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onderwerp Veranderingen in de zorg 

 
 
Geacht college,  
 
De Adviesraad Samenlevingszaken organiseerde op donderdag  16 mei 2013 een bijeenkomst over 
de veranderingen in de zorg, speciaal gericht op de overheveling van de verantwoordelijkheid naar 
de gemeente van de individuele begeleiding en de begeleiding in groepsverband. Deze ombuiging, 
die volgens planning op 1 januari 2015 haar beslag zal krijgen, zal gepaard gaan met kortingen op het 
beschikbare budget. Het spreekt vanzelf dat deze veranderingen bij de groep die zorg krijgt en bij de 
organisaties die zorg verstrekken,  behoorlijk ingrijpend zijn en veel onrust teweeg brengen.  
 
Wij hebben gedurende deze avond een aantal bezorgde geluiden gehoord. Hoewel de wethouder en 
enkele ambtenaren op deze bijeenkomst aanwezig waren - en zij daarom op de hoogte zijn van wat 
besproken is -  willen wij in deze brief de belangrijkste punten nog eens uitdrukkelijk onder uw 
aandacht brengen, opdat bij de vormgeving van het beleid  hiermee rekening wordt gehouden. 
 

 Het is verstandig als de veranderingen zoveel mogelijk stap voor stap worden gerealiseerd.                                                          
Iedereen beseft dat veranderingen nodig zijn; het betreft hier echter een groep mensen die 
zich in een zwakke situatie bevindt en die in de loop der jaren een bepaald leefpatroon heeft 
ontwikkeld. Vaak wordt begeleiding vanuit verschillende kanten geboden. Al te veel 
veranderingen in één keer geeft veel onrust en kan er toe leiden dat men het spoor bijster 
raakt. 

 De sociale weerbaarheid van de cliënten is in het algemeen niet groot. Het is daarom 
belangrijk dat de cliënten zoveel mogelijk stabiliteit in de begeleiding hebben, in die zin dat 
zij  niet telkens met andere mensen te maken krijgen. De begeleiders kunnen professionals 
zijn of vrijwilligers: als zij maar betrouwbaar zijn en de begeleiding van goede kwaliteit.  

 Cliënten vinden het niet altijd wenselijk dat familie meer wordt ingezet, een deel van de 
cliënten wil een zekere mate van privacy ten opzichte van hun familie hebben. 

 De beschikbaarheid van het vervoer blijft van belang. Hierdoor kan immers worden 
voorkomen dat mensen in een isolement belanden. 

 Nu de uitvoering van de begeleiding bij de (woon)gemeente komt te liggen en deze daarom 
verantwoordelijk zal zijn voor zorgbehoevenden die in Maassluis wonen, bestaat onzekerheid 
over de zorg voor mensen die niet in Maassluis wonen, maar er wel  zouden willen wonen. 



En wat gaat er gebeuren met Maassluise inwoners, die de zorg eigenlijk beter in een andere 
gemeente zouden kunnen krijgen?   

 Van belang is ook dat al beschikbare informatie tijdig wordt gebruikt, dat cliënten niet te 
maken krijgen met bureaucratische procedures en opnieuw informatie moeten verstrekken 
of telkens bij het WMO-loket moeten aankloppen. 

 Ten slotte: oneigenlijk gebruik van de voorzieningen moet van het begin af aan worden 
voorkomen. 

 
Wij vertrouwen erop dat u bij de voorbereiding van de veranderingen in de zorg  onze aandachts-
punten wilt betrekken. 
 
Alfons Kramer, 
voorzitter van de Adviesraad Samenlevingszaken 
 
 
 
 
 


