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Leiden, 29 juni 2012 
 
 
Geacht College, 
 
Hoewel de Adviesraad weet dat de functie begeleiding vooralsnog niet overgaat van de AWBZ naar 
de Wmo, wil de Adviesraad de volle aandacht blijven geven aan dit onderwerp, omdat ze verwacht 
dat dit onderwerp zeker niet van tafel is. 

 
Ter voorbereiding op de transitie van de functie extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo 
heeft het voorzittersoverleg van de Wmo-raden Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Kaag en 
Braassem, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) het initiatief genomen in dit verband een 
werkgroep transitie AWBZ in te stellen ten behoeve van advisering over het beleid dat op regionaal 
niveau door Holland Rijnland wordt voorgesteld. 
 
De werkgroep heeft een advies opgesteld. In dit advies zijn vanuit cliëntperspectief inhoudelijke en 
organisatorische aandachtspunten geformuleerd om deze transitie zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De Adviesraad WMO Leiden onderschrijft dit advies in grote lijnen. U vindt dit dan ook als 
bijlage bij deze brief. 
 
De Adviesraad is van mening dat bij de advisering aan het eigen College van B&W een aantal 
onderwerpen speciale nadruk verdienen: 
 

1. Voorop dient het cliëntperspectief  en de cliëntenparticipatie te staan. Voor de Adviesraad 
WMO Leiden is het van groot belang dat resultaten uit cliëntenparticipatie onderzoek(en) 
betrokken wordt bij het formuleren van beleid. 
 

2. De Adviesraad onderschrijft het belang van regionaal beleid en afstemming met name met 
betrekking tot indicatiestelling vervoer, groeps- en dagopvang e.d.  
 

3. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de overgangsfase van de 
AWBZ naar de Wmo en het eindbeeld. Aanvankelijk verdient instandhouding van zorg 
aanbeveling. Tegelijkertijd zullen nieuwe cliënten op basis van een gekantelde werkwijze 
beoordeeld dienen te worden. Voor het te behalen gewenste eindbeeld is het van belang dat 
ervaringen met de Kanteling verweven worden met de eigen ideeën en opvattingen bij de 
gemeenten. 
 

4. Blijvende aandacht en ruimte gedurende dit transitie en transformatieproces moet er zijn 
voor de stapelingseffecten voor cliënten en hun mantelzorgers. We denken dan niet alleen 
aan stapeling van Eigen Bijdragen en deelnemersbijdragen, maar ook dat bepaalde 
cliëntgroepen en hun mantelzorgers gevolgen ondervinden van meerdere decentralisaties 
tegelijk. 
 

5. De Adviesraad WMO Leiden is een voorstander van het mogelijk blijven van 
persoonsgebonden budget (pgb) voor begeleiding. Vanuit de cliënt is het wenselijk dat 



duidelijk wordt of het pgb ook gebruikt mag worden voor andere geïndiceerde oplossingen 
conform de AWBZ nu. 
 

6. De component vervoer in de transitie AWBZ is van niet te onderschatten belang. Cliënten 
zijn voor een goede kwaliteit van begeleiding namelijk veelal afhankelijk van het vervoer door 
derden. 
 

7. De Adviesraad WMO Leiden spreekt zijn voorkeur uit voor het aangaan van 
subsidieovereenkomsten in plaats van aanbestedingen bij deze transitie. Het is belangrijk in de 
subsidieovereenkomst kwaliteitseisen afgestemd op de cliënt op te nemen.  

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Mw. S. Lambermont 
voorzitter 


