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1. Opening en verslag vorige bijeenkomst
Rienk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij blikt terug op het vorige overleg
waar met name vanuit de gemeenten, sociale wijkteams en RCG is toegelicht welke transformatie
van zorg/begeleiding gewenst is. In dit overleg is de insteek om zorgaanbieders alle ruimte te bieden
om de wijze waarop zij (willen) transformeren toe te lichten. Daartoe is ook vooraf een casus
toegestuurd.

2. Pitches zorgaanbieders
Zorgburo de Liemers
De begeleiding t.a.v. autisme wordt toegelicht:







De relatie met de begeleider is cruciaal. Contuiniteit is van belang om de persoon, het netwerk
en andere professionals goed te leren kennen en te kunnen benutten.
De ureninzet is vooraf nauwelijks te voorspellen. Het standaard werken met een gemiddeld
aantal uren werkt daardoor niet.
Beter overzicht is nodig van algemene voorzieningen/aanbod welzijn. Tot op zekere hoogte is het
mogelijk om kinderen/volwassenen met bijvoorbeeld Autisme meer naar welzijnsorganisaties te
verwijzen i.p.v. een behandelaar. Welzijnsorganisaties moeten daar wel beter op inspelen
bijvoorbeeld door het aantrekken van gespecialiseerde begeleiders op dit vlak. Er wordt ook
gewezen op de NZA-regeling Innovatie voor kleinschalige experimenten.
Betere samenwerking is nodig met huisartsen die verwijzen.
Meerwaarde van diagnoses wordt in twijfel getrokken.

Plushome
Plushome licht toe dat zij inzetten op meer ambulante begeleiding zodat jongeren/jong volwassenen
thuis kunnen blijven wonen i.p.v. beschermd wonen. Het vorige overleg heeft geïnspireerd om nu in
de wijk - samen met andere aanbieders/wijkteams - te verkennen of meer algemene voorzieningen
kunnen worden ontwikkeld om op deze wijze ook ambulante begeleiding - waar mogelijk - af te
schalen. Er zijn inmiddels ook goede ervaringen met Activerend werk.
Daarnaast is een betere doorstroom gewenst van Behandeling naar ambulante begeleiding.
Thuiszorg Groot Gelre.
Groot Gelre licht toe dat een goede aansluiting op de wijkverpleging van belang is. In de discussie
wordt gewisseld dat inwoner, sociaal wijkteam en aanbieders en eigen regierol hebben (onderscheid
procesrol en inhoudelijk/praktische rol). De hoge werkdruk bij wijkcoaches/begeleiders speelt daarbij
wel parten. Meer tijd draagt bij aan het beter op- en afschalen. Ook een casusoverleg zoals de
Kwartiertafel helpt.
Lindenhout.
Betere aansluiting van 18- naar 18+ is gewenst (doorlopende begeleidingslijn). Er is een probleem bij
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. De begeleiding voor deze groep past niet binnen de huidige
productbeschrijving van ambulante begeleiding WMO. Tot op zekere hoogte kan Vluchtelingenwerk
hierin begeleiding bieden, maar soms is gespecialiseerde begeleiding nodig. Meer inzet preventief is
besparen op curatief.
Voldoende huisvesting ook voor adolescenten (statushouders) is gewenst met daarbij ondersteuning
door ambulante begeleiders.
RIBW
RIBW biedt ondersteuning bij uitstroom beschermd wonen via Buurtcirkels. Elkaar helpen is the
magic word. De aanpak van buurtcirkels zorgt voor een zachte landing in de wijk. In de discussie
komt de rolverdeling tussen wijkcoach en begeleider buurtcirkel aan de orde.
Daarnaast werkt RIBW met zorgarrangementen. Insteek is om in het begin doelgericht en intensief te
begeleiden waardoor later weinig tot geen begeleiding meer nodig is (afschalen van begeleiding). Op
dit moment is de ureninzet in de arrangementen niet begrensd door de zorgtoewijzing, maar door de
verwachte afschaling is de verwachting dat dit uiteindelijk niet tot hogere kosten leidt. Dit kan een
opmaat zijn om zorgaanbieders meer ruimte te geven bij het inzetten van uren.
Plurijn
Mist de match met LVB. Maar Plurijn wil graag een rol spelen in zoiets als buurtcirkels.

