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Bijlage 1 Overzicht van verrichte onderzoeken naar AWBZ-pakketmaatregel 

 
Door verschillende organisaties in Nederland zijn in de afgelopen anderhalf jaar onderzoeken verricht 
naar de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel. Deze worden in de onderstaande tabel 
weergegeven.  

 

Onderzoek 
uitgevoerd door: 

In opdracht van: Titel: Maand van 
publicatie: 

CIZ&HHM Ministerie van VWS & 
Programmaministerie 
voor Jeugd & Gezin 

Onderzoek effecten pakketmaatregelen AWBZ September 
2008 

HHM Ministerie van VWS Effecten AWBZ pakketmaatregelen op de Wmo Maart 2009a 

HHM  Ministerie van VWS & 
Programmaministerie 
voor Jeugd & Gezin  

AWBZ pakketmaatregelen 2009: getroffen 
klantgroepen  

Maart 2009b 

Cliëntenmonitor 
Langdurige Zorg  

Ministerie van VWS  Veranderde toegang tot de AWBZ Peiling onder 
zorgvragers en cliënten Voorjaar 2009 

Juni 2009 

CIZ  Ministerie van VWS Pakketmaatregelen Monitor Augustus 2009 

ETC Tangram  Ministerie van VWS Pakketmaatregel 2009 en de ZG-sector  Oktober 2009 

Expertisecentrum 
Mantelzorg 

Ministerie van VWS Kan de mantelzorger dit aan? November 
2009 

Cliëntenmonitor 
Langdurige Zorg 

Ministerie van VWS Samen uit, samen thuis. Onderzoek naar de 
gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor 
oudere migranten die gebruik maken van 
dagactiviteiten 

December 
2009 

Cliëntenmonitor 
Langdurige Zorg  

Ministerie van VWS Veranderde toegang tot de AWBZ: ervaringen van 
zorgvragers en cliënten in 2009  

Januari 2010 

Mezzo  Ministerie van VWS  Pakketmaatregelen AWBZ Effecten op de 
informele zorg  

Januari 2010 

ITS Gezamenlijke 
landelijke 
cliëntorganisaties 

AWBZ Monitor Onderzoek naar de gevolgen van 
de pakketmaatregel begeleiding voor 
budgethouders 

Januari 2010 

MEE Ministerie van VWS Kwartaalrapportage winter 2010 (eerder verscheen 
er een kwartaalrapportage in oktober en april) 

Januari 2010 

Research voor 
Beleid 

Landelijke 
cliëntenorganisaties 
en ouderenbonden 

Gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen 
Onderzoek onder chronisch zieken, ouderen, 
lichamelijk en verstandelijk gehandicapten 

Februari 2010 

ITS Gezamenlijke 
landelijke 
cliëntorganisaties 

AWBZ Monitor Onderzoek naar de gevolgen van 
de pakketmaatregel begeleiding voor gezinnen met 
gehandicapte kinderen en volwassenen met 
langdurige GGZ-problematiek 
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Van elk onderzoek is in het kort de doelstelling van het onderzoek beschreven, de methode die is 
gebruikt en hoeveel respondenten er aan hebben meegewerkt. 
  
1. CIZ&HHM 2008 
Het betreft hier 1. een kwantitatief onderzoek door het CIZ naar (de kenmerken van) indicatiebesluiten 
waarin als gevolg van de cesuur geen Begeleiding meer kan worden toegekend. 2. Kwalitatief 
onderzoek door bureau HHM naar de te onderscheiden groepen van cliënten die door de maatregelen 
worden getroffen en naar de te verwachten effecten voor deze cliënten.  
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/06F21454-DF5D-47B2-925E-
8046491687FF/0/onderzoekCIZ.pdf 
 
2. HHM Maart 2009a 
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van de 
pakketmaatregelen AWBZ op voorzieningen uit de Wmo. Hiervoor zij 30 gemeenten aselect 
geselecteerd waarbij op omvang is gestratificeerd, waarvan uiteindelijk 23 gemeenten meededen. 
Daarnaast zijn vier proeftuingemeenten uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. De 
klantgroepen die uit eerder onderzoek van HHM zijn voortgekomen zijn nader uitgewerkt tot 
voorbeeldcliënten welke in december 2008 schriftelijk zijn voorgelegd aan gemeenten. Daarbij werd 
tevens een korte vragenlijst meegestuurd, met enkele algemene vragen en een aantal vragen per 
klantgroep. Nadat de antwoorden op de vragenlijsten bij de gemeente telefonisch waren verkregen, is 
het onderzoek begin januari 2009 vervolgd met een aantal expertbijeenkomsten (totaal 40 personen), 
waarbij gezocht werd naar de praktische uitwerking die door gemeenten wordt gegeven aan de 
gevolgen van de pakketmaatregelen.  
http://www.hhm.nl/download/ND090786_eindrapport_effecten_pakketmaatregelen_Wmo.pdf 
 
3. HHM Maart 2009b 
Dit onderzoek had tot doel om de klantgroepen die worden getroffen door de AWBZ 
pakketmaatregelen 2009 te beschrijven. Dit is gedaan op basis van eerder verworven gegevens.  
http://www.hhm.nl/download/ND090787_klantgroepen_AWBZ_pakketmaatregelen2009.pdf 
 
4. Cliëntenmonitor Langdurige Zorg 2009 
Deze verkenning was gericht op de veranderingen in de toegang tot de AWBZ. Het onderzoek is een 
beschrijving van de actuele verandering in de AWBZ, gebaseerd op de monitor die door de 
gezamenlijke cliëntenorganisaties wordt georganiseerd. Deze peiling, gebaseerd op het voorjaar van 
2009, is gebaseerd op 1550 meldingen van cliënten in relatie tot een standaard vragenlijst.  
http://www.pgb.nl/per_saldo/up1/ZgnyozbIcB_Rapportage_meldactie.pdf 
 
5. CIZ 2009 
Dit onderzoek rapporteert over de ontwikkelingen van de AWBZ-PakketMaatregelen-monitor in de 
eerste helft van 2009. Het rapport is geheel gebaseerd op CIZ gegevens uit de positieve 
indicatiebesluiten voor de extramurale AWBZ. De rapportage vergelijkt drie halve jaren, namelijk 
steeds de eerste helft van 2007/ t/m 2009.  
http://www.minvws.nl/includes/dl/openbestand.asp?File=/images/dlz-2967344b-_tcm19-189456.pdf 
 
6. ETC Tangram 2009 
Dit onderzoek betreft het in kaart brengen van de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel voor de 
Zintuiglijk Gehandicapten Sector. Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen zijn interviews 
gehouden met 16 verschillende stakeholders om hulpvraag, zorg- en ondersteuningsaanbod en 
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indicatiebeleid in beeld te brengen (cliëntenorganisaties, een selectie van aanbieders, CIZ, CVZ, NZA 
en VGN). 
http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG21757.pdf 
 
7. Expertisecentrum Mantelzorg 2009  
Dit onderzoek is verricht met het doel de gevolgen van de maatregel op mantelzorgers in kaart te 
brengen. Hierbij werd een inventarisatie gedaan van de eerste signalen. Aan de hand van beschikbare 
literatuur, het volgen van de landelijke meldactie, informatie van het CIZ en eigen interviews met lokale 
en regionale veldpartijen als MEE, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, steunpuntenmantelzorg, 
vrijwilligersorganisaties en gemeenten is getracht antwoord te vinden op de onderzoeksvragen. In 
totaal hebben 22 organisaties aan de inventarisatie deelgenomen om te achterhalen in hoeverre de 
mantelzorger ‘getroffen’ wordt door de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel.  
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Kan%20de%20mantelzorger%20dit%20a
an.pdf 
 
8. Cliëntenmonitor Langdurige Zorg 2009 (migranten) 
Het doel van dit onderzoek was om de effecten van de herindicaties voor de specifieke groep van 
migranten ouderen in kaart te brengen. In oktober 2009 zijn veertien zorgaanbieders en een aantal 
sleutelpersonen van niet-Nederlandse afkomst gevraagd naar hun ervaringen met de strengere 
toegang tot de AWBZ. Daarbij is het accent gelegd op het gebruik van dagvoorzieningen voor oudere 
migranten. In totaal werd informatie verzameld over 44 projecten, verspreid over Nederland.  
http://www.netwerknoom.nl/media/samenuitsamenthuis.pdf 
 
9. Cliëntenmonitor Langdurige Zorg 2010 
Dit onderzoek is verricht om de gevolgen en ervaringen van de AWBZ-pakketmaatregel in het najaar 
van 2009 in kaart te brengen met behulp van de landelijke cliëntenmonitor. In totaal zijn er van 2755 
mensen gegevens verzameld. Dit gebeurde langs drie routes; een algemeen meldpunt, een specifieke 
meldactie en een aanvullende verkenning bij ouders van een kind met psychische problematiek. 2490 
van de personen werden via de eerste twee routes verworven.  
http://www.npcf.nl/images/stories/Webwinkel/AWBZ-
Wmo/rapport%20clintenmonitor%20awbz%20najaar%202009.pdf 
 
10. Mezzo 2010 
Dit betreft een onderzoek naar de effecten van de Pakketmaatregelen AWBZ op de informele zorg, 
waarbij gebruik gemaakt is van de Cliëntenmonitor Langdurige Zorg. In de najaarsmeldactie heeft 
Mezzo namelijk geparticipeerd, welke bijna 2500 reacties heeft opgeleverd. In aanvulling op de 
rapportage van de cliëntenmonitor presenteert Mezzo in dit rapport de bevindingen over de informele 
zorg. 
http://www.mezzo.nl/php/bibliotheek/download.php?id=2443&bestand=Rapportage_monitor_Mezzo_ja
n.pdf 
 
11. ITS 2010 (budgethouders) 
Dit onderzoek is gericht op gevolgen van de pakketmaatregel AWB met betrekking tot de zorgfunctie 
begeleiding. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit budgethouder, mensen die met een 
persoonsgebonden budget zelf de geïndiceerde zorg inkopen. Hiervoor zijn bij 608 budgethouders die 
afkomstig zijn uit het bredere PGB-panel van het ITS informatie gekregen door middel van telefonische 
vraaggesprekken.  
http://www.its-nijmegen.nl//pdf/view.asp?id=611 
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12. MEE  
MEE Nederland heeft in het voorjaar 2009, in het najaar 2009 en in de winter 2010 een 
kwartaalrapportage uitgebracht. Het doel hiervan is om in kaart te brengen hoeveel mensen zich tot nu 
toe bij MEE hebben gemeld en welke mogelijke alternatieven worden gezocht/gevonden. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van alle gegevens van cliënten die op het moment van onderzoek bij MEE 
beschikbaar zijn.  
http://www.mee.nl/hipe/uploads/publicaties/MEE_Signaal_kwartaalrapp%20pakketm%20AWBZ%20win
ter.pdf 
 
13. Research voor Beleid 2010 
Met dit onderzoek werden de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen in kaart gebracht. Hiervoor is er met behulp van een steekproef aan 6000 
cliënten vanuit het cliëntensysteem van het CIZ een brief verzonden. Uiteindelijk hebben 537 de 
bijgesloten opt-in kaart geretourneerd en zijn er in totaal 438 interviews afgenomen met cliënten. 
Daarnaast is er in 8 regio’s verspreid door Nederland een contextanalyse uitgevoerd naar hoe 
gemeenten en aanbieders reageren op de AWBZ-pakketmaatregel. Per regio is een desk research 
vervaardigd waarin het gemeentelijk beleid t.a.v. de pakketmaatregelen in kaart is gebracht. Daarnaast 
zijn er groepsgesprekken gevoerd met cliënten enerzijds en gemeenten, zorgaanbieders, MEE, 
welzijnsorganisaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties anderzijds.  
http://www.studiearena.nl/uploads/congresagenda/eindrap_awbz_pm_deel_rvb_feb_2010.pdf 
 
14. ITS 2010 
Dit onderzoek moet nog worden gepubliceerd, maar gaat over de gevolgen van de pakketmaatregel 
begeleiding voor gezinnen met gehandicapte kinderen en volwassenen met langdurige GGZ-
problematiek. 
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Bijlage 2 Overzicht respondenten 

Respondenten partijenanalyse 
Tabel 1: Een overzicht van expertgesprekken partijenanalyse 
Organisatie Functie 
MOVISIE Senior adviseur  
MOVISIE Senior adviseur 
MOVISIE Senior projectleider 
MOVISIE Senior adviseur 
MOVISIE Senior adviseur 
Vilans Adviseur/onderzoeker 

 
 
Respondenten telefonische interviews zorgaanbieders 
Tabel 2: Een overzicht van de zorgaanbieders in de GGZ die telefonisch zijn benaderd. 

GGZ Organisatie Functie 
1. SWBU (RIBW Utrecht) Hoofd stafafdeling  
2. HVOquerido Concerncontroller 
3. GGZ Nederland Beleidsadviseur afdeling  

Kwaliteit en Verantwoording 
4. Kwintes Kwartiermaker 
5. Mensana Beleidssecretaris 
6. RIBW Nijmegen Aandachtsfunctionaris materiële  

en financiële hulpverlening  
7. Actiz Projectleider thuisbegeleiding 
8. Cordaan Programmamanager welzijn,  

dagbesteding en conceptontwikkeling 
9. Dimence Teamleider Opbrengstverantwoording 
10. RIBW Groep Overijssel Staffunctionaris Innovatie 
11. Delta Psychisch centrum Activiteitenbegeleidster 
12. Stichting Volksbond Adjunct-directeur 
13. Stichting Riwis Zorg en Welzijn Manager Voordeur 
14. Promens Care Kwaliteitsfunctionaris/indicatieaanvrager 
15. Perspektief Beleidsmedewerker 
16. Eleos Individueel Traject Begeleider 
17. RIBW Gooi & Vechtstreek Afdelingsmanager 
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Tabel 3: Een overzicht van de zorgaanbieders in de ouderenzorg die telefonisch zijn benaderd. 

Ouderenzorg organisatie Functie 
1. Cordaan Persoonlijk begeleidster dagverzorging 
2. Beweging 3.0 Beleidsmedewerker 
3. BrabantZorg Programmamanager Klantrelatie 
4. Stromen op Maatgroep Manager Wmo Rayon 
5. Stichting de Wielborgh Beleidsadviseur 
6. Woonzorgcentrum de Rosengaerde Maatschappelijk werker 
7. Omring Bestuurssecretaris 
8. Actiz Senior beleidsmedewerker branchebelang en 

ondernemerschap 
9. Cordaan Beleidsadviseur Verpleeg & Verzorgingshuis 
10. Zorggroep de Vechtstreek Manager extramurale zorg 
11. Zorggroep Sint Maarten Zorgmanager Zorgadviespunt 
12. Zorgorganisatie Carint Manager Welzijn 
13. Zorgorganisatie Et Bientwark Financieel directeur 
14. Woon-zorgcentrum Humanitas  Coördinator dagbesteding 
15. Thuiszorg Magenta Cliëntadviseur 

 

Tabel 4: Een overzicht van de zorgaanbieders die zijn geïnterviewd op locatie 

Organisatie Functie 
Actiz Projectleider thuisbegeleiding 
Zorgorganisatie Carint Manager Welzijn 

 
 
Respondenten good practices 
Tabel 5: Een overzicht van de respondenten van de good practices 
Naam good practice Organisatie Functie 
   
1. Buurtbinderij - SavantZorg - Regiodirecteur 
 - SavantZorg - Coördinator Rozenhof 
 - Gemeente Helmond - Beleidsadviseur team Zorg en 

Welzijn 
 - Stichting Welzijn Ouderen Helmond - Teammanager 
 - Stichting Welzijn Ouderen Helmond - Activiteitenbegeleider 
 - GGZ Oost-Brabant - Teamleider van dienstencentrum 

ODAC 
 - GGZ Oost-Brabant - Activiteitenbegeleider 
 - Stichting Welzijn Helmond - Teamleider 
   
2. Dagarrangementen - SHDH - Cliëntadviseur 
Welzijn in Haarlem - Rode Kruis - Directeur 
 - Gemeente Haarlem - Senior Account  

Manager Programmabureau Wmo 
   
3. Wijk en Psychiatrie - Stichting Welzijn Amersfoort - Projectleider Wijk en Psychiatrie 
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  - SPH Stagiaire bij project  
Wijk en Psychiatrie 

4. Buren voor Buren - Deelgemeente Charlois Rotterdam - Beleidsmedewerker Sociale en 
Maatschappelijke Ontwikkeling  

 - De Stromen op Maatgroep - Coördinator Buren voor Buren 
 - Ouderenwerker - Charlois Welzijn 
 - De Vraagwijzer (wmo-loket) - Manager frontoffice 
   
5. Maatjesproject - Humanitas - Twee projectleiders VOC 
 - Gemeente Enschede - Beleidsmedewerker 
 - Gemeente Enschede - Beleidsmedewerker Wmo 
 - Humanitas onder Dak - Zorgcoördinator 
 - Vrouwenopvang Overijssel - Manager Hulpopvang 
 - Ouderenzorgorganisatie Livio - Verzorgende 
 - Stichting Welzijn Ouderen Hengelo - Teamleider 

 
 
Respondenten expertgesprekken  
Tabel 6: Een overzicht van de respondenten van de expertgesprekken 

Organisatie Functie 
Stichting Humanitas Hoofd Ontwikkeling en Ondersteuning bij Landelijk Bureau Humanitas 
Mezzo Senior beleidsmedewerker/projectmanager 
Gemeente Arnhem Wethouder 
Ministerie van VWS Beleidsmedewerker Directie Dienst Maatschappelijke Ondersteuning 
Ministerie van VWS Beleidsmedewerker Directie Langdurige Zorg 
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Bijlage 3 Topiclist telefonische interviews 

 
 
Algemeen 
1. Onder welke categorie zorgaanbieders valt uw zorgorganisatie? 
2. Wat is uw functie binnen deze zorgorganisatie? 
3. Welke soort begeleiding leverde uw zorgorganisatie voor de invoering van de AWBZ-

pakketmaatregel? (OB (algemeen/groep)/ AB) 
4. Hoeveel cliënten ontvingen voor de invoering van de AWBZ-pakketmaatregel OB en/of AB? 
5. Hoeveel cliënten hebben door de herindicatie hun indicatie (gedeeltelijk) verloren? 
 
Gevolgen 
6. Wat heeft uw organisatie gemerkt van de AWBZ-pakketmaatregel? 
7. Is het aantal hulpvragen aan uw organisatie veranderd door de invoering van de AWBZ-

pakketmaatregel?  
8. Wat heeft de invoering van de AWBZ-pakketmaatregel voor jullie organisatie betekend in termen 

van inkomsten? 
 
Reactie 
9. Heeft jullie organisatie iets ondernomen (binnen de organisatie of naar buiten toe) als reactie op de 

invoering van de AWBZ-pakketmaatregel? 
10. Hebben jullie geprobeerd om cliënten die hun indicatie (gedeeltelijk) zijn kwijtgeraakt op een ander 

manier ten dienst te zijn? 
11. Heeft u samenwerking/afstemming met andere organisaties/instellingen op beleids- of praktisch 

niveau? Zo ja, met welk doel/resultaat? 
12. Waarom heeft uw zorgorganisatie op deze manier gereageerd? 
13. Hoe ziet u uw rol als zorgaanbieder in de ondersteuning van de participatie van kwetsbare groepen 

in deze veranderde situatie? 
a) Vervult u als zorgaanbieder een rol in de ondersteuning van informele netwerken? Zo ja, op 

welke manier?  
b) Kunnen zorgaanbieders andere professionele spelers vanuit hun expertise over de doelgroep 

toerusten en/of activeren in de begeleiding aan mensen met een ‘lichte’ beperking? Zo ja, hoe 
kan deze rol ingevuld worden? 

14. Wat zijn ervaren uitdagingen/knelpunten (in samenwerking) die door de AWBZ-pakketmaatregel 
zijn ontstaan en wat zijn kansen? 

15. In hoeverre speelt het gedachtegoed achter de Wmo een rol in hetgeen jullie ondernemen? 
 
Alternatieven 
16. Waar gaan de cliënten van jullie zorgorganisatie heen die hun OB/AB (gedeeltelijk) zijn verloren? 
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Bijlage 4 Algemene topiclist interviews good practice 

 
 
1. Introductie 
- Uitleg onderzoek 
- Functie/achtergrond 
 
2. Invoering van de AWBZ-pakketmaatregel 
- Wat heeft uw organisatie gemerkt van de AWBZ-pakketmaatregel? 
- Hoe heeft uw organisatie gereageerd op de pakketmaatregel?  
- Hebben jullie binnen jullie organisatie het beleid veranderd nav de pakketmaatregel en (hoe) uit zich 
dat in de voorziening? 
- Wat zijn nieuwe mogelijkheden voor zorgaanbieders door de AWBZ-pakketmaatregel? 
 
3. De voorziening 
- Huidige stand van zaken van de voorziening 
 - Sinds wanneer bestaat de voorziening?  
 - Waaruit bestaat het project en voor wie is het bedoeld? 
- Wat is volgens u het doel van de voorziening? Hoe wordt dit doel bereikt? 
 - Is dit doel ook vastgelegd op papier en hoe is dat gegaan?  
- Hoe worden wijkbewoners met elkaar in contact gebracht/bereikt?  
- Hoe vaak vinden activiteiten plaats? 

- Hoeveel mensen worden ondersteund door de voorziening?  
- Wie zijn er werkzaam in het uitvoeren van het project? 

- Is er ook een training voor de vrijwilligers (door wie?/al gebeurd?/inhoud?) 
 
4. Het project en de AWBZ-pakketmaatregel 
- Acht u het project geschikt voor de doelgroep die door de pakketmaatregel de begeleiding is 
kwijtgeraakt? Waarom? 
- Merkt u een toename in hulpvragen? Zo ja, hoeveel en sinds wanneer? 
- Merkt u een verandering in het soort hulpvragen? Zo ja, wat zijn de verschillen? 
- Hoe wordt in het project omgegaan met deze veranderingen? 
- Wat is de rol van de zorgaanbieder hierin? 
 
5. Beschrijving van de samenwerking 
- Met welke partners werkt u samen binnen het project?  
- Waarom juist deze kartrekkers/partners (zijn dit alle relevante partners)? 
- Hoe en wanneer is de samenwerking tot stand gekomen tussen deze partners? 
- Zijn de rollen/verantwoordelijkheden gezamenlijk besproken/vastgelegd?   
- Wie is de initiatiefnemer/verantwoordelijke binnen de samenwerking? Hoe werkt dat uit? 
- Hoe verloopt de onderlinge communicatie? / Is er een bepaalde communicatie infrastructuur? 
- In hoeverre kende u de partijen met wie u nu samenwerkt al? (Wat is de voorgeschiedenis?) 
- Welke verschillende kwaliteiten leveren de verschillende partijen binnen de samenwerking? In 
hoeverre ook op de hoogte van elkaars kwaliteiten? 
- Wat loopt goed binnen de samenwerking tussen de partners? Hoe wordt aanvullend samengewerkt 
ipv concurrerend? 
- Wat zijn uitdagingen/knel/verbeterpunten in samenwerking tussen organisaties 
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6. Rol zorgaanbieder binnen de voorziening 
- Wat is de rol van de zorgaanbieder binnen het project? 
- Welke bijdrage levert u als zorgaanbieder? Voorbeelden. 
- Wat doet u als zorgaanbieder om de doelen van de voorziening te verwezenlijken? Voorbeelden.  
- Welke rol neemt de zorgaanbieder in tijdens de samenwerking? 
- Met welke partijen wordt het meest samengewerkt? 
- Welke verschillende kwaliteiten heeft u als zorgaanbieder te bieden in het project? Hoe wordt hierop 
gereageerd door de andere partijen? 
- Verschilt hetgeen er gebeurt binnen het project met de begeleiding die u voorheen aanbood vanuit de 
AWBZ? Op welke manier?  
- Zou u op een ander manier bijdragen aan de voorziening als u meer tijd/geld tot uw beschikking had? 
Zo ja, op welke manier? 
 
7. Partner gemeente 
- Wat is de rol van de gemeente volgens u? 
- Welke rol neemt de gemeente in tijdens de samenwerking met de andere betrokkenen? 
- Welke bijdrage levert de gemeente? /Wat zijn kwaliteiten van de gemeente? 
- Op welke manier draagt de gemeente bij aan het bereiken van de doelen? 
- Welke kansen/uitdagingen liggen er in de samenwerking met de gemeente? 
 
8. Partner welzijnorganisatie 
- Wat is de rol van de welzijnsorganisatie volgens u? 
- Welke rol neemt de welzijnsorganisatie in tijdens de samenwerking met de andere betrokkenen? 
- Welke bijdrage levert de welzijnsorganisatie?/ Wat zijn kwaliteiten van de welzijnsorganisatie? 
- Op welke manier draagt de welzijnsorganisatie bij aan het bereiken van de doelen? 
- Welke kansen/uitdagingen liggen er in de samenwerking met welzijnsorganisaties? 
 
9. Overige partners 
- Welke overige partners zijn bij de voorziening betrokken? 
- Wat is de rol van de overige partners volgens u? 
- Welke rol nemen de overige partners in tijdens de samenwerking met de andere betrokkenen? 
- Welke bijdrage leveren de overige partners?/ Wat zijn kwaliteiten van de overige partners? 
- Welke kansen/uitdagingen liggen er in de samenwerking met de overige partners? 
 
10. Verwachting en realisatie van doelen 
- Wat zijn uw verwachtingen van de Buurbinderij en waarom? 
- Zijn deze verwachtingen bijgesteld na de start? 
- Wat zijn uw verwachtingen van de voorziening over 5 jaar en waarom? 
 - Toename?/Andere invulling?/Andere partners?/Andere rolverdeling? 
- In hoeverre wordt de gedachtegang van de Wmo toegepast in het project en hoe uit zich dat?  
 
11. Beschrijving werkzame elementen 
- Wat zijn de ervaringen van betrokkenen (cliënten/professionals/vrijwilligers) 
- Wordt er geëvalueerd? Bijvoorbeeld participatiegraad of loopbaan vrijwilligers onbenutte kwaliteiten? 
- Wat werkt er zo goed & waarom?  
- Wat werkt er niet zo goed & waarom? 
- Lessen te leren uit de good practice voor andere stakeholders 

- Voorwaarden voor implementatie elders/ Adviezen om zoiets ergens anders op te starten 
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12. Alternatieven voor weggevallen begeleiding 
- Welke andere alternatieven zijn er bij uw organisatie bekend voor mensen waarvan de individuele of 
collectieve begeleiding wegvalt? 
 - welke alternatieven zijn er voor mensen waarvan individuele begeleiding wegvalt? 
 - welke alternatieven zijn er voor mensen waarvan de collectieve begeleiding wegvalt? 
- Bent u op de hoogte van andere good practices? 
 
13. Algemeen 
 Welke rol hebben zorgaanbieders volgens u nog te spelen in de ondersteuning van de participatie van 
mensen met een lichte beperking na de invoering van de AWBZ-pakketmaatregel? Of welke rol kunnen 
ze volgens u spelen? Wordt deze rol ook door opgepakt? Kunt u hier voorbeelden van geven? 

- Kunnen zorgaanbieders een rol spelen in de ondersteuning/toerusting en of activeren van 
informele netwerken? Zo ja, hoe? Voorbeelden? 
- Kunnen zorgaanbieders een rol spelen vanuit hun expertise over de doelgroep een rol in 
ondersteuning/toerusting en of activeren van andere professionele spelers die begeleiding bieden 
aan mensen met een lichte beperking? Voorbeelden? 
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Bijlage 5 Prestatievelden Wmo 
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Bijlage 6 Getroffen Cliëntgroepen 

 
Getroffen cliëntengroepen 
Het onderzoeksbureau HHM (Hoeksma, Homans & Menting) heeft begin 2009 in opdracht van het 
ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de cliëntgroepen die mogelijk getroffen worden 
door de pakketmaatregel. Het blijkt dat de cliënten in 14 verschillende groepen kunnen worden 
onderverdeeld. Daarvan worden er 10 door het CIZ geïndiceerd, de andere 4 krijgen een indicatie van 
het Bureau Jeugdzorg (Dam et al., 2009b).  
De getroffen cliëntengroepen luidden als volgt: 
 
Door het CIZ geïndiceerd: 

1. Ouderen met beginnende ouderdomsklachten, zoals vergeetachtigheid en 
mobiliteitsproblemen, zonder dat een duidelijke diagnose is gesteld. 

2. Ouderen met beginnend geheugenverlies en concentratiestoornissen die vaak kampen met 
gemis van partner of vrienden. 

3. Ouderen waarbij beginnende dementie is gediagnosticeerd, die doorgaans nog thuis wonen en 
vaak een partner hebben en/of mantelzorg krijgen. 

4. Volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen beperkt zijn in de 
Persoonlijke Verzorging.  

5. Volwassenen die als gevolg van chronische invaliderende aandoeningen licht beperkt zijn in 
hun psychisch functioneren. 

6. Chronisch psychiatrische patiënten, zowel stabiel als instabiel, die niet of niet altijd zelfstandig 
kunnen functioneren. 

7. Volwassenen met somatische of psychiatrische problematiek die ondersteund worden in de 
gezinssituatie. 

8. Mensen met lichte verstandelijke beperkingen die zelfstandig of thuis bij de ouders wonen. 
9. Jongeren en jongvolwassenen met lichte gedragsproblemen als gevolg van een lichte 

verstandelijke beperking, die buiten andere sectoren (zoals psychiatrie, jeugdzorg of justitie) 
vallen. 

10. Mensen met zintuiglijke beperkingen die met diverse hulpmiddelen redelijk tot goed zelfstandig 
kunnen wonen. 

 
Door het BJZ geïndiceerd: 

1. Kinderen met lichte beperkingen die begeleiding krijgen om vaardigheden te oefenen. 
2. Kinderen en jongeren met lichte beperkingen waarbij de ouders ontlast moeten worden. 
3. Kinderen met lichte beperkingen waarvan de ouders niet in staat zijn het kind voldoende te 

ondersteunen. 
4. Kinderen met lichte beperkingen die geen begeleiding accepteren van ouders (Dam et al., 

2009b). 
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Bijlage 7 Alternatieven voor AWBZ benoemd tijdens telefonische interviews 

 

Alternatieven benoemd door GGZ-zorgaanbieders 

Alternatieven die nu worden gevonden bij organisaties om begeleiding te blijven bieden zijn: 
1. De gemeente betaalt de begeleiding, zodat deze gewoon kan worden doorgezet.  
2. De zorgorganisatie betaalt tijdelijk de begeleiding zelf door, in afwachting van financiering van 

de gemeente. 
3. De zorgaanbieder betaalt de begeleiding zelf door met geld van andere ‘potjes’ (bijvoorbeeld 

van psychosociaal) 
4. De zorgaanbieder gaat ondersteuning bieden aan mantelzorgers 
5. De zorgaanbieder voert een open deur beleid 
6. De zorgaanbieder biedt gemeenten kortlopende begeleidingstrajecten aan als nieuw product 
 

Bestaande projecten/organisaties waarnaar verwezen wordt: 
1. Project Reset; aanbod met duidelijke afspraken over maximaal aantal uren 
2. Project Homestart; vrijwilligers begeleiden en worden zelf begeleid door coördinator 
3. Welzijnsorganisatie in Haarlem die zich openstelt voor psychiatrische patiënten, waarbij GGZ 

als achterwacht fungeert. 
4. ’t Trefpunt in Bilthoven waar kwetsbare mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar tevens 

bemoeizorg/kwartiersmakers aanwezig is 
5. Centrum voor Jeugd en Gezin 
6. Woonservicepunten 
7. MEE 
8. Lokale vrijwilligersorganisaties 
9. Kerkelijke netwerken 
10. Welzijnsorganisaties/sportverenigingen 
11. Mantelzorgsteunpunten 

 
Alternatieven waar over wordt nagedacht: 

1. Dagbesteding of begeleiding betaald door financiën Wmo  
2. Individuele begeleiding vervangen door een collectief aanbod, dus begeleiding in de groep 

door de zorgaanbieder 
3. Thuiszorgorganisaties vragen om meer aan mantelzorgondersteuning te doen 
4. Inzetten op mantelzorgondersteuning door GGZ 
5. Welzijnsorganisaties de begeleiding over laten nemen 
6. Zelforganisaties aansporen om weggevallen begeleiding over te nemen 
7. Welzijnsorganisaties het product over laten nemen, maar daar tevens een beroepskracht 

vanuit de GGZ bij aanwezig te laten zijn  
8. Mee participeren in Maatschappelijk Steunsysteem 
9. Inzetten van regulier maatschappelijk werk  
10. Inzetten van vrijwilligers  
11. Ondersteunen van vrijwilligers 
12. Oriënteren op mogelijkheden om inloophuis uit te breiden 
13. Mogelijkheden om regulier welzijnswerk open te stellen voor deze doelgroep 
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14. Nieuw aanbod ontwikkelen en huidig aanbod aanpassen in samenwerking gemeente en kerk 
 
Alternatieven die momenteel worden ontwikkeld door GGZ aanbieders: 

1. Opzetten van welzijnsaanbod in samenwerking met andere zorgaanbieder en bedrijfsleven  
2. Aansluiting zoeken bij bestaand welzijnswerk en in samenwerking tot passend aanbod komen 
3. Bestaande inloopmogelijkheid uitbreiden voor deze doelgroep 
4. Participeren in wijkgericht werken 

 

Alternatieven benoemd door ouderenzorgaanbieders 

Alternatieven die nu worden gevonden bij organisaties om begeleiding te blijven bieden zijn: 
1. De gemeente betaalt (deels) de begeleiding, zodat deze gewoon kan worden doorgezet.  
2. De zorgorganisatie betaalt (tijdelijk) de begeleiding zelf door (voor schrijnende gevallen) 
3. Eigen bijdrage vragen aan cliënten (zowel bij collectief als individueel) 
4. Doorverwijzen naar welzijnsaanbod eigen organisatie 
5. Dagopvang door zorgorganisatie gerund met vrijwilligers en deels door gemeente gefinancierd 
6. Aanbod blijven aanbieden op tijd van ander functie (bijvoorbeeld Persoonlijke verzorging) 

 
Bestaande projecten/organisaties waarnaar verwezen wordt: 

1. Welzijnswerk (vaak Stichting Welzijn voor Ouderen) 
2. Project Buren voor Buren 
3. Ouderenwerk/ouderenadviseurs 
4. Algemeen Maatschappelijk werk 
5. 2e lijnszorg 
6. Particuliere begeleiding 
7. MEE 
8. Vrijwilligersorganisaties 
9. Mantelzorgsteunpunten 

 
Alternatieven waar over wordt nagedacht: 

1. Dagbesteding of begeleiding wordt betaald door financiën Wmo  
2. Gemeenten vragen om meer efficiënte en collectieve vorm van dagvoorziening te financieren 
3. Inzetten van PGB welzijnsbudget 
4. Mogelijkheid om goedkopere versie van dagverzorging aan te bieden (eventueel eigen 

bijdrage, rest door gemeente) met minder begeleiding/bureaucratie/geen betaald vervoer e.d.  
5. Samenwerking zoeken met welzijnsorganisaties (en eventueel thuiszorg) om passend aanbod 

te creëren 
6. Begeleiding laten uitvoeren door welzijnsorganisaties (bijv. Stichting Welzijn voor Ouderen) 
7. Oriënteren op mogelijkheden om het welzijnsaanbod (café-restaurants, activiteiten) meer in te 

zetten op laagdrempelig niveau in samenwerking met gemeente.  
8. Inschakelen buddy’s.  
9. Mogelijkheden om het niet professioneel op te lossen, maar uit te gaan van eigen kracht 
10. Toerusten/trainen/ondersteunen van mantelzorgers/vrijwilligers binnen ketensamenwerking. 
11. Inzet van wijkverpleging voor deze doelgroepen 
12. Versterken wijken/dorpen binnen transitieproject langdurige zorg 
13. Contacten van cliënten met buren bevorderen 
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Alternatieven die momenteel worden ontwikkeld door ouderenzorg aanbieders: 

1. Samenwerking met welzijnsorganisatie, zorgorganisatie, woningbouwcoöperaties e.d. om 
breed aanbod te ontwikkelen  

2. Wmo-dagbesteding in samenwerking met welzijnsorganisatie, waarbij zorgaanbieder facilitator 
is. Gemeente financiert het project en cliënten betalen ook een eigen bijdrage 

3. Alternatief van vrijwilligers, welzijn, gemeente met zorgorganisatie als kartrekker. Afhankelijk 
van financiering gemeente wordt de rol van de zorgaanbieder bepaald. Cliënten betalen ook 
een eigen bijdrage. 

4. AWBZ groepen gecombineerd met Wmo-groepen 
 
 


