouw, 

dat met name de volgende groepen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben: 

a. Psychiatrische patiënten, die langdurige zorg aanvragen; 

b. Jongeren met een licht verstandelijke handicap, die na hun achttiende niet meer in de Jeugdwet 

vallen; 

c. Ouderen met dementie. 

Cliéntondersteuning is volgens de nationale ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal 

Cultureel Planbureau een middel om ervoor te zorgen dat Nederlanders de juiste zorg krijgen. In deze brief 

geven wij antwoord op de gestelde vragen. 

1. Is het college bekend met de genoemde problematiek? 

De gemeente Huizen is ermee bekend dat inwoners en dan met name de hiervoor genoemde doelgroepen 

niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Per doelgroep zijn er verschillende oorzaken en daarbij 

passende maatregelen om dit zo goed mogelijk te voorkomen (zie beantwoording vraag 3). 

2. Doet zich deze ook voor in onze regio en in Huizen in het bijzonder? 

Ook in onze regio en ook in Huizen zullen inwoners niet altijd de zorg krijgen, die ze nodig hebben. 

Simpelweg alleen al omdat het ondanks alle inspanningen onmogelijk is om alle kwetsbare inwoners, die 

zorg nodig hebben, in beeld te hebben bij de gemeente en de met ons samenwerkende partijen. 

We hebben wel de indruk dat we zo veel mogelijk kwetsbare inwoners in beeld hebben door een goede 

samenwerking met verschillende maatschappelijk betrokken organisaties, de daaraan verbonden 

vrijwilligers, maar ook huisartsen, wijkagenten en de Alliantie. Via periodieke netwerkbijeenkomsten weten 

organisaties over en weer wie wat kan betekenen voor (kwetsbare) inwoners. MEE (één van de 

professionele organisaties voor cliëntondersteuning) is regelmatig aanwezig bij dergelijke 

netwerkbijeenkomsten. Inwoners, die in gesprek gaan met de gemeente worden voorts actief gewezen op 

de mogelijkheid van cliëntondersteuning. In het gesprek met inwoners zoeken de gemeentelijke consulenten 

samen met de inwoner naar een geschikte (maatwerk) oplossing, die past bij de vraag en de situatie. 
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Uit het meest recente cliëntervaringsonderzoek (over 2017) blijkt dat 90% van de inwoners in zowel de regio 
als in Huizen vindt dat de ondersteuning goed aansluit bij de hulpvraag. We scoren hierin beter dan landelijk 

(83%). 

3. Welke maatregelen staat u voor en/of zijn inmiddels genomen om deze problematiek aan te 

pakken en behoort de bepleite cliëntondersteuning tot deze maatregelen? 

Afhankelijk van de oorzaak en de doelgroep hebben we de volgende maatregelen getroffen: 

a. GGZ patiënten die een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wiz), krijgen vaak geen zorg uit de Wiz, 

zo blijkt uit cijfers van de Algemene Rekenkamer. Reden hiervoor is dat deze patiënten en hun behoeften 

vaak niet vallen binnen de criteria van de Wlz. Om toch de zorg te krijgen die ze nodig hebben, moeten 

ze zich voor behandeling wenden tot de zorgverzekering waarin de basis en specialistische GGZ 

opgenomen is. Als er (daarnaast) begeleiding nodig is, komt de gemeente in beeld, met name via de 

individuele begeleiding en beschermd wonen waarvan de aanvraag via gemeenten lopen. 

Helaas is voor inwoners niet altijd eenvoudig om in het woud van de Zorgverzekering, Wiz en Wmo de 

juiste weg te vinden. Laat staan voor inwoners waarbij de draaglast op dat moment hun draagkracht 

overstijgt. De Wmo consulenten en de cliëntondersteuners kennen deze problematiek en handelen hier 

naar. Daarnaast vraagt dit soms om een ruimte interpretatie van de opdracht van inzet van individuele 

begeleiding vanuit de Wmo, dit past in onze werkwijze van doen wat nodig is. Als evident is dat 

begeleiding nodig is en duidelijk is dat bijvoorbeeld de Wiz geen oplossing biedt, wordt er samen met de 

inwoner gezocht naar oplossingen. Bijvoorbeeld door inzet van individuele begeleiding vanuit de 

gemeente. De stijging in toekenningen individuele begeleiding in het afgelopen jaar kunnen een indicatie 

zijn dat mensen de weg naar de gemeente en naar passende zorg in Huizen steeds beter weten te 

vinden. 

b. De overgang van 18-min naar 18-plus is niet alleen moeilijk en ingewikkeld voor jongeren met een 

verstandelijke beperking, maar voor alle kwetsbare jongeren, die op één of meer leefgebieden problemen 

hebben (verslaving, psychiatrische stoornis, complexe thuissituatie, voortijdig schoolverlaten etc.). Eind 

2016 hebben we jongeren/ervaringsdeskundigen geraadpleegd over dit onderwerp en gevraagd wat hen 

geholpen zou hebben. Vervolgens hebben we de tips verspreid onder de organisaties, die werken met 

deze jongeren. Begin 2018 hebben we de knelpunten in de overgang van 18- naar 18+ opnieuw 

geïnventariseerd: 

- Veel kwetsbare jongeren ontvangen ondersteuning vanuit verschillende geldstromen (Wmo, Wiz, Zvw 

en (verlengde) Jeugdwet), wat het goed op elkaar afstemmen van ondersteuning ingewikkeld maakt. 

- Vaak vinden de ouders van kwetsbare jongeren het leven ook moeilijk of hebben ze een beperking. 

Bij veranderingen in een situatie (zoals de overgang van 18- naar 18+) is er een grote kans dat dit 

niet soepel verloopt; 

Jongeren mogen vanaf de leeftijd van 18 jaar zélf beslissen, maar vooral kwetsbare jongeren zijn niet 
altijd in staat om de juiste beslissingen te nemen. Omdat ze soms moe zijn van alle hulpverlening, die 
ze in het verleden hebben gehad, zijn ze het liefst onzichtbaar voor alle instanties; 

Zorg en ondersteuning voor zwerfjongeren is niet voldoende geregeld. 

Om een goede overgang naar volwassenheid (18-/18+) te realiseren, is het van belang dat gemeenten, 

onderwijsinstellingen, aanbieders en andere partners samenwerken aan een sluitende aanpak. Zowel 

lokaal als regionaal is er veel aandacht voor dit onderwerp: 
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Om de overgang van 18-/18+ soepel te laten verlopen voor kwetsbare jongeren, wordt er ongeveer 

een half jaar voor hun 18e verjaardag een gesprek gevoerd met de jongere, zijn/haar 

ouder(s)/verzorger(s), de jeugdconsulent en een Wmo consulent. In dat gesprek wordt uitgelegd wat 

er allemaal gaat veranderen en wordt nagegaan of er vanaf 18-jarige leeftijd nog zorg nodig is en op 

welk gebied. Dit kan zijn vanuit de Jeugdwet (verlengde jeugdhulp) of vanuit de Wmo. Hiermee 

bevorderen we de gewenste integrale en samenhangende ondersteuning. 

- We hebben gemeentelijke consulenten die zich specifiek richten op jong-volwassenen in de leeftijd 

van 18 t/m 27 jaar. Zij weten welke knelpunten er kunnen spelen en welke oplossingen mogelijk zijn; 

- Om ervoor te zorgen dat ondersteuning voor jeugdigen en jong-volwassenen goed is afgestemd op 

hun behoefte worden jongeren actief via Samenkracht betrokken bij zowel regionale projecten voor 

deze doelgroep als bij de (regionale) inkoop van zorg en ondersteuning. 

- In gesprekken met de verschillende partijen, die betrokken zijn bij jeugdigen en jong-volwassenen 

bespreken wij de knelpunten met betrekking tot een integrale aanpak met samenwerking tussen de 

verschillende partijen, maar vooral de mogelijkheden. 

- Door de preventieve en outreachende aanpak van het interventie-team is er veel contact met 

kwetsbare jongeren en weten de verschillende externe professionals het interventieteam (en elkaar 

vaak) goed te vinden en samen te werken; 

- In de regio werken gemeenten, onderwijs en Jeugd en Gezin samen in de aanpak van voortijdig 

schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid. Er is o.a. structureel overleg tussen de gemeentelijke 

consulenten de Praktijkschool. 

- Periodiek worden (regionale) netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor alle betrokkenen rondom 

deze doelgroep. In de laatste bijeenkomst kwam naar voren dat er nóg meer maatwerk nodig is voor 

kwetsbare jongeren en een manier van werken als het Interventieteam. We onderzoeken of 

coaching een oplossing is (waarbij coaches een toekomstplan maken met jongeren en met hen mee 

lopen tot ze goed op de rit staan). 

c. Vraagverlegenheid van mantelzorgers en het overschatten van de eigen mogelijkheden van mensen met 

dementie zijn belangrijke oorzaken dat ouderen met dementie niet altijd de zorg krijgen die ze nodig 

hebben. De Wmo consulenten zijn zich hier (o.a. door training en intervisie) van bewust en proberen dit 

zo goed mogelijk te voorkomen. Wanneer een cliëntondersteuner (of een zoon/dochter) aanwezig is bij 

het gesprek met een gemeentelijke consulent zorgen zij er vaak voor dat de eigen mogelijkheden niet 

worden overschat en dat de ondersteuning goed past bij de behoefte van de inwoner. Maar ook bij de 

inwoner betrokken professionals (bv. een casemanager dementie) attenderen de betrokken consulent 

erop wanneer de ondersteuning onverhoopt niet past bij de situatie van de inwoner. 

Een tweede oorzaak voor het mogelijk missen van (de juiste) ondersteuning is dat inwoners met 

dementie vanwege het taboe rondom dementie veelal pas in beeld komen bij de gemeente bij het 

ontstaan van lichamelijke beperkingen en bij zorgverleners nadat er een diagnose gesteld is. In de "niet 

pluis fase" van dementie zijn veel inwoners nog niet in beeld. Alzheimer Nederland en de werkgroep 

dementievriendelijk Huizen werken actief aan een dementievriendelijke samenleving met een goede 

bejegening naar mensen met dementie en waarin mensen met (beginnende) geheugenproblemen naar 

vermogen kunnen blijven deelnemen in de samenleving. Het geheugenhuis aan de Draaikom speelt hier 

een belangrijke rol in. Daarnaast streeft de regionale werktafel dementie ernaar om casemanagennent 

dementie vanaf niet plus fase beschikbaar te stellen, momenteel is dit vooral na de diagnose het geval. 

Ook komt het voor dat mensen met dementie onvoldoende zorg krijgen in de overgang van zorg thuis via 

de combinatie Wmo/zorgverzekeringswet naar zorg in een verpleeghuis via de Wet langdurige zorg: 
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de zorgval*. Het ministerie van VVVS is zich hiervan bewust en heeft een aantal oplossingen voorgesteld: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/16/ kamerbrief-over-oplossingen-voor-de-

zorqval. In de gemeente Huizen we knelpunten rondom de zorgval aan te pakken door mee te denken met 

de betreffende inwoner en de Wlz-zorgaanbieder. Een voorbeeld hiervan is dat het (niet benutte) budget 

voor dagbesteding is ingezet voor extra begeleiding/verzorging thuis in de periode dat een inwoner op de 

wachtlijst stond voor opname in een verpleeghuis. Het inzetten van Wmo-middelen om knelpunten in de Wlz 

op te lossen blijft overigens wel maatwerk en het al dan niet inzetten hangt af van de specifieke situatie. 

In de gemeente Huizen speelt cliëntondersteuning vooral een rol tijdens het gesprek met de gemeente 

dersteuning bij het goed naar voren brengen van de ondersteuningsvraag en daarmee een goede 

aansluiting van de oplossing bij de specifieke behoefte en situatie. Maar ook in de periode daarvoor: 

daarvoor: vraagverheldering. Inwoners, die in gesprek gaan met de gemeente worden vooraf actief 

geïnformeerd over cliëntondersteuning. 

4. Als u nog (verdere) maatregelen wilt gaan nemen, op welke termijn worden die dan ingevoerd? 

Momenteel wijzen wij onze inwoners vooral op de mogelijkheden van cliëntondersteuning vóór en tijdens het 

gesprek met de gemeente. Cliëntondersteuning is echter ook belangrijk bij het oplossen van knelpunten 

tussen cliënt en zorgverlener bij het opstellen of het naleven van een zorgplan. Wij zullen de cliëntenraden 

van de van de belangrijkste zorgaanbieders in Huizen (o.a. woonzorgcentra, Philadelphia, Kwintes, Sherpa 

etc.) daarom in 2019 actief wijzen op de rol die een cliëntondersteuner hierin kan vervullen. 

Communicatie mét en het informeren van inwoners over onze dienstverlening, met name rondom kwetsbare 

personen, is en blijft essentieel. Dit om te voorkomen dat ze niet die zorg krijgen die zij nodig hebben 

'oordat ze óf de zorgvraag niet goed kunnen formuleren óf niet voldoende zijn geïnformeerd. In 

overeenstemming met het coalitieakkoord besteden we deze collegeperiode extra aandacht aan moeilijk 

bereikbare doelgroepen. Momenteel wordt hard gewerkt aan het in hiervoor het collegeprogramma 

opgenomen communicatieplan, dat in 2019 wordt uitgerold. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hogachtend, 

B rgemeester en wethouders, 

P.W.J Veldhuisen K.S. Held 

gemeentesecretaris burgemees 

* zorgval: de hoeveelheid zorg met een Wlz-indicatie is afgestemd op de situatie in een verpleeghuis. In een 
thuissituatie blijkt deze hoeveelheid zorg vaak niet toereikend en qua omvang ook minder dan het totaal aan zorg via 
Wmo en zorgverzekeringswet vóór afgifte van de Wlz-indicatie. Dit betekent dus minder en vaak duurdere zorg voor 
inwoners, die op de wachtlijst staat voor opname in een verpleeghuis. (Voor zorg via de zorgverzekeringswet is 
immers geen eigen bijdrage verschuldigd). 
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Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen. 

Van: Marian van den Berge 

Betreft: raadsvragen op grond van art. 47 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015 

Datum: 20 oktober 2018. 

Geacht college, 

De Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) signaleren dat duizenden Nederlanders niet de zorg krijgen die zij nodig 

hebben. Het gaat vooral om: 

• psychiatrisch patiënten die langdurige zorg aanvragen; 

• jongeren met een licht verstandelijke handicap die na hun achttiende niet meer in de 

Jeugdwet vallen; 

• ouderen met dementie. 

Zij kunnen tussen alle zorgregels in vallen en daardoor in de problemen komen. Om dit 

probleem het hoofd te bieden pleiten genoemde instanties voor cliëntondersteuning. Dat 

moeten de gidsen zijn die verdwaalde patiënten uit het zorgwoud loodsen zodat zij de juiste 

zorg krijgen. Voor meer informatie, zie: 

https://www.trouw.nl/samenlevingivooral-de-kwetsbaarste-mensen-kriigen-niet-de-zorg-

die-zii-nodig-hebben—a62174c1/ 

Naar aanleiding van deze problematiek heb ik de volgende vragen aan uw college 

1. Is het college bekend met deze problematiek? 

2. Doet zich deze ook voor in onze regio en in Huizen in het bijzonder? 

3. Welke maatregelen staat u voor en/of zijn inmiddels genomen om deze problematiek 

aan te pakken, en behoort de bepleite cliëntondersteuning tot deze maatregelen? 

4. Als u nog (verdere) maatregelen wilt gaan nemen op welke termijn worden die dan 

ingevoerd? 

Een schriftelijk antwoord op mijn vragen zie ik graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

Marian van den Berge 


