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Advies transitie AWBZ

Geacht college,
U heeft de Participatieraad gevraagd te adviseren over het concept
Beleidskader Decentralisatie AWBZ. Wij ontvingen de nota - vertrouwelijk
op 28 oktober 2013. Een werkgroep van de participatieraad heeft een
conceptadvies opgesteld en deze is besproken in het besloten deel van de
vergadering van de Participatieraad op 5 november 2013. Het vastgestelde
advies is bijgesloten.
In het algemeen kunnen wij ons vinden in de uitgangspunten zoals
geformuleerd in het beleidskader. Wel vind u in ons advies suggesties voor
aanscherping en aanvulling op de uitgangspunten.
De Participatieraad is zich bewust van het feit dat de kademota onder hoge
tijdsdruk en intensief overleg met vele gremia en partners in de regio tot
stand is gekomen. Dat is van invloed op de leesbaarheid van de nota. Wij
hebben daar begrip voor en geven de suggestie mee in het vervolgtraject
middels een redactionele slag tot een meer samenhangend geheel te komen.
De werkgroep heeft om tot het bijgevoegde advies te komen de volgende
personen en Organisaties geconsulteerd: HCZK, Tandem, SIG, stichting
Philadelphia, De Hartekampgroep, stichting De Baan, Per Saldo, Platform
VG, Zorgbelang, RIBW KAM, Zorgbalans en individuele leden van
ouderenbonden. Voor het opstellen van het advies is de ondersteuning van
Zorgbelang ingehuurd.

Het advies volgt niet de lijn van de voorstellen in de conceptnota. Hier is
voor gekozen omdat de opmerkingen soms op de gehele conceptnota
betrekking hebben.
Wij hopen met dit advies een bijdrage te hebben geleverd aan de kwaliteit
van het Beleidskader Decentralisatie AWBZ. Na vaststelling van de nota
zullen wij ons advies vrijgeven voor publicatie.
Tenslotte
Overigens heeft de actualiteit ons ingehaald, met de brief van
Staatssecretaris van Rijn d.d. 6 november 2013 over de positionering van
de persoonlijke verzorging. Zowel de concept kademota van uw college als
ons advies is op dat gebied nu niet meer actueel. Wij wachten uw reactie
daarop af. En gaan er vanuit dat wij naar aanleiding daarvan een aanvullend
advies zullen uitbrengen.
Met vriendelijke groet.

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

PARTICIPATIERAADHAARLEM
A d v i e s C o n c e p t B e l e i d s k a d e r decentralisatie A W B Z

Rol van de gemeente
We gaan eerst in op de rol van de gemeente, vervolgens op de drie onderdelen waarop de gemeente
wil sturen in het proces, namelijk toegang, opdrachtgeverschap en efficiency. Daarna gaan we in op
de andere onderdelen van de nota: Kanteling en transformatie, financiën, communicatie en
informatievoorziening. Tot slot gaan we in op twee onderwerpen die we missen: participatie en
monitoring.
De gemeente geeft aan op drie knoppen te kunnen sturen. We missen hier de vierde knop die te
maken heeft met de kanteling en de transformatie. De gemeente speelt ook een belangrijke rol in het
realiseren van de verandering in denken en doen die nodig is om het proces te doen slagen. Het gaat
dan om communicatie, versterken burgerinitiatieven, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Wij zijn er van
overtuigd dat alleen als ook aan die knop gedraaid wordt, de transitie van de AWBZ kan slagen.
De gemeente ziet het als haar rol om in de aanloop naar 2015 en de eerste jaren daarna een sterke
regie uit te voeren. Wij onderschrijven die rol als het gaat om het zorgdragen voor een goed
overgangsproces en voor de levering van kwalitatief goede ondersteuning en zorg. Anderzijds vinden
wij het belangrijk dat voorkomen wordt dat er nieuwe bureaucratische verhoudingen ontstaan. Dit gaat
ten koste van de zorg en ten koste van innovatie.
Advies Rol van de Gemeente
Beschrijf in de nota expliciet hoe de gemeente denkt de burgerinitiatieven te
versterken en hoe zij mantelzorg- en vrijwilligersbeleid denken vorm te geven gericht
op de transitie.

Toegang
Een goede toegang is essentieel voor cliënten, of het nu gaat om laagdrempelige oplossingen in de
wijk of om specialistische zorg. In het hoofdstuk over toegang staat weinig over de "vrij toegankelijke
ondersteuning". Hoe worden mensen hier op een makkelijke manier naar toe geleid?
Het grootste deel van het hoofdstuk gaat over de maatwerkvoorzieningen. Er wordt een technische
beschrijving gegeven van het proces van melding tot opdracht (helaas zonder monitoring, zie
verderop).
Sociale wijkteams gaan een sleutelrol spelen in de transitie. Hoe zij gepositioneerd worden, welk
mandaat zij krijgen, hoe zij de keukentafelgesprekken gaan voeren, hoe zij gevonden kunnen worden
door burgers met een vraag, zijn dan ook essentiële vraagstukken.
Zet in op vindbaarheid door zowel burgers ('ik heb een vraag') als disciplines in de wijk om te
voorkomen dat er meerdere instanties, zonder het van elkaar te weten, met een gezin bezig zijn.
Een belangrijk uitgangspunt vinden wij dat een burger met zo min mogelijk mensen te maken krijgt
(één plan, één regisseur). Deskundige generalisten, onafhankelijk van de gemeente, kunnen de
vraaggerichte (keukentafel-) gesprekken voeren. Ontwikkel beleid waardoor de positie van de
zorgvrager bij het gesprek zo sterk mogelijk is, zodat hij een krachtige gesprekspartner wordt, die
eigenaar is van zijn eigen participatieplan. Zorg voor maatwerk.
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Advies Toegang
Geef aan welke rol en plek sociale wijkteams krijgen en voorkom scheiding van
vraagverheldering en toewijzing. Voorkom daarnaast dat deze bovenop de reeds
bestaande zorg komt.
Leid de generalisten goed op, zodat zij in de gesprekken met de zorgvrager de eigen
kracht als uitgangspunt nemen. Ook dient in de opleiding aandacht gegeven te worden
aan weloverwogen keuzes voorde inzet van mantelzorg en/of de basisstructuur, cq
korte lijnen naar specialistische
ondersteuning.
Opdrachtgeverschap
Door de nog bestaande onduidelijkheden over de transitie, wordt de marktordening nog erg
opengelaten, waardoor we er nog weinig over kunnen adviseren. Als het gaat om de beoogde effecten
van de marktordening dan onderschrijven wij "keuzevrijheid, innovatie en efficiëntie". Hoe de
marktordening ook wordt, van belang is dat cliënten passende ondersteuning krijgen.
Wij pleiten er voor bestaande samenwerkingsverbanden te gebruiken en te sturen op samenhang en
niet op concurrentie. Ook dat is een kanteling in denken.
Een beweging naar bekostigen op basis van resultaat in plaats van op basis van geleverde
ondersteuning onderschrijven wij.
Om te kunnen participeren blijft een persoonsgebonden bekostiging voor sommige cliënten
noodzakelijk. Het is belangrijk dat vanuit die optiek naar dit vraagstuk wordt gekeken Het PGB geeft
cliënten zeggenschap en past daarmee volledig binnen de doelstellingen van de transitie.
Van groot belang vinden wij dat er een - landelijk vergelijkbaar- kwaliteitskader komt gericht op
inkoop en financiering van de zorg. Clienttevredenheid is uiteraard een van de kwaliteitseisen.
Specifiek willen wij pleiten voor een vorm van signalering ook gedurende de overgangsperiode, omdat
mogelijk juist in deze periode zaken mis kunnen gaan. Een goede regeling voor klachten en
bezwaren en een vertrouwenspersoon is onmisbaar.
Advies

Opdrachtergeverschap
Orden de markt op basis van de vraag van cliënten en zet in op ketensamenwerking
Kijk naar persoonsgebonden bekostiging vanuit de optiek van noodzakelijke zorg en
eigen regie en laat het PGB een volwaardig alternatief zijn.
Stel een landelijk vergelijkbaar kwaliteitskader op
Zorg vooreen goede klacht- en bezwaarregeling en vertrouwenspersoon vanaf de
overgangsperiode

Efficiency
Efficiency wordt als één van de drie sturingsmechanismen van de gemeente genoemd. In de nota
wordt er geen apart hoofdstuk aan gewijd.
Advies

Efficiency
Concretiseer in de nota op welke wijze nu precies een efficiencyslag gemaakt wordt.
Welke voornemens leiden tot welke verbeteringen en daarmee tot welke
kostenbesparing.
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Kanteling en transformatie
Zoals we in het begin al aangeven, vinden we kantelen en transformeren cruciaal bij de transitie. Het
gaat er om dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie hebben, kunnen participeren en die
ondersteuning krijgen die zij daarvoor nodig hebben.
De beschreven kantelingsvoorstellen zijn zorgvuldig tot stand gekomen in overleg met zorgaanbieders
en cliëntenorganisaties en kunnen wij onderschrijven. We missen wel ook in dit hoofdstuk het beleid
rond vrijwilligers en mantelzorgers, dat noodzakelijk is om het kantelen daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Ook het beleid rond wonen willen we hierbij expliciet noemen.
Om de kanteling en transformatie goed vorm te geven is het noodzaak dat de gemeente haar burgers
goed kent. Dat zijn niet alleen de cijfers over de mensen die nu gebruik maken van de AWBZ
voorzieningen, maar ook cijfers over mantelzorgers en cijfers over (potentiële) vrijwilligers. Wees niet
te optimistisch over aantallen vrijwilligers en mantelzorgers, ook het creëren van een netwerk kost tijd.
In de nota als geheel, maar zeker ook bij dit hoofdstuk, missen we de verbinding met de andere
decentralisaties.
Advies Kanteling en Transformatie
Houd bij de verdere uitwerking van de kantelmogelijkheden rekening met de door
aanbieders en cliënten geformuleerde
aandachtspunten.
Zet in op vrijwilligers(organisaties)en mantelzorgbeleid, maar baseer verwachtingen
over hun inzet op realistische cijfers.
Geef aan welke samenhang er mogelijk is tussen een gekantelde en getransformeerde
A WBZ en de jeugdzorg en de Participatiewet
Financiën
We realiseren ons dat het vragen van een eigen bijdrage noodzakelijk is. De noodzaak voor het
betalen van een hogere eigen bijdrage, willen wij nader onderbouwd zien. Ook de eigen bijdrage moet
maatwerk zijn, waarbij we pleiten voor het vrijlaten tot maximaal 130% van het bijstandsniveau.
Daarbij willen we wijzen op stapeling van eigen bijdragen en het belang van een vangnet.
Wij denken dat de transitie zelf ook geld gaat kosten, daarom vragen we ons af of de voorgestelde
bezuinigingen wel te realiseren zijn. We zouden op termijn graag een transparant financieel overzicht
krijgen van hoe de gelden ingezet gaan worden.
Advies Financiën
Waarborg de financiën voor het sociale domein en houd rekening met kosten van de
transitie. Calculeer risico's in.
Houd rekening met de stapeling van eigen bijdragen en stel een ondergrens van
inkomen vast.
Communicatie
Naar ons idee zijn nog weinig mensen zich bewust van de grote veranderingen die er aan komen. Een
goede communicatie is hard nodig. Echter het is wel nodig dat deze boodschap voor burgers en
cliënten regelmatig wordt herhaald. Om te bereiken dat deze cultuuromslag indaalt in de samenleving.
Advies

Communicatie
Beschrijf het communicatietraject

voor alle betrokkenen
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Informatiedeling
Rond het organiseren van informatiedeling is nog niet veel opgenomen in de nota. Ook hierbij is het
belangrijk dat cliëntvertegenwoordigers mee denken. Wij gaan ervan uit dat privacy nog uitgewerkt
gaat worden en ontvangen graag t.z.t. nader informatie over dit onderwerp.
Participatie en monitoren
We waarderen het dat cliëntenorganisaties betrokken zijn bij het meedenken over het beleid en dat wij
als Participatieraad tijdig kunnen adviseren over het beleidskader. Graag zouden we in het
beleidskader ook richtlijnen voor het vervolg zien. Het gaat daarbij zowel om afspraken rond
medezeggenschap bij zorgaanbieders en advisering door de Participatieraad, als om de inbreng van
burgers.
Tot slot gaat het ook om het monitoren van de transitie. Het is wenselijk dat de gevolgen van de
decentralisatie gevolgd worden. Signaleren en evalueren op thema's die voor cliënten belangrijk zijn,
zoals eigen regie, kwaliteit en bejegening. De Participatieraad verneemt graag over de opzet van zo'n
systeem en over hoe om te gaan met de uitkomsten.

Advies Participatie en monitoren
Geef aan hoe cliënten(organisaties) en de Participatieraad in het vervolgtraject
betrokken worden.
Geef aan hoe de monitoring van de transitie plaats zal vinden met aandacht voor
cliënten die dreigen tussen wal en het schip te vallen

Rol Achmea
Werk haar rol uit in het gehele proces, kom daarin tot een concreet voortel en onderzoek de
marktwerking. Wij vragen ons als Participatieraad af of het in zee gaan met één partij wenselijk is.

