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Aanwezig  

- Marieke Aalpol, casemanager Wmo 

- Judith Haster, casemanager Wmo 

- Pol Verlinde, RIBW-KA/M 

- Corrie Mechteld, RIBW-KA/M 

- Linda Pastor, RIBW-KA/M 

- Lidewij van ’t Hof, Leger des Heils 

- Linda van Berkel, Leger des Heils 

- André Smits, Stichting Lievegoed 

- Sandra Panchoe, HVO Querido 

- Sandra van os, HVO Querido 

- Maureen Bronkhorst, Driestroom 

- José van den Dool, Open Huis/ Stichting Ontmoeting 

- Berend Gunnik, Open Huis/ Stichting Ontmoeting 

- Frank Marijnen, Parnassia Groep 

- Nina Kienhuis, GGD 

- Annelot Jonges, gemeente Heemstede 

- Simone Leensen, gemeente Haarlem 

- Yamuna Ditters, gemeente Haarlem 

- Jan-Willem Duker, gemeente Haarlem 

- Henk Esselink, gemeente Haarlem 

- Evelien Rijken, bureau HHM 

 

Agenda 

- Korte terugblik op het arrangementenmodel 

- Casusbespreking 

- Terugkoppeling 

 

Doel 

Meer gevoel krijgen bij het arrangementenmodel 

 

Korte terugblik 

zie presentatie en diverse eerdere presentaties 

 

Reactie: de acceptatieplicht wekt de indruk dat er geen vertrouwen in de aanbieders is, dat de 

gemeente bang is dat aanbieders de krenten uit de pap te halen.  

We hebben afgelopen jaren ervaren dat het heel lastig blijkt om cliënten te plaatsen. We willen de 

verantwoordelijkheid wat meer bij aanbieders leggen. Elk model heeft bepaalde risico’s en wij kiezen 

deze methode om daarin te sturen. We gaan kijken hoe dat uitpakt.  



 

Vraag: heeft de cliënt keuzevrijheid om zijn zorg op verschillende plekken in te kopen?  

De cliënt kiest een aanbieder voor het wonen, vervolgens kan hij/zij in overleg de aanbieder kiezen 

waar bijvoorbeeld de dagbesteding of andere vormen van ondersteuning worden belegd. Het doel 

van de cliënt is leidend.  

 

Reactie: Het is een wederkerig proces, niet alleen de aanbieder is integraal verantwoordelijk, ook de 

cliënt is verantwoordelijk.  

Ja, dat klopt.  

 

Reactie: in de MO is het lang niet altijd mogelijk om direct na 2 weken met een ondersteuningsplan 

aan de slag te gaan.  

Dat klopt, dat blijft maatwerk. Maar door sterker in te zetten op die eerste periode en aansluiten bij 

de cliëntbehoefte verwachten we toch dat cliënten sneller kunnen doorstromen.  

 

Vraag: Hoe krijg ik als aanbieder de informatie met de doelen enz. binnen? Nu krijgen we een Wmo-

bericht binnen met zeer summiere informatie. Je wil niet dat je het gesprek moet overdoen met de 

cliënt om aan de informatie te komen.  

Bij het gesprek kan iemand van de zorgaanbieder aanwezig zijn, dat zal vaak wenselijk zijn. Zo niet, 

dan willen we dat de cliënt de beschikking en het ondersteuningsplan meeneemt naar de aanbieder.  

Reactie: als je het in het voortraject goed doen, heb je een betere basis. Daar zijn misschien wel 

meerdere gesprekken voor nodig met de cliënt en de aanbieder gezamenlijk. Dat is misschien zelfs 

wel kostenbeheersend.  

 

Vraag: wat is de relatie met de sociale wijkteams?  

Zij gaan steeds meer op pakken maar doen dat voor een lichtere doelgroep. Voor beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang willen we wel een centrale toegang behouden. Het wijkteam heeft 

natuurlijk wel een preventieve rol en neemt mensen ook over als ze weer vanuit BW/MO zelfstandig 

gaan wonen.  

Vraag: hoe doe je dat in relatie tot bemoeizorg?  

Ook bemoeizorg speelt een rol maar dat zit minder in de toegang. Met ons preventie-offensief en het 

vroegsignaleringsoverleg zetten we veel meer in op bemoeizorg. Dat zit er nog vóór.  

 

Casusbespreking 

De aanwezigen zijn in twee geroepen verdeeld. In groep 1 is een casus besproken, in de tweede 

groep zijn twee casus besproken. De aanwezige casemanagers bw, Marieke en Judith, hebben de 

casus toegelicht. We gaan in dit verslag niet in op de uitkomsten van deze besprekingen. Wel werd 



na afloop door aanwezigen aangegeven dat het heel nuttig en waardevol is om op deze manier 

gevoel te krijgen bij het model. De toegevoegde waarde van het bespreken van casuïstiek en te 

maken keuzes in een breder gezelschap en in aanwezigheid van verschillende invalshoeken 

(aanbieders, gemeenten, ggd, cliënt perspectief) is per definitie groot, zo werd aangegeven. Voor een 

transparante toepassing van het arrangementenmodel zullen de beschrijvingen van de treden en de  

instructies scherp en duidelijk moeten zijn. Deze behoeven nog aanscherping.  

Op dit moment wordt een projectleider voor de doorontwikkeling van de toegang geworven.  In dit 

project zal er ook veel ruimte zijn om inhoudelijke en praktische vraagstukken met de aanbieders af 

te stemmen.  

Op donderdag 6 juli vindt de volgende bijeenkomst plaats. Op deze bijeenkomst worden de 

uitgangspunten voor de totstandkoming van tarieven in het arrangementenmodel besproken. Ook 

zullen we dan de stand van zaken melden van het vervolg proces van het toegangsproject. 


