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Tafel: individuele begeleiding Wmo 
Uitgangspunt: diagnose niet leidend maar de ondersteuningsvraag van de inwoner. 

 
Wat verstaan we onder onderscheid regulier en specialistisch? 
 Verschilt per gemeente, beoordeling door toegang 
 Scherpe scheidslijn moeilijk aan te geven, vraagt om goed overleg met toegang en 

vertrouwen in elkaars expertise 
 Uitgangspunt bij beide is normalisatie 
 Criteria in Wmo zelfredzaamheid en participatie 
 Blijft maatwerk/ mensenwerk 
 Uitgaan van de ondersteuningsvraag: welke aanbieder is het meest passend bij deze 

vraag 
 Na inzet specialistisch → casus stabiel → afschaling door gemeente. Stabilisatie 

behouden is ook intensief (complexiteit maakt het specialistisch). Al scala aan 
hulpverlening achter de rug. 
Waarom dan gelijk Wlz bij stabilisatie??? 

 Benaming geeft onderscheid aan. Soms lastig: keukentafel gesprek is 
beoordeling door consulente → komt zorgaanbieder dan blijkt indicatie niet altijd 
te kloppen → contact met consulenten om aan te passen → minder bekendheid 
van aanbieder → gevoel aanbieder dat 
gedachte van gemeente is alles er uit te willen halen. 

 Flexibiliteit in te kunnen switchem naar zwaarte, vooral bij multiproblematiek 
 

Regulier Specialistisch 
Eenvoudigere casuïstiek GGZ problematiek hoofmoot (meerdere 

Leefdomeinen) 
Nog grip op eigen leven maar 
ondersteuning nodig 

Complex, meerdere leefgebieden 

 Regie verlies/ grip op eigen leven 
 Dubbel/ triple problematiek 
 Risico op crises 
 Diagnose van de client (zijn al hardere 

criteria, 
geeft basis) 

 
Vraag: verschillende interpretatie door tekst die er nu ligt of door de toegang of is het een 
combinatie van beiden? Reactie: waarschijnlijk een combi. Consulent maakt op basis van 
keukentafelgesprek een inschatting en geeft hier een invulling aan. Is moment opname en 
consulent neemt zichzelf mee/ inkleuring. 
Aanbieder: Partnerschap aan de voorkant: toegang wij doen deze inschatting, wat denken 
jullie als aanbieder? 

 
Aandachtspunt: deskundigheid toegang op specifieke doelgroepen is ook van belang. 
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Hoe kijkt u tegen combi trajecten aan: zowel individueel regulier en 
specialistisch als combi, maar ook individueel en groep. 
- Mix regulier en specialistisch (veel casussen is het vaak niet het een of het ander). 

Als voorbeeld wordt Zaltbommel genoemd. 
- Sommige aanbieders alleen specialistisch. Client wil naar deze aanbieder dus 

maar indicatie specialistisch. Voelt niet eerlijk. 
- Bij nieuwe aanbesteding alles of niets. 
- Integrale aanpak door 1 aanbieder, op- en afschalen eenvoudiger. 
- Medewerkers van aanbieders regulier en specialistisch niet dezelfde. 
- Zich richten op alleen specialistisch ook een bewuste keuze van een aanbieder. 

Voorbeeld multi probleem casuïstiek. Deze aanbieders hebben, bij afschalen, contact 
met andere aanbieders, netwerk met client weer opgebouwd zelfredzaam. Gaan niet 
van de een op andere dag een andere organisatie worden. Worden ook gevonden 
door organisaties die “vastlopen”. 

- Zolang de criteria voor de tarieven niet bekend zijn is het niet mogelijk om voorkeur uit 
te spreken. 

 
Woordkeuze: regulier/ specialistisch 
Zo laten: 
Regulier en specialistisch handhaven. Bij sommige cliënten combi. Deze namen 
helder. Benaming geeft onderscheid aan 

 
Andere voorstellen: 
Utrecht (minder partijen): begeleiding thuis (zwaardere variant) en begeleiding (licht 
variant voor afschaling naar voorveld). Soms pas na paar maanden duidelijk wat nodig is 
(zeker bij LVB en zorgmijders). 

 
Wat nog nodig voor samenwerking en partnerschip: voorstellen en 
verbeterpunten. 
(Meniti meter: de samenwerking met de gemeenten kan verbeterd worden op: korte lijnen 
24, eenduidigheid 20 partnerschap 19). 

 
Aanbieders onderling 

 Overkrijgen en overdragen zijn 2 dingen. Samenwerking aanbieder specialistisch 
met aanbieder regulier is dat acceptabel? Naar andere aanbieder kan ook leiden 
tot achteruitgang bij client, voorbeeld autisme. 

 Geen cherry picking. 
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Aanbieders en gemeente 

 Dezelfde taal spreken 
 Welke verantwoording ligt waar 
 Dezelfde werkwijze (alle gemeenten, maar ook de consulenten toegang binnen de 

gemeente) 
 Meer betrekken van aanbieders aan start traject. 

 
 
Regie op deze trajecten: meer bij gemeente of aanbieder 
Bij aanbieder. Zo ja, en wat hebben ze dan nodig om gemeenten het vertrouwen te 
geven dat dit ook kan. 
Meer samenspraak bij keukentafelgesprek tussen toegang en aanbieder. In gesprek met 
consulent wat is er nodig. Overleg i.p.v. neerleggen. 
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