
Matrix adviezen / reacties Wmo-raden  
Dienstverleningsmodel 
  

   
   
Nr. Vraag / opmerking Wmo-raad Antwoord / wat is er mee gedaan 
  

Gemeente Weesp 
 

 De WMO adviesraad adviseert positief met in 
acht neming van onderstaande punten. 

 

1. Het stuk is moeilijk leesbaar, moeilijk leesbaar en 
bovendien voor mensen met een visuele 
beperking niet te begrijpen door het gebruik van 
de vele afbeeldingen. De adviesraad verzoekt om 
meer ‘Jip en Janneke taal’ te gebruiken. 

Er komt een ‘Publieksversie’ van het 
dienstverleningsmodel waar het model in Jip en Janneke 
taal zal worden verwoord en uitgelegd. Deze 
publieksversie zal voor de commissie/werksessie van juni 
beschikbaar zijn. We zullen er op letten dat de plaatjes 
daarbij worden uitgelegd zodat de spraakcomputer deze 
tekst kan omzetten. 

2. De adviesraad zou graag zien dat de eigen kracht 
bij mensen wordt gestimuleerd bijvoorbeeld door 
het organiseren van Eigen Kracht Conferenties. 

Dit onderwerp zal in het Wmo beleidsplan aan de orde 
komen.  

3. De adviesraad geeft aan dat de gemeente 
vernieuwende initiatieven zou kunnen stimuleren 
en faciliteren waarbij bijvoorbeeld mensen met 
een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt 
een rol kunnen krijgen. Maar ook het MKB, 
verenigingen en organisaties kunnen initiatieven 
nemen die door de gemeente zou kunnen worden 
gefaciliteerd. 

In de gemeente Wijdemeren loopt op dit moment een 
pilot, juist met het doel om vernieuwende initiatieven 
vanuit de samenleving te faciliteren. We willen de 
uitkomsten van de pilot omzetten in beleid.  

4. Afbeelding 3: waar is de verbinding tussen ‘voor 
de toegang en achter de toegang’? De wmo 
adviesraad adviseert de kruisbestuiving te 
bevorderen tussen de ‘voorkant’ en de 
‘achterkant’. 

Dat is zeker wel het doel van het model. In het 
Raadsvoorstel Toegang is dit aangegeven in de vorm van 
een weegschaal. De gemeente zal er voor moeten zorgen 
dat de ‘achterkant’ en de ‘voorkant’ met elkaar in 
evenwicht zijn, dus dat de lijnen kort zijn en dat er wordt 
geleerd van elkaar. Zo nodig moet er vervolgens worden 
bijgestuurd. Dit proces zal plaatsvinden in de wijk. De 
wijkteams hebben hierin een spilfunctie.   

5. Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gemist in het 
model.  

De functies van het CJG zijn opgenomen in het model, net 
als de functies van bijvoorbeeld Versa. Er is bewust voor 
gekozen geen namen van organisaties in het model op te 
nemen maar alleen functies te benoemen. 

6. MKB: wat wordt bedoeld met MKB en MVO? De term MKB dekt inderdaad niet de lading. We staan 
open voor een betere term. Hiermee wordt bedoeld de 
algemeen toegankelijke voorzieningen die in de wijk 
aanwezig zijn zoals de Klussendienst, was- en 
strijkservice. Maar hiermee wordt ook bedoeld licht 
pedagogische ondersteuning zoals het CJG die biedt. 
MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (we zullen dit in de tekst uitschrijven) en 
MKB voor Midden- en Kleinbedrijf (we zullen dit in de tekst 
uitschrijven). 
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7. Hoe worden de kwaliteitseisen gewaarborgd bij de 
onder punt 6 gecontracteerde partijen. 

Bij het aangaan van de contracten zullen eisen worden 
gesteld, ook aan de te leveren kwaliteit.  

8. Ketenpartners: graag de GGZ opnemen. We nemen de GGZ op in het model. 
9. Wat is de onderbouwing om begeleiding en 

jeugdzorg samen te voegen en niet ondersteuning 
en begeleiding? 

De gemeente heeft in de bouwtekening geen 
uitvoeringsregie over begeleiding en jeugdzorg. De 
uitvoeringsregie ligt bij de professionals. Bij de taken in 
het cluster ondersteuning heeft de gemeente wel de 
uitvoeringsregie.  

10. Wie heeft de keuzevrijheid als het gaat of een 
onderdeel in het publieke of in het private domein 
wordt uitgevoerd, de burger of de gemeente? 

De gemeente heeft hierin de keuzevrijheid, tenzij het om 
een taak gaat die wettelijk in het publieke domein moet 
worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het verstrekken van 
een bijstandsuitkering. 

11. Wat wordt bedoeld met het INK model en het 
CRM systeem. 

Het INK model is een managementmodel, een methode 
om te komen tot de gewenste resultaten. Het model geeft 
sturing aan het proces en borgt dat er geen onderwerpen 
en spelers worden ‘vergeten’. In bijlage 5 staan de 11 
onderdelen van dit model kort aangegeven. Er zijn ook 
andere methoden om het proces te managen. 
Bijvoorbeeld het model Canvas. Het gaat hier echt om de 
bedrijfsvoering van processen. Dit is de bevoegdheid van 
het college. 
Een CRM systeem is een klantvolgsysteem.  

 Gemeente Wijdemeren  
 Algemene conclusie: positief  
12. Gemeentelijke samenwerking De Wmo 

adviesraad spreekt haar zorgen uit met betrekking 
tot de politiek/bestuurlijke ontwikkeling van de 
samenwerking SWW. De Wmo adviesraad maakt 
zich zorgen over de voortgang van de 
transitietrajecten binnen dit krachtenveld en 
vraagt daarvoor aandacht. 

 

13. Regiefunctie van de gemeente De Wmo 
adviesraad onderschrijft de keuze van de 
gemeente om zich te beperken tot de beleidsregie 
en de uitvoering zoveel mogelijk over te laten aan 
deskundigen in het veld. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

14. Wijkgericht werken De Wmo adviesraad 
ondersteunt het uitgangspunt om wijkgericht te 
gaan werken, maar wil graag weten wat dit 
betekent.  

In het voorstel Organisatiekaders zal de wijkaanpak 
concreter worden ingevuld. De wijkgerichte aanpak zal ter 
advisering aan de Wmo adviesraden worden voorgelegd. 

15. Dagbesteding  
De Wmo adviesraad vraagt aandacht voor 
dagbesteding.  
 
 

 
Met betrekking tot het terugschroeven van zorg en 
ondersteuning: dit heeft te maken met de trend van 
extramuralisering. De overheid zet erop in om mensen 
langer thuis te laten wonen. Dit geldt niet alleen voor 
ouderen maar ook voor andere inwoners die zorg nodig 
hebben. Dit heeft sluiting van bedden tot gevolg, maar dit 
betekent niet dat deze inwoners geen zorg meer krijgen. 
Zorg en verblijf worden zo veel mogelijk losgekoppeld. 
 
 
Dagbesteding van inwoners met extramurale zorgindicatie 
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komt vanaf 2015 onder de Wmo te vallen. Ook het 
vervoer naar de dagbesteding komt onder de Wmo te 
vallen. De dagbesteding van mensen met een intramurale 
indicatie (mensen die in een instelling wonen) blijft 
inderdaad onderdeel van de AWBZ. 

16. Spanning in de keten De Wmo adviesraad heeft 
moeite met deze term en vraagt met 
terughoudendheid hiermee om te gaan. De Wmo 
adviesraad adviseert met  partners in de zorg het 
stelsel in te richten. 

Bij het opstellen van het implementatieplan zullen we dit 
advies ter harte nemen en onze belangrijkste partners 
uitnodigen mee te werken aan het opstellen en uitvoeren 
van het implementatieplan. 

 Gemeente Stichtse Vecht  
 De Wmo adviesraad adviseert ?  
17. De notitie is erg complex en ingewikkeld. (Punt 1 

in het advies) 
Er wordt gewerkt aan een publieksversie van het 
dienstverleningsmodel. Zie ook punt 1. 

18. Inhoudelijk weinig vernieuwing. Het woord Visie 
dekt de lading niet. De notitie gaat over de 
organisatie van werkzaamheden. (Punt 2 in het 
advies) 

Het woord Visie werkt inderdaad verwarrend en zal in het 
vervolg niet meer worden genoemd. Het gaat in deze 
notitie om de inrichting van het stelsel, het 
dienstverleningsmodel. Een stelselinrichting en/of 
organisatieverandering doorloopt drie fasen: van richting, 
naar inrichting, naar verrichting/implementatie. De richting 
is, zoals de Wmo adviesraad terecht aangeeft, gelegd in 
de Visie en Toegang Sociaal Domein. Wij zitten nu in de 
inrichtingsfase en wij ontkomen er niet aan om hier vanuit 
de bedrijfsvoering naar te kijken. Omdat de inrichting van 
het stelsel in samenhang met de samenwerking SWW 
bepalend is heeft het college er toch voor gekozen om dit 
dienstverleningsmodel voor te leggen aan de 
gemeenteraden. Het Dienstverleningsmodel en de 
Organisatiekaders zijn grotendeels 
bedrijfsvoeringsdocumenten en aan het college, echter 
gezien de omvang van de organisatieverandering in 
relatie tot de SWW samenwerking en transities maakt dat 
de colleges er voor kiezen deze documenten wel aan de 
gemeenteraden voor te leggen en de Wmo adviesraden 
hierin te betrekken. 

19. Punten 3 en 4 Het op te stellen beleid zal er voor moeten zorgen dat de 
doelstellingen ten aanzien van de “Vitale samenleving” 
c.q. de transformatie worden gehaald. Daar is het 
dienstverleningsmodel niet voor bedoeld. Het 
Dienstverleningsmodel is een middel om te komen tot de 
beoogde transformatie. In het op te stellen beleid worden 
de doelstellingen opgenomen. 

20. Punt 5. Dit punt wordt meegenomen bij de inrichting van de 
gebiedsteams, zie “organisatiekaders”. 

21. Technische, materiële punten Hier dient nader overleg over plaats te vinden met de 
Wmo adviesraden en zal worden meegnomen in de 
publieksversie? 

22. Beleidsregie, uitvoeringsregie, uitvoering In het op te stellen implementatieplan wordt per cluster in 
kaart gebracht wie welke rol en op welke schaal heeft. 

23. Integrale bouwtekening en integraal 
uitvoeringscenario. 

Er is zeer bewust voor deze ordening gekozen. Indien na 
het maken van de impactanalyse blijkt dat een andere 
schikking nodig is dan zal dat alsnog worden gedaan.  
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24. Toegang frontlijn en specialist Dit onderdeel wordt uitgewerkt bij de samenstelling van de 
wijkteams waarbij de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden worden benoemd. 

25. Lead verantwoordelijke en casusregisseur; een 
nadere uitwerking is noodzakelijk.  

Dat klopt, nadere uitwerking is ook gewenst. Bij het 
vormen van de wijkteams zal het advies om een sociaal 
generalist aan te stellen worden meegenomen. Goede 
suggestie. 

26.  Hoe verder? De Wmo adviesraad zou graag over 
kerncijfers beschikken. 

De gemeenten beschikken nu al over de nodige gegevens 
als het gaan om vraag, aanbod en financiën. De fte’s 
zullen nog moeten worden doorgerekend. Wat er nog 
dient te gebeuren is het cijfermateriaal van de 3 
decentralisaties te bundelen en overzichtelijk weer te 
geven. Per decentralisatie is er echter nu al, dan wel 
binnenkort, een factsheet beschikbaar. 

27. Ten slotte. De Wmo adviesraad pleit ervoor om 
via cocreatie de stelselherziening verder vorm te 
geven. 

Daar zijn wij het mee eens.  
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