
speelbal te worden

n het sociaal domein worden taken gedecentrali-
seerd naar gemeenten. Gemeenten waren al bezig
zich voor te bereiden op de decentralisatie van de
AWBZ-functie begeleiding naar de Wmo. Daarbo-

venop komt de participatiewet en de Jeugdzorg. En er
volgt ook nog de persoonlijke verzorging uit de AWBZ.
Allemaal nieuwe taken, op voor de gemeenten relatief on_
bekend terrein. Bovendien taken waar veel geld mee ge_
moeid is: na afronding van de genoemde decentralisaties
gaathet om meer dan 50 procentvan de externe uitgaven
van gemeenten (exclusief overdrachtsuitgaven). Naast de
inhoudelijke en politieke aspecten dus reden genoeg voor
gemeenten om zich goed voor te bereiden en te proberen
problemen zoals bij de overgang van de huishoudelijke
verzorging naar de Wmo te voorkomen.

f{et speÍ
De decentralisaties zijn net als de Wmo gebaseerd op de
gedachte dat allereerst wordt gebouwd op de eigen kracht
en de sociale omgevingvan de ctiënt. Als de cliënthiermee
niet voldoende zijn beperkingen (in zelfredzaamheid en
participatie) kan compenseren, wordt gekeken naar al_
gemene voorzieningen en daarna pas naar individuele
voorzieningen. Dat wordt treÍfend weergegeven in een
piramide.

lndi-
vidueel

Algemeen

Sociaal netwerk

Eigen kracht

Decentralisatie Wmo-taken

Gemeenten dreigen

Met de uitbreiding van cle wmo krijgen geineenten er taken bij rtie
grotendeels nieuruv zijn (begetreicing, verzorging, jeugdzCIrg). De neiging is
dan ook vaak om {ie regie over eiie onbekenàe tàken àeels 6i; A* aanbierïers
neer te leggen. Dat brengt echter: Erote risico's met zich rnee"
door Jan Telgen en Wouter Lohmann fotografie Ministerie van VWS

Belangrijk is dat de Ieveranciers in de Wmo niet uitslui
tend meer de zorgorganisaties zijn: ook de algemene
voorzieningen en zelfs de sociale omgeving van de cliënt
kunnen in ruime zin als 'leveranciers,worden opgevat.
De noodzakelijke besparingen die met de decentralisatie
zijn voorzien, kunnen gerealiseerd worden door zo veel
mogelijk gebruik te maken van leveranciers onderin de
piramide.
Ook een betere afstemming van de activiteiten per cliënt
en een betere samenwerking tussen de verschillende le_
veranciers behoren tot de potentiële voordelen van de
decentralisatie. Burgers die gebruik maken van de Wmo
(in brede zin) hebben immers bijna per deÍinitie met meer_
dere'leveranciers' te maken. Bovendien maken cliënten
alleen al voor individuele voorzieningen vaak gebruik van
meerdere zorgaanbieders. Bij ctiënten met meervoudige
problemen soms tot wel 20 aanbieders per cliënt.

Het speelveld
Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoor-
delijk voor activiteiten waar zij onvoldoende kennis van
hebben. Dit is niet verwonderlijk, gezien de brede groep
cliënten, de soms zeer specialistische ondersteuning en
de nieuwe aanpak via de Wmo-principes. Het transitiebu-
reau adviseert gemeenten dan ook in de eerste stap van
haar stappenplan decentralisatie om het gesprek aan te
gaan met de huidige aanbieders. Zeker gezien de nega-
tieve ervaringen met het aanbestedenvan huishoudelijke
verzorging (waaronder te weinig directe communicatie
tussen gemeente en aanbieders), zijn gemeenten inder_
daad snel geneigd om aan taÍel te gaan zitten bij grote
zorgaanbieders. Dit is ook terug te zien in benaderingen
als wil'kgericht inkopen, populatiegeboden bekostiging of
bestuurlijk aanbesteden. In al deze benaderingen worden
de aanbieders betrokken bij de vormgeving en uitvoering
vandeWmo.
Bij de'wijkgerichte aanpak'koopt de gemeente begelei-
ding in voor een hele wijk bij één zorgaanbieder. Deze
aanbieder stelt per cliënt een begeleidingsplan op, biedt
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De gemeente is erbij
gebaat de sociale

omgeving van de

cliènt goed in kaart
te brengen en de

oplossing laag in

de zorgpiramide te
zoeken.

rei: begeleiding aan en stuurt cliënten door naar onder-

aannemers die gespecialiseerde begeleidingsvormen

leveren. Zo wordt de expertise van de zorgaanbieders

maximaal benut en heeft de gemeente per wiik maar één

aanspreekpunt.
Gemeentenkunnenbegeleiding ookinkopenmetbehulp

van'bestuurlijk aanbesteden', een methodiek die ook bii

hutp bij het huishouden wordt toegepast. De methodiek

maakt gebruik van de ruimte die de aanbestedingswetge-

ving laat bij het aanbesteden van 2B-diensten - van toe-

passing bii vriiwel alle diensten in het sociaal domein. De

procedure hiervoor is 'vormvrij' en wordt bii bestuurlilk

aanbesteden ingericht met een onderhandeling. Feitelilk

wordt de procedure zo flexibel gemaaktvoor meer inhou-

delijke inbreng van leveranciers, wat wenseliik geacht

wordt in een comPlexe omgeving.

Bij'populatiegeboden bekostiging' krii gt één zorgaanbie-

der een vast iaarlijks budget voor een populatie waarvoor

hij alle begeleiding regelt. Het risico voor overschrijding

van hetbudget isvoor de zorgaanbieder, evenals het over-

schot indien het budget niet volledig besteed wordt'

ïr'l: ;i.:':t; i::: I

Het gesprek aangaan met de (grote, bestaande) aanbie-

ders om kennis op te doen is logisch en verstandig. Ook

ideeën uitwisselen met aanbieders over de inrichting

van het systeem is nuttig. Maar een (deel van de) regierol

in handen leggen van aanbieders is risicovol' Gemeenten

moeten er voor waken dat zii zich niet overleveren aan

de zorgaanbieders. Wouter Bos waarschuwde in het VNG

Magazine van augustus vorig jaar al dat gemeenten een

speelbal dreigen te worden van aanbieders op de zorg-

markt. Het transitiebureau noemt in haar 'Handreiking

toegang tot de Wmo' de rol van aanbieders bii toegang

een strategische keuze, gezien het gevaar van afhanke-

liikheid en belangenverstrengeling. Indien aanbieders

kunnen (mee)beslissen over de toegang totvoorzieningen

ontstaan mogelijk problemen' Aanbieders hebben ook

'-:a' '

(gerechtvaardigde) commerciële belangen die ze nooit

helemaal buiten beschouwing kunnen laten, al was het

maar om hun eigen continuiteit te waarborgen.

Wanneer één grote zorgaanbieder de regie kriigt over

een groep cliënten (biivoorbeeld alle cliënten in één wiik)

brengt dit consequenties met zich mee voor alle aanbie-

ders in de regio. Kleine zorgaanbieders kunnen alleen

nog opdrachten krilgen door als onderaannemer op te

treden. Daarin schuilt een risico; een zorgaanbieder die

de toegang van ziin cliënten regelt zal primair ondersteu-

ning bij zijn eigen organisatie inkopen. Kleine zorgaan-

bieders worden in toenemende mate afhankeliik van één

grote aanbieder die ook een potentiëIe concurrent is' De

gemeente heeft ondertussen geen zicht op de schuivende

verhoudingen, want zijheeÍt maar met één aanbieder een

contract.
Vergelijkbare problemen zullen optreden met de an-

dere 'Ieveranciers': de algemene voorzieningen van de

gemeente en de sociale omgeving van de cliënt. AIs deze

begeleiding kunnen bieden die toereikend is zouden zij de

voorkeur moeten kriigen boven individuele diensten van

zorgaanbieders (zie de piramide).

Als een zorgaanbieder een begeleidingspakket voor ziin

cliënt mag vaststellen zaI hii echter niet geneigd zijn der-

gelijke oplossingen te zoeken ten koste van zijn eigen af-

zet. Ook zal hii voor bestaande cliënten mogeliik minder

snel individuelebegeleiding afbouwen of vervangen door

algemene voorzieningen.

i u::,-rviii',,,:
Te veel overleveren aan zorgaanbieders zal eveneens

niet ten goede komen aan innovatie in de zorg. Naast de

wens om cliëntenbeterte compenseren zal innovatie toch

vooral moeten voortkomen uit het streven naar efficiënte

en betaalbare zorg. Een innovatie kan bijvoorbeeld een aI-

gemene voorziening ziin die een individuele voorziening

vervangt oÍ één nieuw individueel product dat hetzelÍde

resultaat bereikt als twee of drie huidige producten' Der-

gelijke innovaties verminderen de totale kosten en ver-

schuiven de geboden begeleiding richting de onderkant

van de zorgpiramide; beide niet in het voordeel van zorg-

aanbieders.
Tot slot moeten ook de risico's voor de zorgmarkt op lan-

gere termijn niet worden onderschat. Indien één aanbie-

der de regie kriigt over een groep cliënten zal hii in eerste

instantie genoodzaakt ziin onderaannemers in te zetten

voor producten die hij zelf niet aanbiedt. Hij zal zich ech-

ter snel realiseren dat hij op deze wiize een deel van zijn

marge overdraagt aan een concurrent. Het is nu relatief

eenvoudig en risicovrii voor de hooÍdaannemer om de

producten van ziin onderaannemers zelf te ontwikkelen

en aan te bieden, omdat hii zelf voor de benodigde afzet

kan zorgen. Wanneer op den duur het aantal zorgaanbie-

ders afneemt, neemt ook de druk af om goede kwaliteit

tegen aantrekkelijke voorwaarden te leveren.

i3 o".-, : a

Een alternatief voor gemeenten is om zelf de regie in han-

den te houden. De gemeente brengt zelÍ de problemen van

haar burgers in kaart en stelt per cliënt een begeleidings-

pakket samen om deze te compenseren. De gemeente is
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Titel Omademtekunnenhalen
Auteur Christine Otten
Uitgever Atlas Contact
Prijs € 18,95

'Het is heel normaal dat een
kind van een psychiatrische pa-
tiënt op een gegeven moment
zéIf psychiatrische hulp nodig
heeÍt.' De zin staat in het laat-
ste boek van Christine Otten
Om adem te kunnen halen. De
auteur herinnert zich die woor-
den van haar huisarts, na een
zenuwinzinking. Tiidens haar
jeugd kreeg haar vader zulke
ernstige psychische problemen
dat hij opgenomen moest wor-
den. Daarna werd hij beter ver-
klaard, maar zijn Iaatste levens-
dagen slijt hij in een inrichting,
waar ziin dochter hem na jaren

ze in 2004 werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Vandaar
dat Om adem te kunnen halen met enige spanning werd tegemoetge-
zien. Het boek lijkt een poging om zichzelf en (de relatie met) haar va-
der beter te begrijpen. Maar hoewel het boek goed is geschreven en
prettig Ieest, blijÍt het bii een poging. Otten vertelt eerlijk en openhar-
tig over haar leven. Al vanaf de eerste regels blijkt dat zij houdt van
de vader waarvoor zij zich in haar jeugd schaamt en die zij later koel
en hard bejegent. Het boek ontbeert de diepgang die meer onderzoek
naar de ziekte van haar vader had kunnen brengen. En, een les voor
lotgenoten, misschien had zij eerder met hem moeten praten. § HK

Titel Een Marokkaan in Noord
Auteur BarbaraSchouten
Uitgever YOC
Prijs € 9,95

'In de koran staat inderdaad
dat ie de foden dood moet ma-
ken, maar gaat u dan denken;
oké hier is een Jood, die moet ik
dood maken? Als je de moeite
doet om door te lezen, staat er in
de koran ook; alleen als je in een
oorlog bent, moet je de Joden
dood maken. Maar in de eerste
zin staat dat niet, dus heb je een
probleem en ga je het verkeerd
begrijpen.'Aldus Bilal, een van
de geciteerde jongeren in Een

Marokkaon in Noord geschreven
door sociaal psycholoog Bar-
bara Schouten. Zij heeft Marok-
kaanse jongeren in Amsterdam
Noord geinterviewd over hoop,

geloof en seksualiteit. En de geuite Iogica is in veel gevallen net zo
ontluisterend als het hierboven geciteerde.
Soms is dat grappig, zo is een andere jongen het'gekutmarokkaan'
zo zat dat hij zich voortaan Bram noemt - naar Bram Moscowicz -
want dat is volgens hem'de enige weg naar boven.' Grappig ook om-
dat Moskowics van foodse afkomst is en omdat hij onlangs uit zijn
ambt is gezet, mooi rolemodel. Echter, over het algemeen geven de
verhalen in het bijna honderd pagina's tellende boekje een vrij be-
klemmend gevoel. Ze bieden waarschijnlijk een goed beeld van wat
er onder Marokkaanse jongeren leeft in Amsterdam Noord, maar
vrolijkword je er nietvan. ffi HK

Titel In gesprek met psychose
Auteur |ulesTielens
Uitgever deTijdstroom
Prijs € 25,00

Psychiater Jules Tie-
lens beschrijft in dit
boek hoe in contact
te komen en te blij-
ven met psychoti-
sche mensen. Geen
eenvoudige taak,
want hij schrijft bii-
voorbeeld:'Wijkun-
nen in het praten
met mensen met
een psychose soms

geheel gelijk hebben, maar niets bereiken in
het gesprek.

Titel Psychiatrie bij nacht en ontij
Auteur Willem Gotink
Uitgever Bohn StafleuvanLoghum
Prijs € 19.95

Sociaal psychia-
trisch verpleeg-
kundige en so-

cioloog Willem
Gotink verzamel-
de bij collega's 25

verhalen uit de
GGz-crisisdienst
en vulde dat aan
met achtergrond-
informatie. Inte-
ressante kost voor
cliënten, hun fa-

milieleden, verwijzers en hulpverleners bin-
nen de GGz.

Titel Handboekvoorkleingeluk
Auteurs Maria Grijpma enlnge Jager
Llifgeuer BBNC

Prijs € 14.95

Naar de maan tu-
ren, in chocolade
roeren, smartlap-
pen schrijven,
bloembolleninhuis
halen... Inge fager
en Maria Grijpma
hebben voor dit
boek dat inmiddels
alweer een jaar oud
is, een zoektocht
naar klein geluk
ondernomen. Voor

als je het even niet meer ziet zitten.
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