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Voor Apeldoorners die AWBZ-begeleiding 
krijgen, gaat er veel veranderen. En dat geldt 
ook voor hun families, vrienden, buren, 
begeleiders en kennissen. Vanaf 2015 moet de 
gemeente deze begeleiding gaan regelen. En de 
gemeente moet dat met veel minder geld doen. 

Daarom moet de gemeente nu keuzes maken. 
De belangrijkste vragen daarbij zijn:
•  Hoe zorgen we ervoor dat de 
  begeleiding goed is?
•  Hoe zorgen we ervoor dat we die begeleiding 
    kunnen betalen?
•  Wat verwachten we van de Apeldoorners zelf? 

Om deze vragen te beantwoorden, heeft het 
college van burgemeester en wethouders de 
Nota Begeleiding geschreven. In die nota staat 
welke keuzes het college aan de gemeenteraad 
adviseert.  
We leggen uit waarom we juist daarvoor 
gekozen hebben. De tekst die u nu leest, is een 
samenvatting van de Nota Begeleiding.

Uw mening telt

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de 
keuzes die het college voorstelt voor de 
begeleiding.  
Maar het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad vinden uw 
mening belangrijk. Dat heet inspraak. U kunt uw 
mening laten horen op een van de 
inspraakbijeenkomsten die de gemeente 
organiseert. U bent daarvoor van harte 
uitgenodigd!
Het is handig als u deze samenvatting of de 
nota dan al gelezen hebt. 

Vanaf 1 januari 2015 valt begeleiding onder de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Voor die Wmo gelden drie belangrijke regels:
1. De eigen kracht van mensen staat centraal 

in de aanpak. Daarom kijken we naar wat 
mensen wél kunnen,  
in plaats van naar wat ze níet kunnen. 

2. We spreken mensen aan op hun eigen 
verantwoordelijkheid. In eerste instantie 
kijken we wat cliënten in de naaste 
omgeving zelf kunnen regelen. De naaste 
omgeving van mensen (familie, vrienden, 
buren) vragen we om te helpen. 

3. We maken minder kosten dan we nu doen, 
want de zorg moet betaalbaar blijven.

In onze plannen zorgen we ervoor dat we ons 
houden aan deze regels. In de alinea’s hieronder 
bespreken we telkens een beleidskeuze.

krijgt u begeleiding die betaald 
wordt uit de awbz?
dan gaat er veel voor u veranderen

Vijf bijeenkomsten

Tussen 4 juni en 9 juli 2013 organiseert de 
gemeente vijf bijeenkomsten voor professionele 
zorgaanbieders en acht voor cliënten die nu 
begeleiding krijgen uit de AWBZ en die 
zelfstandig wonen. Dat kan zijn met een 
persoonsgebonden budget (Pgb) of zorg in 
natura (ZIN). Ouders, familie, vrienden, 
mantelzorgers, buren enzovoort zijn ook 
welkom. Tijdens die bijeenkomsten kunt u 
vragen stellen, vertellen wat u van de keuzes 
vindt en wat het met u doet. Of, welke ideeën u 
hebt voor goede betaalbare zorg. 

Van de bijeenkomsten wordt een verslag 
gemaakt dat vóór het besluit aan de 
gemeenteraad wordt gestuurd. Natuurlijk houdt 
de gemeente rekening met alles wat wij tijdens 
deze bijeenkomsten horen. Maar we kunnen u 
niet beloven dat we onze plannen zullen 
wijzigen. Sommige keuzes moeten we nu 
eenmaal maken. Zorg moet immers betaalbaar 
blijven.

Eigen kracht 

Iedereen die een aanvraag doet voor de Wmo 
krijgt een gesprek. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
aanvragen voor hulp in de huishouding of 
vervoer, maar ook voor begeleiding. Tijdens dat 
gesprek kijken we eerst wat u zelf kunt en wat 
uw eigen verantwoordelijkheid is. Vervolgens 
bespreken we hoe uw eigen omgeving (familie, 
vrienden, buren) kan helpen. Pas daarna lopen 
we eventuele mogelijkheden door voor 
algemene en collectieve voorzieningen.  

Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld 
activiteiten in het wijkcentrum waar iedereen 
aan kan meedoen. Collectieve voorzieningen 
zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten onder 
leiding van een professionele begeleider. Alleen 
mensen met een verwijzing mogen meedoen. 
Als laatste komt individuele begeleiding aan 
bod. Individuele begeleiding is één-op-één 
begeleiding, bijvoorbeeld een huisbezoek of 
persoonlijke gesprekken met een coach.
We kiezen voor deze volgorde, omdat we het 
belangrijk vinden dat alle Apeldoorners zoveel 
mogelijk op eigen kracht meedoen aan de 
samenleving.
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Face-to-face gesprek 
 
Het gesprek voeren we het liefst bij u thuis aan 
tafel, of bij u in de wijk. Het is fijn als mensen uit 
uw eigen netwerk, uw mantelzorger of uw 
begeleider aanwezig zijn. We spreken af wat u 
van ons mag verwachten en wat wij van u 
verwachten. Hierbij gaat het niet alleen om uw 
inzet, maar ook om welke financiële bijdrage we 
verwachten.  
Deze afspraken zetten we op papier.

Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid voor 
het voeren van dit gesprek. We zorgen ervoor 
dat ze de juiste vaardigheden en de juiste 
kennis hebben. En dat ze zich kunnen inleven in 
uw situatie. Bovendien zijn de medewerkers 
onafhankelijk van welke zorgaanbieder dan ook.

3. Met sommige mensen maken we de 
afspraak dat ze iets doen waar ze zelf beter 
van worden. Eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid zijn volgens ons heel 
belangrijk. We willen ervoor zorgen dat 
inwoners zoveel mogelijk hun eigen kracht 
gebruiken. Daarom zien we activiteiten die 
het zelfvertrouwen van mensen groter 
maken ook als wederdienst.  
De gemeente regelt begeleiding. U gaat 
naar het ontmoetingscentrum om koffie te 
drinken.

Het koffie drinken, schenken en branden uit de 
voorbeelden hierboven waarderen we even veel. 
Wel hopen we dat cliënten doorgroeien van 
koffie drinken naar koffie schenken en op 
termijn koffie branden. Zo benutten we de eigen 
kracht van iedereen, ook van heel kwetsbare 
mensen.

Aandacht voor mantelzorgers

Als de mantelzorg wegvalt, leidt dat vaak tot 
opname in een instelling. Daarom zijn we van 
plan om ook geld van de Wmo te gebruiken om 
(overbelaste) mantelzorgers te ontlasten. Dit 
heet ‘respijtzorg’ en dat kan op verschillende 
manieren. De mantelzorger krijgt dan 
bijvoorbeeld een coach die hem ondersteunt. Of 
we regelen tijdelijke vervanging voor de 
mantelzorger, of een logeeradres voor de cliënt.

Uw financiële bijdrage

De gemeente verwacht van alle inwoners dat zij 
altijd een financiële bijdrage leveren. Dat doen 
we al voor de bestaande Wmo-voorzieningen en 
dat gaat straks ook gelden voor begeleiding.
Per persoon of gezin betaalt u een maximaal 
bedrag dat afhankelijk is van uw inkomen. We 
houden dus rekening met wat u kunt betalen. 
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat u een 
opeenstapeling krijgt van betalingen voor 
landelijke en voor Apeldoornse regelingen. 

Uw eigen inzet

Wij bieden u ondersteuning en daar willen we 
graag een wederdienst voor terug. Daarover 
maken we zogenaamde wederkerige afspraken. 
Die afspraak is afhankelijk van wat u kunt en 
wat past bij uw mogelijkheden. Hieronder geven 
we een voorbeeld.

1. Als het mogelijk is, koppelen we onze 
afspraak direct aan de Participatiewet. Een 
betaalde baan biedt een uitstekende manier 
om aan de samenleving mee te doen (te 
participeren). Wij verwachten van alle 
inwoners van Apeldoorn dat ze een 
economische bijdrage leveren. Ten minste, 
als er mogelijkheden zijn op de 
arbeidsmarkt. 
De gemeente regelt begeleiding. U gaat, bij 
wijze van spreken, naar de fabriek om koffie 
te branden. 

2. Als een betaalde baan niet mogelijk is, dan 
maken we een afspraak over wat u kunt 
doen voor de samenleving.  
Wij vinden dat elke inwoner van Apeldoorn 
een bijdrage aan de samenleving kan en 
moet leveren.  
Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. 
De gemeente regelt begeleiding. U gaat 
naar het ontmoetingscentrum om koffie te 
schenken. 
 
 
 
 
 

Kwaliteit zorg

We beoordelen de kwaliteit van de zorg vanuit 
uw oogpunt. We stellen daarom minder regels 
over de kwaliteit.  
Maar de regels die er zijn, maken we wel heel 
duidelijk. Hoe minder papieren de 
zorgaanbieders moeten invullen, hoe meer tijd 
ze overhouden voor u. Bovendien kunnen zo ook 
kleine aanbieders meedoen die geen 
ingewikkelde kwaliteitsystemen hebben. Het 
past ook goed bij onze wens om veel te werken 
met vrijwilligers en mantelzorgers. Alle 
zorgaanbieders moeten wel open zijn over wat 
ze doen. Wij gaan regelmatig een steekproef 
doen om te kijken of de begeleiding de 
afgesproken kwaliteit heeft. Zo garanderen wij 
de kwaliteit voor u. Of u nu zorg in natura 
ontvangt of zorg met een persoonsgebonden 
budget.

Dichtbij huis

Wij kiezen ervoor om welzijn en zorg 
wijkgericht, dichtbij huis, in de dorpen en wijken 
te organiseren. Dat betekent dat u begeleiding 
krijgt in uw eigen wijk. Ook als er maar één 
geschikte aanbieder is en u dus geen keuze 
hebt.  
Zo hebben we minder kosten voor het vervoer 
naar de begeleiding. Wel kunt u ervoor kiezen 
om ergens anders begeleiding te krijgen en zelf 
uw vervoer te regelen én te betalen. 

het gesprek 
bij u thuis of 
in uw wijk!



6

Wijkgerichte inkoop

We gaan alle zorg inkopen per 
woonservicegebied of per stadsdeel. We 
organiseren deze inkoop door contracten af te 
sluiten met een samenwerkingsverband van 
zorgaanbieders. Of door dat 
samenwerkingsverband subsidie te geven. Zij 
leveren dan zorg voor alle begeleidingsvragen, 
van licht naar complex. Als het nodig is, kopen 
we daarnaast extra specialistische zorg in voor 
heel Apeldoorn. Of voor de regio 
Stedendriehoek bijvoorbeeld. Inwoners maken 
zoveel mogelijk gebruik van de voorzieningen in 
hun eigen wijk.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Heel even leek het erop dat het Pgb zou 
verdwijnen, maar dat gaat niet door. Het Pgb 
gaat er wel anders uitzien dan nu. Het wordt 
namelijk een ‘persoonsvolgende financiering 
met een trekkingsrecht’. Dat betekent dat het 
geld niet op uw eigen rekening wordt 
overgemaakt. We reserveren voor u een budget. 
Daaruit betalen we uw begeleiding rechtstreeks 
aan de zorgverlener.

Geen overgangsregeling 

We hebben niet voldoende budget om alle 
mensen met AWBZ-begeleiding te laten blijven 
bij de zorgaanbieder die ze nu hebben. Ook niet 
om alle zorgpakketten over te nemen die 
mensen nu voor lange tijd hebben.  
Een overgangsregeling waarin we alle rechten 
overnemen, kunnen we dus niet betalen. 
Daarom stappen alle zorgvragers in Apeldoorn 
direct over naar een nieuwe regeling. Maar we 
proberen uw wensen voor de begeleiding zoveel 
mogelijk te respecteren. Vanaf het najaar van 
2013 starten we dan ook met een persoonlijke 
gespreksronde voor alle langdurige zorgvragers. 
Naar aanleiding van die gesprekken maken we 
afspraken op maat met u en met de 
zorgaanbieders.

Inspreken? Per brief of mail kan ook!

Kunt u niet naar een inspraakbijeenkomst 
komen? Dan kunt u ook een brief of e-mail 
sturen aan de gemeente. U kunt reageren tot en 
met 19 juli 2013.
U kunt dat op de volgende manier doen:

• via internet: op  
www.apeldoorn.nl/begeleiding vindt u een 
digitaal inspraakformulier

• schriftelijk: stuur uw brief aan de Gemeente 
Apeldoorn, t.a.v. mevrouw A. de Vlieger, 
Antwoordnummer 56, 7300 WB Apeldoorn. 
Een postzegel is niet nodig.

• per e-mail: naar begeleiding@apeldoorn.nl
Geef duidelijk aan dat het gaat om een 
inspraakreactie.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.apeldoorn.nl/begeleiding of bellen  
met 14 055.

vanaf najaar 
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