
Bijlage 2: Nadere informatie over situatie gemeente Dalfsen 
Om wat meer inzicht te hebben in de situatie van de gemeente Dalfsen is informatie 
opgevraagd bij het CIZ en is overleg geweest met Carinova. Hieruit blijkt het volgende: 
 
1. info CIZ 
Vanuit het CIZ zijn de gegevens over positieve indicatiebesluiten AWBZ op psychosociale 
en/of somatische grondslag beschikbaar: 

- 4e kwartaal 2007: 15 (waarvan 4 in de leeftijd tussen 18-64 jaar en 11 in de leeftijd 65 
jaar en ouder); 

- 1e kwartaal 2008: 9 (waarvan 4 in de leeftijd tussen 18-64 jaar en 5 in de leeftijd 65 
jaar en ouder). 

 
Ook is het aantal positieve indicatiebesluiten ondersteunende begeleiding op psychosociale 
en/of somatische grondslag beschikbaar: 

- 4e kwartaal 2007: 1 (dus 1 van de totale 15) 
- 1e kwartaal 2008: 1 (dus 1 van de totale 9) 

 
Voorts merkt het CIZ hierbij op dat op basis van landelijke gegevens blijkt dat 
ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag met een gemiddelde omvang van 
3,8 uur zorg per week voor een periode van krap twee jaar wordt toegekend. Gerichte 
informatie over de situatie in de gemeente Dalfsen is niet beschikbaar. 
 
2. info Carinova 
Uit een gesprek met Carinova blijkt dat het bij hen met name over ontwrichte gezinnen gaat: 

• Gezinnen die bij het KANS-overleg ter sprake komen 

• Verslaving 

• Opvoedproblemen 

• Geen sociale contacten 
Hierbij wordt veel samengewerkt met de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en GGD) 
en het AMW. Zij hebben een signalerende functie (evenals bijv. de woningstichtingen en 
welzijnsinstellingen). Voor bovenstaande gezinnen zet Carinova gespecialiseerde 
gezinsverzorging (GVZ) in. 
 
Concrete invulling OB  

• Praktische ondersteuning van de huishoudelijke hulp. De klant wordt gestimuleerd 
en er wordt samengewerkt. 

• Dagschema maken/ weekschema maken. Structuur brengen in de dag/week. 

• Opvoedondersteuning 

• Vaardigheden aanleren. Bijv. asielzoekers die niet bekend zijn met het Westerse 
huishouden en niet weten hoe een wasmachine werkt of hoe vaak iets 
schoongemaakt moet worden. Of bijv. administratie op orde brengen. Daarin 
structuur aanbrengen (samen met klant) 

• Observeren 

• Confronteren/spiegelen 

• Zinvolle dagbesteding zoeken 
Eigenlijk is de gezinsverzorgende een soort coach. 
 
Aantal cliënten in de gemeente Dalfsen? 
Momenteel heeft Carinova enkele gezinnen waar OB met een psychosociale grondslag 
wordt gegeven. Het gaat hierbij wel om vrij veel uren die ingezet worden (ca. 7 uur per 
week).   
 



Ideeën/tips van Carinova 

• Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor OB. Laat dat zo, want klanten 
hebben vaak al financiële problemen en zijn meestal niet gemotiveerd voor OB 

• Alle GVZ-ers zijn geschoold. Dit is van belang en er vindt regelmatig intervisie 
plaats. 

• In zogenaamde “noodgevallen” is er nog geen grondslag bekend. Dan juist is het 
van belang om, in afwachting van duidelijkheid over de grondslag, wel hulp in te 
zetten 


