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De nieuwe WMO (1) 
 
 

1. De nieuwe WMO draagt bij aan de Sociale Visie van 
Delft: 
o  Eigen kracht, eigen regie zelf doen en samen 
o  Investeren in basisvoorzieningen middels Gezond 

en Wel 
o  Inzet op preventie om te voorkomen dat mensen in 

een kwetsbare situatie komen 
2. T.a.v. wonen met zorg wordt ingezet op veilig, vertrouwd 

en langer zelfstandig wonen i.r.t. versterking van 
mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

3. Concepten als Zorghuis 2020, zorghotel en bundelen 
van krachten rond dienstencentra worden hierbij 
ingezet. 

 



De nieuwe WMO (2) 
In de nieuwe Wmo komen de prestatievelden te vervallen 
en zal er integraal gestuurd worden op drie doelen: 
         1. bevorderen sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk 
en de  
             veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en 
bestrijden 
             van huiselijk  geweld; 
         2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van 
personen met  
             een beperking of met chronische, psychische of psychosociale 
problemen zo 
             veel mogelijk in de eigen leefomgeving. 
         3. Bieden van opvang. 
 
          Compensatieplicht vervalt en wordt vervangen door een stelsel van 
algemene 
          en maatwerkvoorzieningen. 
          Uitgangspunten voor de nieuwe Wmo zijn: 
           * Uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen ipv wat zij niet kunnen 
           * Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar eigen, 
sociale 
              netwerk en financiële mogelijkheden en wordt hulp dichtbij 
georganiseerd 
           * Voor diegene die, ook met steun van de omgeving, niet zelfredzaam 
kan zijn 
               is er op participatie gerichte ondersteuning en/of passende zorg. 
       
 
            



Wat is de toegang en ondersteuning? 
(I) 
 
 

1. Toegang bestaat uit vier functionaliteiten: 
•  ‘informatie & advies’ 
•  ‘vraagverheldering’ 
•  ‘lichte ondersteuning’  
•  ‘toeleiding naar specialistische en zwaardere zorg’ 

2. Een transitieproces met als doel eenvoudige en 
effectieve hulp zonder schotten waar we twee jaren 
voor nemen.  

 



Wat is de toegang en ondersteuning? 
(II) 
 
 

3.  Naast het integrale loket werken professionals in de 
toegang outreachend en gebiedsgericht (op de 
vindplaatsen en bij de mensen thuis) 

4.  Vanuit toegang wordt door de professional lichte 
ondersteuning geboden (gericht op vraagverheldering 
en voorkoming van inzet van zwaardere zorg) en 
arrangementen ingezet (combinatie van 
basisvoorzieningen en ingekochte zorg- en 
hulpverlening). 



Doel: wat willen we bereiken? (I) 
 
 
1.  Inzet is 1 gezin, 1 plan, 1 budget, 1 verantwoordelijke 

met als doelstelling om samen met de inwoner op zoek 
te gaan naar mogelijkheden om problemen in 
samenhang op te lossen: 
•  regie van de inwoner waar mogelijk; 
•  versterking van de zelfredzaamheid op alle 

leefdomeinen; 
•  eerder lichte ondersteuning bieden, ter voorkoming van 

zwaardere zorg; 
•  inzet van lichte en zwaardere vormen van ondersteuning 

waar nodig; 
•  met ruimte voor de professional om zorg in te zetten die 

nodig is (mandaat). 



Doel: wat willen we bereiken? (II) 
 
2.  In 2015 van zo’n 13 loketfuncties en zo’n 8 integrale 

aanpakken naar drie loketfuncties, één per 
decentralisatie en een integrale multiprobleem 
aanpak. 

3.  Per 1 januari 2017 van drie loketfuncties naar één 
integraal loket gehuisvest in het nieuwe stadskantoor. 



Proces: hoe komen we er? (I) 
 
 

1.  Samen met de partners in de stad waarbij de 
gemeente ‘regisseur’ is en zelf geen zorg levert. 

2.  Keuze voor een projectorganisatie 2015 – 2016 met 
twee opdrachten:  
•  going concern 
•  transitieagenda 

3.  Professionals worden gedetacheerd vanuit de 
moederorganisatie. 

4.  Definitieve keuze voor organisatievorm per 1-1-2017 



Verbindingen vanuit de toegang (I) 
 
 
1. Basisvoorzieningen: 

•  Investeren in ambulante en lichte vormen van 
ondersteuning in combinatie met een sterke sociale 
basisstructuur. 

•  Samenwerking met bijv. huisartsenzorg en 
onderwijs wordt geïntensiveerd. 

•  Wat in de basisvoorzieningen en de vindplaatsen 
kan worden afgehandeld, wordt binnen de kerntaak 
van deze basisvoorzieningen afgehandeld. 

 



Verbindingen vanuit de toegang (II) 
 
 

2.  Top van de ondersteuningsstructuur: 
•  Sociaal team voor multiprobleem gezinnen, 

samenhang met bijv. Veiligheidshuis wordt 
uitgewerkt. 

•  Inwoner heeft geen directe toegang tot sociaal 
team, verloopt via toegang; met maatschappelijk 
partners worden afspraken gemaakt over directe 
toeleiding. 


