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OVERLEG MET ZORGINSTELLINGEN OVER AWBZ-BEGELEIDING IS NOODZAKELIJK 
 
‘IK ZIE GEMEENTEN DIE WEL NADENKEN , MAAR ZICH NOG EEN BEETJE AFSLUITEN ’ 
 
Erik Dannenberg ruimt dezer dagen zoveel mogelijk t ijd in voor werkbezoeken. Van de 
dagopvang voor ouderen met dementie, begeleid werke n voor verstandelijk gehandicapte 
jongeren, tot aan de mantelzorgcoach. Niet dat de Z wolse wethouder en voorzitter van de VNG-
commissie Gezondheid en Welzijn zoveel tijd over he eft, maar de tournee is keihard nodig.  
 
‘Het is cruciaal om kennis te maken met de zorgaanb ieders voor AWBZ-begeleiding en met  
hun cliënten,’ zegt Dannenberg. Nog maar een kleine  anderhalf jaar en dan zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de AWBZ-begeleiding.  
 
De decentralisatie biedt gemeenten kansen om de ondersteuning beter te organiseren. Dat wil 
zeggen: meer vanuit de leefwereld van mensen, minder vanuit het vaste aanbod en het systeem. 
‘Daarom is het zo belangrijk om elkaar te leren kennen,’ zegt Dannenberg. ‘We moeten overleggen 
hoe we omgaan met hulpvragen en zorgtrajecten die al heel lang draaien. Maar de sector moet ook 
een omslag maken van een verzekerd stelsel naar werken vanuit een participatievisie. De vraag is 
straks: wat heeft deze burger nodig om zelfstandig door het leven te gaan, en niet meer: op hoeveel 
uur zorg heeft hij recht?’  
 
Dannenberg stelt vast dat veel instellingen enthousiast zijn. ‘Maar’, zegt hij, ‘sommige organisaties zijn 
via hun koepels nog bezig met een achterhoedegevecht. Die instellingen moeten we ervan 
doordringen dat we straks werken met een ander leitmotiv.’ Ook bij de gemeenten zijn er flinke 
verschillen in tempo. Uit onderzoek van RadarAdvies bleek onlangs dat veel zorginstellingen zich 
zorgen maken omdat het overleg met gemeenten niet op gang komt. Dannenberg: ‘Ik zie gemeenten 
die wel nadenken, maar zich nog een beetje afsluiten. Die bestuurders wil ik oproepen om nu het 
gesprek aan te gaan. Want op de dag dat het budget overgaat, kun je niet met een druk op de knop 
de buitenwereld veranderen.’ 
 
De VNG en de G32 publiceerden deze zomer de visienotitie ‘Van zorg naar participatie’. Het stuk 
benadrukt de kansen die de decentralisatie biedt. Maar het stuk bevat geen blauwdruk. Ook al omdat 
nog niet precies duidelijk is welke taken overgaan. Het betreft AWBZ-begeleiding voor mensen die 
thuis wonen, maar over de definitie van ‘extramuraal’ valt te twisten.  
 
Dannenberg: ‘Soms wonen mensen met een verstandelijke beperking thuis, maar hebben ze wel heel 
veel begeleiding nodig.’ Evenmin is duidelijk hoe het straks verder gaat met persoongebonden 
budgetten. ‘Dat systeem heeft interessante zorgvernieuwingen opgeleverd, maar ook perverse 
bijverschijnselen. Ik zie soms voorbeelden van pgb’s die in geen verhouding staan tot de zorg die 
nodig is. Zo hebben we het systeem opgeblazen.’  
 
 
Inkopen 
De werkwijze van de Wmo moet straks worden doorontwikkeld voor de AWBZ-begeleiding. Al is deze 
keer intensief contact nodig tussen zorgkantoren en gemeenten om herhaling te voorkomen van de 
fouten bij de overdracht van de huishoudelijke verzorging. Of de AWBZ-begeleiding straks net als de 
thuiszorg wordt aanbesteed, is nog onduidelijk. Dannenberg. ‘Inkopen is mogelijk, maar ook een 



subsidierelatie kan bij deze zorg goed werken. In die context ligt het meer in de lijn dat een 
hulpverlener zich afvraagt: is het nog wel logisch dat ik hier bij deze cliënt ben? Het geeft een andere 
prikkel dan het uurtje-factuurtje-systeem waarin veel zorgverleners nu gevangen zitten.’  
 
VWS en de VNG hebben een Transitiebureau Begeleiding (‘T-bureau’) opgezet om gemeenten 
ondersteunen, burgers te informeren en om te zorgen voor bijvoorbeeld een goede overdracht van 
dossiers. Een beproefd middel dat bij de invoering van de Wmo goed heeft gewerkt, zegt 
Dannenberg. ‘Onheilsprofeten voorzagen toen ook al dat het op allerlei fronten zou misgaan. Maar de 
Wmo functioneert, en tegen lagere kosten dan vroeger. Ik wil maar zeggen: gemeenten kunnen dit 
soort klussen, deze overheidslaag weet echt wel wat nodig is.’  
 
 
Meer informatie over de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding vindt u op de aparte projectpagina 
www.vng.nl/begeleiding Bent u al ver met de voorbereiding? Stuur ons uw voorbeeldmateriaal 
praktijkvoorbeelden@vng.nl  
 


