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1 Inleiding  
 
Vanaf 1 januari 2007 heeft de gemeente een Wmo-loket in het gemeentehuis in Dalfsen. De 
loketmedewerker is het eerste aanspreekpunt voor vragen over woningaanpassingen, hulp bij het 
huishouden, vervoersvoorzieningen en over hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Ook voor 
andere vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunnen inwoners terecht bij het Wmo-loket. 
 
In het beleidskader Wmo 2008-2011 staan een aantal uitgangspunten voor doorontwikkeling van het 
Wmo-loket genoemd. 
De gemeente staat een breed loket voor waar alle burgers hun informatie over wonen, welzijn en zorg 
vandaan kunnen halen. Het loket bestaat uit een fysiek loket in Dalfsen en subloketten in Nieuwleusen 
en Lemelerveld. Cliëntondersteunende organisaties worden actief betrokken bij de ontwikkeling van 
het Wmo-loket, evenals de verschillende gemeentelijke afdelingen.  
 
Dit plan van aanpak geeft verdere invulling aan de genoemde uitgangspunten. Daarbij merken we op 
dat de ontwikkeling van het Wmo-loket in de praktijk de afgelopen twee jaar niet heeft stilgestaan. De 
gemeente Dalfsen heeft een klantgerichte, dienstverlenende instelling en dat vertaalt zich ook in de 
dienstverlening bij het Wmo-loket. De vraag van de klant bepaalt eigenlijk de breedte van het loket. 
Met dit plan van aanpak gaan we met name in op de organisatie van cliëntondersteuning, de 
subloketten in Nieuwleusen en Lemelerveld en zetten we de puntjes op de i.  
 
 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op belangrijke ontwikkelingen voor het Wmo-loket. Hoofdstuk 3 beschrijft 
mogelijke scenario’s voor cliëntondersteuning in het Wmo-loket en komen we tot een aantal 
uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. In de hoofdstukken 3 en 4 werken wij dit 
verder uit. We sluiten af met een communicatieparagraaf.  
 



 

 5

2 Belangrijke ontwikkelingen 
 

2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket  
De gemeente Dalfsen heeft op 1 januari 2007 officieel haar Wmo-loket geopend. Dit loket verstrekte 
voornamelijk individuele voorzieningen Wmo. In de praktijk is ‘het Wmo-loket’ veel breder dan de 
verstrekking van Wmo-voorzieningen. Immers, het hebben van werk en/of inkomen en het kunnen 
spreken van de taal, is noodzakelijk om te kunnen meedoen aan de lokale samenleving. Of de cliënt 
nu in de spreekkamer van het Wmo-loket of een andere spreekkamer geholpen wordt, dat maakt voor 
de cliënt geen verschil. Voor de opvatting van de Wmo en voor de doorontwikkeling van het loket is 
het wel belangrijk om deze diensten samen te zien.  
 
Uit de evaluatie van het Wmo-loket blijkt dat de vraag van de cliënt voor een groot deel de breedte 
van het loket bepaalt. De meeste mensen komen nog bij het Wmo-loket voor individuele 
voorzieningen Wmo of sociale diensten, maar vaak zit er ook nog wel een vraag ‘achter de vraag’ die 
breder is. Ook deze vraag wordt door de consulent zo goed mogelijk beantwoord. Een klant verlaat 
het loket niet zonder antwoord of doorverwijzing. Waar nodig wordt voor de cliënt contact opgenomen 
met een organisatie.  
 
Ook bij andere organisaties met een loketfunctie komen vaak vragen die betrekking hebben op de 
eigen diensten of activiteiten. Uitzondering daarop zijn Landstede Welzijn Ouderen 
Dalfsen/Nieuwleusen en Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld. Deze organisaties vervullen voor 
ouderen vaak een bredere informatie en adviesfunctie.  
 

2.2 Klankbordgroep Informele Zorg 
Sinds 2003 is er een Klankbordgroep Informele Zorg. Deze groep bestaat uit professionele en 
vrijwilligersorganisaties die allen iets met informele zorg te maken hebben en die een aantal keer per 
jaar overleg hebben. Denk aan de Werkgroepen Mantelzorg, MEE IJsseloevers, Carinova Steunpunt 
Mantelzorg, Stichting Vrijwillige Thuiszorg, de Zonnebloem, Stichting Platform Gehandicapten, de 
Nederlandse Patiëntenvereniging, Stichting Terminale Thuiszorg, Stichting Welzijn Ouderen 
Lemelerveld en het Rode Kruis.  
 
De klankbordgroep werd opgericht om organisaties rondom informele zorg bij elkaar te brengen en 
een gezamenlijk spreekuur op te zetten. Het spreekuur werd in de praktijk echter weinig bezocht. De 
rol en functie van de klankbordgroep werd ook onduidelijk en er zit soms spanning op wat gezamenlijk 
gedaan wordt en wat er in de kernen georganiseerd wordt. In de nota ‘mantelzorgers in beeld’ is één 
van de actiepunten om een communicatieplan op te stellen waarin de doelstelling en de structuur van 
de Klankbordgroep beschreven wordt en waarin onderlinge en externe communicatie aan bod komt.   
 
Daarnaast is er al een traject gestart om het spreekuur van het Steunpunt Informele Zorg te integreren 
in het Wmo-loket. Het Wmo-loket wordt vanaf eind dit jaar het eerste aanspreekpunt voor 
mantelzorgers, die vragen hebben of ondersteuning nodig hebben. De consulenten hebben hiervoor 
een korte cursus gevolgd en er is een nieuwe mantelzorggids gemaakt. 
 

2.3 Dienstverleningsvisie  
De gemeente Dalfsen heeft de volgende visie op dienstverlening:  
‘Wij verlenen op een open en enthousiaste wijze diensten aan onze inwoners, verenigingen, 
instellingen en bedrijven. Wij zijn een betrouwbare partner en helpen onze klanten vriendelijk en 
gericht en geven onze inwoners de ruimte om te helpen bij het formuleren van het gemeentelijk beleid’ 
 
Bij de dienstverlening aan klanten wordt landelijk uitgegaan van de Burger Service Code, een aantal 
richtlijnen waar de dienstverlening aan moet voldoen. Het is belangrijk deze langs de diensten vanuit 
het Wmo-loket te houden: 
 

1. Keuzevrijheid contactkanaal 
Als burger kan ik zelf kiezen op welke manier ik met de overheid zaken doe. De overheid zorgt 
dat alle contactkanalen beschikbaar zijn (fysiek bezoek, brief, telefoon en e-mail/internet). 

2. Vindbare overheidsproducten 
Als burger weet ik waar ik terecht kan voor overheidsinformatie en diensten. De overheid 
stuurt mij niet van het kastje naar de muur en treedt als één concern op. 
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3. Begrijpelijke voorzieningen 
Als burger weet ik onder welke voorwaarden ik recht heb op welke voorzieningen. De overheid 
maakt mijn rechten en plichten permanent inzichtelijk. 

4. Persoonlijke informatieservice 
Als burger heb ik recht op juiste, volledige en actuele informatie. De overheid levert die actief, 
op maat en afgestemd op mijn situatie.   

5. Gemakkelijke dienstverlening 
Als burger hoef ik mijn gegevens maar één keer aan te leveren en kan ik gebruik maken van 
proactieve diensten. De overheid maakt inzichtelijk wat zij van mij weet en gebruikt mijn 
gegevens niet zonder mijn toestemming. 

6. Transparante werkwijzen  
Als burger kan ik gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt. De overheid houdt mij 
op de hoogte van het verloop van procedures waarbij ik betrokken ben. 

7. Digitale betrouwbaarheid   
Als burger kan ik ervan op aan dat de overheid haar digitale zaken op orde heeft. De overheid 
garandeert vertrouwelijkheid van gegevens, betrouwbaar digitaal contact en zorgvuldige 
elektronische archivering. 

8. Ontvankelijk bestuur 
Als burger kan ik klachten of meldingen en ideeën voor verbetering eenvoudig kwijt. De 
overheid herstelt fouten, compenseert tekortkomingen en gebruikt klachten om daarvan te 
leren. 

9. Verantwoord beheer 
Als burger kan ik prestaties van overheden vergelijken, controleren, en beoordelen. De 
overheid stelt daarvoor de benodigde informatie beschikbaar.  

10. Actieve betrokkenheid 
Als burger krijg ik de kans om mee te denken en mijn belangen zelf te behartigen. De overheid 
bevordert participatie en ondersteunt zelfwerkzaamheid door de benodigde informatie en 
middelen te bieden.  

 

2.4 Afdelingsplan Sociale Zaken 
Voor de afdeling Sociale Zaken is een afdelingsplan geschreven. In dit afdelingsplan staat onder 
andere beschreven dat de afdeling te maken heeft met veel interne en externe partners. Voor het 
voeren van regie is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in de omgeving en de externe partners. 
Eén van de taken voor de afdeling is dan ook het relatie- of contractbeheer, waarbij het onderhouden 
van contacten belangrijk is voor een constructief en langdurig partnerschap.  
 
Een ander onderdeel uit het afdelingsplan dat relevant is voor de ontwikkeling van het Wmo-loket is 
de integraliteit van de dienstverlening. De consulentenfuncties hebben een integraal karakter 
waardoor ‘van het kastje naar de muur’ situaties zoveel mogelijk voorkomen worden.  
 
Ook de keuze van de gemeente om veel uitvoeringstaken in eigen beheer te doen is van belang voor 
het Wmo-loket. Deels is dit historisch gegroeid, maar het is ook een bewuste keuze om op deze 
manier een goede (keten)dienstverlening en klantregie uit te oefenen. De relatie met externe 
instanties is zelfbewust en kritisch.  
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3 Scenario’s en uitgangspunten voor het brede Wmo-loket   
 
Om te kunnen bepalen hoe het brede Wmo-loket georganiseerd kan worden, hebben we gekeken 
naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om een loket te organiseren en formuleren we 
vervolgens een aantal uitgangspunten voor het Wmo-loket in de gemeente Dalfsen.  

 
3.1 Scenario’s voor cliëntondersteuning  
Het Trimbos-instituut heeft verschillende scenario’s geschetst voor cliëntondersteuning in het Wmo-
loket. Hieronder beschrijven we deze scenario’s kort.  
 
Scenario 1: Wmo-loket als frontportaal 
De diverse organisaties die betrokken zijn bij cliëntondersteuning, zitten achter het Wmo-loket. De 
gemeente voert de regie over de diverse autonome organisaties.  
 
Doelgroep: De cliëntondersteuning richt zich op alle burgers en voor specifieke 

cliëntgroepen is een specifiek ondersteuningsaanbod beschikbaar.  
Vraagtoeleiding: Burgers kunnen zich met alle vragen richten tot het Wmo-loket, in het Wmo-

loket wordt de vraag afgehandeld of de cliënt wordt verwezen naar specifiek 
cliëntondersteuningsaanbod in de backoffice. Het is de bedoeling dat alle 
vragen via het Wmo-loket gaan en vanaf daar eventueel kunnen worden 
doorverwezen.   

Vraagafhandeling: In het Wmo-loket kunnen eenvoudige informatie en adviesvragen en beperkte 
vraagverheldering afgehandeld worden. Meer complexe vragen of 
vraagverheldering of ondersteuning wordt in de backoffice geboden.  

 Hoe de organisaties in de backoffice de vraag afhandelen valt onder 
verantwoordelijkheid van de organisaties. 

 
       
                   vraag 
 
 
 
  

Wmo-loket 
 
 
 
 
 

 
MEE           Carinova SM       AMW         SWOL/LWOD     Vrijw. Thuisz.          Vlucht.W 

 
Figuur1: Wmo-loket als frontportaal (gebaseerd op modellen Trimbos-instituut, 2007) 

 
 
Scenario 2: Wmo-loket als netwerkorganisatie 
Diverse organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van cliëntondersteuning. Het Wmo-loket is er één 
van. De gemeente voert regie, uitvoering gebeurt door autonome organisaties. Goede samenwerking 
en afstemming tussen partijen is onmisbaar.  
 
Doelgroep:  De cliëntondersteuning richt zich op alle burgers en voor specifieke 

cliëntgroepen is een specifiek ondersteuningsaanbod beschikbaar.  
Vraagtoeleiding:  Burgers kunnen zich met alle vragen wenden tot het Wmo-loket. In het Wmo-  

loket wordt de vraag afgehandeld of de cliënt wordt verwezen naar specifiek 
cliëntondersteuningsaanbod.  
Cliënten kunnen zich ook direct tot een specifieke organisatie wenden. Als de 
vraag verder gaat dan de dienstverlening van deze specifieke organisatie, 
verwijst de organisatie door.  

Vraagafhandeling:  De manier waarop de vraag wordt afgehandeld wordt, valt onder de 
autonomie van de organisatie.  
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Figuur 2: Wmo-loket als netwerk-organisatie 

 

Voor scenario’s 1 en 2 zijn er fysiek twee mogelijkheden:   
- Bij het Wmo-loket zitten ook de overige organisaties gevestigd (bijvoorbeeld door bepaalde 

dagdelen aanwezig te zijn in het Wmo-loket, spreekuren).  
- De overige organisaties bevinden zich elders in de gemeente of regio. Wel kunnen er 

afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld agendabeheer.  
 
 
Scenario 3: Wmo-loket en cliëntondersteuning volledig in eigen beheer 
Een ander scenario die door het Trimbos-instituut wordt genoemd is het Wmo-loket waar alle 
cliëntondersteuning van alle doelgroepen in eigen beheer wordt uitgevoerd. Er wordt niet gewerkt met 
organisaties als MEE, ouderenorganisaties of steunpunten mantelzorg voor de cliëntondersteuning.  
 
 
 
 
 
 
   Cliëntondersteuning  informatie 
 

      Wmo-loket  
 
    Advies               afhandeling 
 
 
Figuur 3: Loket en cliëntondersteuning volledig in eigen beheer (gebaseerd op modellen Trimbosinstituut, 2007).  
 
 

Dalfser scenario:  
Uit de evaluatie van het Wmo-loket blijkt dat veel mensen met een gerichte vraag naar de gemeente 
of organisaties zoals Welzijn Ouderen of MEE komen. Het is niet wenselijk dat alle vragen via het 
Wmo-loket binnen moeten komen. Als mensen zelf de weg al weten, dan is dat prima. Wat wel 
belangrijk is, is dat wanneer de mensen niet direct weten waar zij hun vraag moeten stellen, dat zij 
weten dat het Wmo-loket er is of dat zij goed op weg geholpen worden door de organisatie waar zij 
hun vraag stellen. Daarom is het belangrijk dat organisaties elkaar kennen en de klant dus goed 
kunnen doorverwijzen. Scenario 2: Het Wmo-loket als netwerkorganisatie, past daarom het beste bij 
de situatie in de gemeente Dalfsen.   
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3.2 Uitgangspunten Dalfsen  
Met het Wmo beleidskader als basis en het gekozen scenario formuleren we de volgende 
uitgangspunten voor het Wmo-loket:  
 

• We zien het Wmo-loket als netwerkorganisatie. Diverse organisaties zijn betrokken bij de 
uitvoering van de Wmo in het algemeen en cliëntondersteuning in het bijzonder. Het Wmo-
loket is één van die organisaties. De gemeente voert regie, veel van de uitvoering gebeurt 
door autonome organisaties. Goede samenwerking en afstemming tussen partijen is daarom 
onmisbaar. Waar de vraag ook binnenkomt, de klant gaat niet weg zonder antwoord, goede 
doorverwijzing of afspraak.  

 

• In het gemeentehuis in de kern Dalfsen is een fysiek Wmo-loket. Dit loket biedt informatie, 
advies en doorverwijzing en handelt aanvragen voor Wmo-voorzieningen zo snel mogelijk af. 
Voor cliënten moet duidelijk zijn welke termijnen op zijn of haar situatie van toepassing zijn.  
Aanvragen van andere voorzieningen worden voor zoveel mogelijk integraal opgepakt. 

 

• Er zijn goede en regelmatige contacten met cliëntondersteunende organisaties. 
 

• De subloketten in Lemelerveld en Nieuwleusen zijn voornamelijk gericht op informatie, advies 
en doorverwijzing. 

 



 

 10

4 Het Wmo-loket in Dalfsen 
 
Voor het (fysieke) Wmo-loket hebben we de volgende doelstelling:   

• Het fysieke Wmo-loket in het gemeentehuis: 
- behandelt aanvragen voor gemeentelijke voorzieningen  
- helpt zo nodig bij het aanvragen van andere voorzieningen op het gebied van 

(zorggerelateerd) wonen, welzijn en zorg.  
- informeert over wonen, welzijn en zorg en verwijst door 
 

• Cliëntondersteuning wordt hoofdzakelijk gedaan door organisaties die kennis hebben van de 
doelgroepen (zie ook 4.4).  

  
4.1  Verstrekken van voorzieningen 
Dit onderdeel is het ‘smalle’ onderdeel van het Wmo-loket. Als we eerst over het Wmo-loket spraken, 
dan hadden we het over voorzieningen op het gebied van hulp bij het huishouden en hulpmiddelen 
zoals rolstoelen, woonvoorzieningen en collectief vervoer. Als we de Wmo breder zien, het kunnen 
‘meedoen’, dan is ook het hebben van werk en inkomen een belangrijk onderdeel van de Wmo. Ook 
inburgering is dan onderdeel.  
� Voor de klant verandert er niets. De receptie filtert de eerste vraag (klanten komen eigenlijk al nooit 
bij de receptie voor ‘het Wmo-loket’, maar komen met een concrete vraag over bijvoorbeeld een 
rolstoel of een uitkering)  
 
Actiepunten:  

• Geen concrete actiepunten. In de communicatie over Wmo-loket wordt ook werk en inkomen 
en inburgering meegenomen. (gaat met name om bewustwording ‘brede’ Wmo) 

 

4.2 Relaties met andere voorzieningen en diensten   
 
Doorverwijzing of warme overdracht  
Als mensen bij het Wmo-loket komen voor diensten of voorzieningen van andere organisaties, dan 
worden zij geïnformeerd over de mogelijkheden en doorverwezen. In enkele situaties wordt voor de 
cliënt gebeld met de organisatie. Voor eenvoudige welzijnsdiensten is dat vaak ook voldoende.  
Cliënten die op meerdere gebieden vragen hebben, voelen zich vaak beter geholpen als zij naar huis 
gaan met een afspraak of weten dat zij worden teruggebeld door de juiste organisatie. Daarom stellen 
we voor om met organisaties hierover afspraken te maken.  
Zo is het bijvoorbeeld zinvol dat de mantelzorgconsulent van Carinova een middag in het Wmo-loket 
of één van de spreekkamers reserveert, waarop afspraken gepland kunnen worden. Op die manier 
heeft de cliënt na het bezoek aan het Wmo-loket direct een vervolgafspraak staan. De cliënt voelt zich 
ondersteund en erkend door de gemeente en houdt hier geen ‘van het kastje naar de muur’ gevoel 
aan over, zoals wel het geval zou kunnen zijn bij een normale doorverwijzing. Een andere manier om 
dit gevoel te voorkomen, is om met toestemming van de cliënt de situatie met de organisatie te 
bespreken, waarna de organisatie contact opneemt met de klant.  
 
Samenhang met Awbz-voorzieningen 
De doelstelling van de dienstverleningsvisie is om als overheid als één concern op te treden. De klant 
hoeft gegevens maar één keer aan te leveren. De roep vanuit cliënten om meer samenhang te 
creëren tussen de verschillende voorzieningen is groot. Cliënten moeten nu vaak meerdere 
aanvraagprocedures doorlopen waarbij globaal om dezelfde gegevens wordt gevraagd.  
Het is ook ónze wens dat de klant Awbz-voorzieningen en Wmo-voorzieningen in één keer kan 
aanvragen. Soms gebeurt dit al. Als cliënten zich bij het CIZ melden voor een Awbz voorziening en de 
cliënt heeft ook hulp bij het huishouden nodig, dan wordt deze aanvraag in één keer door het CIZ 
opgepakt en geïndiceerd. Andersom gebeurt het ook dat als cliënten zich bij het Wmo-loket melden 
voor hulp bij het huishouden en zij hebben ook een Awbz voorziening nodig, dan wordt hiervoor het 
aanvraagformulier ook direct ingevuld en voor de klant opgestuurd. De indicatiestelling gebeurt dan 
nog wel apart, maar de aanvraag is wel in één bezoek aan het Wmo-loket geregeld.  
 
Digitaal zijn er mogelijkheden om aanvragen te combineren. Regelhulp.nl biedt die mogelijkheid en de 
gemeente wordt ook verplicht om een aansluiting te hebben op Regelhulp.nl. Daarbij kan gekozen 
worden voor een beperkte of uitgebreide aansluiting. Een beperkte aansluiting geeft de cliënt de 
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mogelijkheid om een bericht aan het Wmo-loket te sturen met een korte omschrijving van de vraag, 
waarna de Wmo-consulent met de klant contact opneemt. Bij een uitgebreide aansluiting heeft de 
cliënt op regelhulp.nl direct de mogelijkheid om een voorziening aan te vragen.  
 
Naast de vraag of het technisch mogelijk en handig is, is de vraag of het goed is dat de cliënt direct 
een voorziening aanvraagt zonder dat er een intake is geweest. Er heeft dan namelijk geen 
vraagverheldering plaats kunnen vinden of mensen vragen misschien een voorziening aan die niet 
onder de Wmo valt maar bijvoorbeeld onder de zorgverzekeraar.  
Anderzijds weten veel cliënten heel goed welke voorziening zij nodig hebben en is de 
indicatie/huisbezoek er voor bedoeld om een goede oplossing voor het probleem van de cliënt te 
vinden.  
We sluiten ons in eerste instantie beperkt aan, maar gaan kijken of het mogelijk en wenselijk is om 
een uitgebreide aansluiting te realiseren.  
 
Actiepunten:  

• afspraken maken met organisaties over doorverwijzing en overdracht. 2010   

• met Regelhulp.nl afspraken maken over beperkte aansluiting en mogelijkheden uitgebreide 
aansluiting bekijken. 2010/2011 

 

4.3 Digitaal loket  
Om inwoners goed antwoord te kunnen geven op hun vragen over wonen, welzijn en zorg is het 
belangrijk dat er een goede sociale kaart is die regelmatig wordt bijgewerkt.  
 
Het digitale Wmo-loket www.wmoloketdalfsen.nl is in 2007 gestart. Het is een loket dat werkt met een 
database van organisaties en activiteiten, de G!DS, die in opdracht van de gemeente beheerd wordt 
door de bibliotheek.  
Het digitaal loket had in 2008 gemiddeld 38 unieke bezoekers per dag. Uit een poll die wij op de 
website hebben geplaatst blijkt dat veel mensen die op de website terechtkomen niet vinden wat zij 
zochten. Dat kan voor een deel ook komen doordat zij via Google zoektermen worden doorgeleid en 
zij misschien niet eens op zoek zijn naar organisaties of informatie uit Dalfsen, maar het geeft wel een 
herkenbaar signaal.  
 
Hoewel er veel informatie op de website te vinden is, merken we dat de structuur van de website nog 
niet optimaal is en de zoekfunctie nog niet goed werkt. We hebben te weinig zicht op of de inhoud van 
de website actueel is. De consulenten Wmo werken ook nog niet veel met het digitale Wmo-loket. Zij 
hebben een eigen sociale kaart waarin ook eventuele contactpersonen en werkafspraken in staan. 
Deze sociale kaart werkt voor hen op dit moment makkelijker dan het digitale Wmo-loket.   
 
Er is behoefte aan een overzichtelijk digitaal loket, wat praktisch werkt voor zowel consulenten als 
inwoners. Vanaf volgend jaar is er een vernieuwde en verbeterde versie van het Wmo-loket 
beschikbaar. Deze versie heeft een vereenvoudigde homepage, een verbeterde zoekfunctie en maakt 
het mogelijk om producten of diensten van organisaties met elkaar te vergelijken.  
Daarnaast zal er een webredactie gevormd worden bestaande uit de medewerker van de bibliotheek, 
de webredacteur van de gemeente en één van de Wmo-consulenten om de website goed te kunnen 
beheren. De gemeente voert hierin de regie. Daarnaast is het goed om met enige regelmaat de 
gebruiksvriendelijkheid van de website te laten testen door gebruikers.  
  
Actiepunten:  

• Nieuwe versie digitaal Wmo-loket implementeren 2010 

• Webredactie digitaal Wmo-loket organiseren 2010 
 

4.4 Cliëntondersteuning 
De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning 
gaat een stap verder dan informatie en advies en richt zich op mensen die voor een vraag of een 
situatie staan die zo complex is dat de betreffende persoon het zelf en met zijn omgeving niet op kan 
lossen. Er zijn verschillende cliëntondersteuners werkzaam in de gemeente Dalfsen.  
 

• Cliënten met een beperking, handicap of chronische ziekte hebben vaak vragen of ervaren 
problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, relaties, vrije tijd). Zij kunnen 
kortdurende ondersteuning krijgen van MEE IJsseloevers, gericht op het versterken van de 
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positie van de cliënt binnen de samenleving. MEE biedt ondersteuning aan mensen die een 
beperking hebben: 
- verstandelijke beperking  
- lichamelijke beperking  
- chronische ziekte  
- niet aangeboren hersenletsel  
- stoornis in het autistische spectrum  
- ontwikkelingsachterstand  
- visuele of auditieve beperking  
- meervoudige beperking waarbij ten minste één van bovengenoemde beperkingen aan de 

orde is.  
MEE is er ook voor de gezinsleden van deze doelgroep of hun mantelzorgers.  

  

• Voor mantelzorgers die zelf ondersteuning nodig hebben of problemen ervaren door het zorgen 
voor de ander, kunnen terecht bij Carinova Steunpunt Mantelzorg. De mantelzorgconsulent kan 
de mantelzorger adviseren over zorg, werk, vrije tijd, respijtzorg, financiële en verlof regelingen en 
het aanbod voor mantelzorgers.  

 

• Ouderenorganisaties (Landstede Welzijn Ouderen en Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld) zijn 
gespecialiseerd in het welzijn van ouderen en kunnen hen met name goed informeren en helpen 
bij problemen of vragen op het gebied van zorg en welzijn. 

 

• Voor mensen met psychosociale problemen of problemen in de thuissituatie is het algemeen 
maatschappelijk werk van Carinova het eerste aanspreekpunt. Hier kunnen mensen zonder 
verwijzing naar toe. Het algemeen maatschappelijk werk is echter niet gespecialiseerd in 
psychische en psychiatrische  problemen. Hiervoor is onder andere Dimence en de Ribw, maar 
hier kunnen mensen pas na verwijzing door de huisarts of een indicatie terecht. 

 

• Vluchtelingen die in Dalfsen komen wonen worden ondersteund door Vluchtelingenwerk. 
Vluchtelingenwerk maakt hen wegwijs in Dalfsen en de Nederlandse samenleving en geeft zo 
nodig ook hulp en uitleg bij juridische procedures.  

 
Voor GGZ-cliënten is in onze regio geen laagdrempelige cliëntondersteuning zoals dat er voor andere 
doelgroepen is. Dit is een aandachtspunt. Dit geldt overigens ook voor mensen met beginnende 
dementie. Wel is er voor hen en hun naasten het Alzheimercafé, dat wel laagdrempelig is.  
 
‘Cliëntondersteuningsoverleg’ 
Mensen komen niet alleen maar naar het loket. Ook bij verschillende (cliëntondersteunende) 
organisaties komen bredere vragen binnen dan de diensten van de eigen organisatie. Voor de 
consulenten van de gemeente, evenals de externe organisaties, is het van groot belang om elkaar te 
kennen, signalen uit te wisselen en afspraken te maken over doorverwijzing en overdrachten. Ook is 
het belangrijk om in beeld te krijgen of er voldoende zicht is op de vraag of dat er mensen tussen wal 
en schip vallen.    
Voorstel is daarom om een uitvoeringsnetwerk van deze organisaties op te richten, dat een aantal 
keer per jaar bij elkaar komt. In het cliëntondersteuningsoverleg, waarin de mensen op uitvoerend 
niveau bij elkaar komen, is het met name van belang om elkaar te kennen en om problemen en 
signalen te bespreken. 
 
Ook is het goed voor de ontwikkeling van partnerschap, om op beleidsniveau met enige regelmaat 
een overleg op beleidsniveau te organiseren om samenwerkingsafspraken te maken en 
beleidsontwikkelingen te bespreken. Hiervoor is het wel van belang dat er stabiele en zo mogelijk 
langdurige subsidierelaties zijn.  

 
Het is belangrijk dat er een relatie ligt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Elkaar kennen en korte 
lijnen zijn belangrijk voor goede doorverwijzing. Wie doet wat? In de ontwikkeling van het CJG wordt 
de relatie met de Wmo meegenomen.  
 
Voor het cliëntondersteuningsoverleg zien wij in eerste instantie als mogelijke deelnemers:  

- gemeente (consulent Wmo) 
- MEE 



 

 13

- Carinova Steunpunt Mantelzorg 
- Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld 
- Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen/Nieuwleusen 
- Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 
- Stichting Vrijwillige Thuiszorg 
- Woningstichting Vechthorst 
- SMON 
- Vluchtelingenwerk 

We hopen dat op termijn ook een ondersteuner op het gebied van de GGZ aan dit netwerk kan 
deelnemen. 
 
De professionele organisaties die deelnemen in de Klankbordgroep Informele Zorg (MEE, Vrijwillige 
Thuiszorg, Carinova en de welzijnsstichtingen) gaan op in dit cliëntondersteuningsoverleg. Dit 
betekent dat de klankbordgroep Informele Zorg in de huidige vorm ophoudt te bestaan. 
 
Cliëntvolgsysteem  
Klanten die een aanvraag doen voor een voorziening, worden in een gemeentelijk cliëntvolgsysteem 
(GWS) geregistreerd. In dit systeem is per cliënt terug te vinden voor welke voorzieningen hij of zij een 
voorziening heeft aangevraagd en wat de status daarvan is. Een cliëntvolgsysteem dat door meerdere 
organisaties wordt gebruikt, is er niet. In de jeugdzorg is een dergelijk systeem (VIS2) wel in gebruik. 
Naast een behoorlijke financiële investering vraagt een dergelijk systeem een goed netwerk van 
betrokken organisaties. Dit netwerk moet nog vorm krijgen en op dit moment hebben wij te weinig 
inzicht in de noodzaak van en behoefte aan een cliëntvolgsysteem. Het cliëntondersteunersoverleg 
moet hier meer inzicht in geven.  
  
Actiepunten  

• Onderzoeken of en hoe cliëntondersteuning voor GGZ-cliënten uit Dalfsen kan worden 
georganiseerd. 2010/2011 

• In overleg met organisaties een netwerk vormen van cliëntondersteuners op uitvoerend en 
beleidsniveau, waarin ook afspraken worden gemaakt over samenwerking, doorverwijzing en 
communicatie richting belangrijke partners. 2010 

• Naar aanleiding van ervaringen in cliëntondersteuningsoverleg nut en noodzaak 
cliëntvolgsysteem onderzoeken. 2011 
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5 Subloketten Nieuwleusen en Lemelerveld 
 
‘Het loket bestaat uit een fysiek loket in Dalfsen en subloketten in Nieuwleusen en 
Lemelerveld en een digitaal loket’. Dit is het eerste uitgangspunt voor het Wmo-loket, zoals in het 
Wmo beleidskader 2008-2011 beschreven wordt.  
 

5.1 Het Wmo-loket en de servicepunten  
Op dit moment hebben we een fysiek Wmo-loket in het gemeentehuis en beperkt de dienstverlening 
van de servicepunten zich tot de basisproducten van de gemeente, zoals uittreksels uit de GBA, 
aanvraag en afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen en aangifte van verhuizingen. 
 
Wmo-loket   
De meerderheid van de mensen neemt telefonisch contact op met het Wmo-loket (ca. 80%). Een 
kleiner deel komt persoonlijk naar het gemeentehuis (ca. 15%) en daarnaast wordt er af en toe een 
vraag gesteld via de e-mail en het digitale Wmo-loket (ca. 5%). Als er voor een aanvraag een 
intakegesprek/indicatie moet plaatsvinden, gebeurt dit bij de mensen thuis of, als de cliënt al bekend is 
bij de gemeente, soms ook telefonisch (bij hulp bij het huishouden). Op het gebied van individuele 
voorzieningen worden dus veel huisbezoeken afgelegd en hoeven mensen niet naar het 
gemeentehuis te komen.   
In de eerste drie kwartalen van 2009 zijn er gemiddeld 25 bezoeken per maand voor Wmo-
voorzieningen bij het Wmo-loket geweest. Dat is gemiddeld iets meer als één klant per dag. 
 
Servicepunt Nieuwleusen 
Het servicepunt in Nieuwleusen bevindt zich in het voormalig gemeentehuis en is geopend op 
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdagavond van 18.00 - 20.00 uur. 
Het servicepunt is goed toegerust en wordt vrij druk bezocht (3978 klantcontacten in de eerste helft 
van 2009). Ongeveer 6% van de bezoeken is gericht op sociale zaken (WWB, Gpk, Wmo, 
inburgering). Dat zijn ongeveer 35 vragen per maand, waarbij het in veel gevallen gaat om een 
aanvraagformulier ophalen of inleveren.  
Vanuit de servicepunten wordt, wanneer een vraag niet direct door de servicepuntmedewerker 
beantwoord kan worden, contact opgenomen met de Wmo-consulent.  
 
In Nieuwleusen worden de mogelijkheden voor een Kulturhus onderzocht. Ook het servicepunt zou 
daar in mee kunnen gaan. Dat betekent dat het toch al goed bezochte servicepunt een plek krijgt in 
een multifunctionele accommodatie, waar veel mensen zullen komen voor sport, cultuur en welzijn. In 
dat geval lijkt het servicepunt een prima laagdrempelige plek voor een subloket Wmo.  
 
Servicepunt Lemelerveld 
Het servicepunt in Lemelerveld bevindt zich in het Kulturhus De Mozaïek en is geopend op 
dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het Kulturhus is laagdrempelig en 
het servicepunt wordt net als in Nieuwleusen vrij druk bezocht. (1406 klantcontacten in de eerste helft 
van 2009, met twee middagen in de week). Door aanscherping van veiligheidseisen, steeds 
gecompliceerdere aanvraagprocedures en vergaande automatisering van processen is het de vraag 
of het steunpunt in Lemelerveld in de huidige vorm gehandhaafd kan blijven (dienstverleningsvisie 
2008). 
Op het gebied van Sociale Zaken kwamen er de afgelopen zes maanden gemiddeld 12 vragen per 
maand binnen. Ook hier zijn uiteraard contacten tussen de servicepuntmedewerker en de Wmo-
consulent.  
 
In het Kulturhus is er ook de Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld, die veel vragen krijgt over 
wonen, welzijn en zorg (evaluatie Wmo-loket). De SWOL heeft een specifieke doelgroep (ouderen) en 
fysiek geen loket of balie waar mensen een vraag kunnen stellen.  

 

5.2  Organisatie van subloketten Wmo 
 
De subloketten in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld moeten de mensen in de kern kunnen 
informeren over de mogelijkheden van (zorggerelateerd) wonen, zorg en welzijn en kunnen 
doorverwijzen. Hieronder verstaan we:  
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- Mensen die eenvoudige vragen hebben over wonen, welzijn en zorg kunnen 
informeren en doorverwijzen naar de lokale organisaties 

- mensen die vragen of problemen hebben op meerdere vlakken, door kunnen 
verwijzen naar cliëntondersteuners (MEE, ouderenwerk, Carinova Steunpunt 
Mantelzorg, AMW, etc.) 

- mensen die voorzieningen Wmo/ WWB nodig hebben, verwijzen naar Wmo-loket 
en/of direct een afspraak maken. 

 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de subloketten Wmo in Nieuwleusen en Lemelerveld vorm te 
geven:  
 
Subloket A: Informatiepunt Wmo 
Bij de servicepunten wordt een uitgebreide informatiehoek ingericht waarin informatie beschikbaar is 
over wonen welzijn en zorg in de gemeente en specifiek in de kern. Het digitale Wmo-loket is 
beschikbaar en als er vragen zijn waar de servicepuntmedewerker  niet direct antwoord op heeft, kan 
de servicepuntmedewerker contact opnemen met de Wmo-consulent of een afspraak maken op het 
gemeentehuis of bij de klant thuis (bij aanvragen voorzieningen). 
 
Wat is hiervoor nodig? 

- Goed en gebruiksvriendelijk digitaal Wmo-loket (informatiezuil) 
- Afspraken met organisaties en gemeentelijke afdelingen over aanleveren informatie  
- Ruimte voor overzichtelijk inrichting ‘folderloket’ 

 
Voor- en nadelen:  
+ Laagdrempelige informatiehoek 
+ eenvoudig te realiseren  
+ relatief weinig structurele kosten 
-  geen mogelijkheid tot vraagverheldering bij de loketmedewerker (verhaal kunnen doen, wat 

heb ik nodig?) 
- risico van ‘kastje naar de muur’ gevoel. Het is een subloket, maar bij complexere situaties 

kunnen klanten er eigenlijk niet terecht.  
- succes erg afhankelijk van functioneren digitaal loket 
 
Kosten:  
Eenmalig:   geschat op ongeveer € 12.000 voor het inrichten van een Wmo folderloket en 

informatiezuil in Nieuwleusen en Lemelerveld. 
Structureel:  geschat op € 2.000 per jaar voor het updaten van informatie.   
 
Subloket B: Informatiepunt en spreekuur  
In deze variant is er ook een uitgebreide Wmo-informatiehoek maar is er tevens een spreekuur. De 
loketmedewerker Wmo is tijdens dat spreekuur beschikbaar voor vragen op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg, waaronder natuurlijk ook voorzieningen Wmo. Voorwaarde hiervoor is dat alle 
systemen beschikbaar zijn zodat de consulent het gewone werk ook kan voortzetten wanneer er geen 
bezoekers zijn.    
 
Wat is hiervoor nodig?  

- Alles onder A-variant 
- Toegang tot alle nodige systemen + werkplek  
- Mogelijkheid om gesprek in spreekkamer te houden (privacy) 

 
Voor- en nadelen:  
+  Persoonlijk aanspreekpunt in de drie grote kernen 
+  Mogelijkheid van vraagverheldering kan leiden tot betere persoonlijke oplossingen 
- Risico van tegenvallende opkomst 
- Verloren werktijd door reistijd etc.    
-  Risico van structurele kosten voor subloket, in verband met het op peil houden personele 

bezetting gemeentehuis tijdens spreekuren.  
 
Kosten: onder A + reistijd en reiskosten consulent, evt. extra kosten voor bezetting tijdens spreekuren 
+ evt kosten ict-aanpassingen.  
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Subloket C: Informatiepunt en op afspraak   
Dit is vergelijkbaar met de spreekuurvariant, behalve dat er alleen op afspraak gewerkt wordt. De 
consulent reserveert in de agenda bijvoorbeeld één of twee middagen bij het servicepunt, waardoor 
de servicepuntmedewerker of misschien ook andere ‘loketmedewerkers’ zoals de 
welzijns/ouderenwerker of vrijwilliger SAT afspraken in gepland kunnen worden. De consulent komt 
dan alleen wanneer er afspraken zijn gemaakt. 
 
Wat is hier voor nodig? 
 -  Alles onder B-variant  
 
Voor- en nadelen:  
+  Persoonlijk aanspreekpunt in de drie grote kernen 
+  Mogelijkheid van vraagverheldering kan leiden tot betere persoonlijke oplossingen  
+  Als er geen afspraken zijn, dan ook geen spreekuur en geen onnodig tijdverlies.  
- Een inloopspreekuur is iets laagdrempeliger dan op afspraak.   
- Verloren werktijd door reistijd etc. 
 
Kosten:  Onder A + reistijd en reiskosten consulent, evt. kosten ICT aanpassingen  
 
 
Subloket D: Vrijwilligersloket  
Op projectbasis zou een vrijwilligersloket opgezet kunnen worden.  
Door vrijwilligers wordt een informatieloket bemenst onder leiding van de welzijnsstichting, 
ouderenstichting of bibliotheek. Vrijwilligers worden geschoold in vraagverheldering, lokale sociale 
kaart en basiskennis voorzieningen Wmo-Awbz.  
 
Wat is hiervoor nodig?  

- deelname door welzijnsstichting, ouderenstichting of bibliotheek (projectsubsidie) 
- ontwikkeling scholingstraject vrijwilligers 
- vrijwilligers 
- fysieke plek voor het loket 

- goed digitaal wmo-loket en folderloket 
- afspraken met (cliëntondersteunende) organisaties 

 
Voor- en nadelen 
+ Informatie voor en door de inwoners van de kern (dit is soms ook een nadeel)  
+  past binnen doelstelling Wmo om inwoners te laten ‘meedoen’ 
+  mogelijkheid tot ruimere openingstijden loket  
- voor voorzieningen Wmo toch doorverwijzen naar gemeente (hierover zijn op dit moment de 

meeste vragen)  
- hoge kosten voor begeleiding en scholing vrijwilligers, opzetten project  
- kwetsbaar: alles valt en staat met het vinden van (goede) vrijwilligers 
- niet voor alle doelgroepen even geschikt 
 
kosten: Projectkosten, bij succes structurele subsidie.  
 
Keuze voor de subloketten Nieuwleusen/Lemelerveld 
In dit plan van aanpak willen we naar een goede basis voor de subloketten in Nieuwleusen en 
Lemelerveld. Variant D: het vrijwilligersloket kan als pilot een aardig project zijn, maar draagt op dit 
moment te veel onzekerheden en risico’s met zich mee. We kiezen daarom voor het uitbreiden van 
het servicepunt tot een subloket Wmo.   
Veel informatie over wonen, welzijn en zorg kan (eventueel met behulp van de 
servicepuntmedewerker) op het digitale loket (informatiezuil) of in het foldermateriaal gevonden 
worden. Daarnaast is onze verwachting, gezien de bezoekersaantallen bij de servicepunten, dat er te 
weinig bezoekers zullen komen om een wekelijks spreekuur in te richten. Veel mensen pakken de 
telefoon in plaats van dat zij wachten totdat zij bij het spreekuur terecht kunnen. Toch is er soms de 
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behoefte aan een persoonlijk gesprek en dan is het Wmo-loket in Dalfsen te ver weg. We kiezen 
daarom voor de variant subloket C: het uitbreiden van het servicepunt met een informatiehoek Wmo 
en de mogelijkheid tot het maken van een afspraak bij het subloket met de Wmo-consulent. Overigens 
blijft het net als nu ook mogelijk om een afspraak thuis in te plannen, als er een aanvraag wordt 
gedaan voor voorzieningen Wmo.   
Goede contacten tussen de Wmo-consulent en de servivepuntmedewerker met lokale organisaties 
(zoals LWOD en SWOL) zijn en blijven belangrijk, omdat deze organisaties ook veel vragen krijgen 
over wonen, welzijn en zorg.  
 
Actiepunten:  

• Informatiepunt bij servicepunten inrichten 2010 

• Afspraken over optie C; agendabeheer, ICT oplossingen etc. 2010 

 

 

5.3  Wmo-kern overleg    
Er zijn veel lokale organisaties die in de kernen actief zijn in welzijn en zorg. Veel van deze lokale 
organisaties zijn nu vertegenwoordigd in de klankbordgroep Informele Zorg, wat een gemeentebreed 
overleg is. Het idee is om juist per kern (dus ook in kern Dalfsen) partijen bij elkaar te brengen, omdat 
het uitgangspunt van de Wmo ook is dat mensen in eerste instantie zelf of in de eigen omgeving naar 
mogelijkheden zoeken om te kunnen ‘meedoen’. Doel van het overleg (bijv. twee keer per jaar) is dat 
de lokale organisaties elkaar kennen en daardoor goed kunnen doorverwijzen en samenwerken. Een 
themagerichte aanpak zou daarin goed kunnen werken.  
De organisaties die vertegenwoordigd zouden kunnen zijn:  

• de welzijnsstichting en/of ouderenstichting 

• Platform Gehandicapten 

• Werkgroep Mantelzorg 

• de Zonnebloem 

• de Nederlandse Patiëntenvereniging 

• het Rode Kruis 

• Vertegenwoordiging kerken/ interkerkelijk diaconaal platform. 

• Terminale Thuiszorg Ommen e.o.  

• Ouderenbonden 

• Vrouwenverenigingen 
Afhankelijk van de agenda of het thema kunnen ook één of meerdere cliëntondersteuners bij overleg 
aanwezig zijn.   
Per kern wordt bekeken welke organisaties deel (willen) nemen en welke organisatie de kartrekker 
van het overleg is, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij bestaande 
netwerken/overleggen. 
 
Om de relatie tussen professionele cliëntondersteuners en de lokale vrijwilligersorganisaties te 
behouden zijn de deelnemers van de klankbordgroep Informele Zorg, die in de huidige vorm ophoudt 
te bestaan, groot voorstander van een jaarlijkse bijeenkomst met de deelnemers van de Wmo-
kernoverleggen, de professionele cliëntondersteuners en de Wmo-raad. 
 
Een van de doelstellingen van het Beleidskader Wmo is ook dat de Plaatselijk Belangen meer bij de 
Wmo betrokken worden en willen zijn. In dat kader is het goed om te kijken of en hoe er een relatie 
kan worden gelegd tussen de overleggen in de kernen en de Plaatselijk Belangen.  
 
 Actiepunten 

• In samenwerking met lokale organisaties Wmo-kernoverleggen initiëren. 2010 

• Jaarlijks een gemeentebrede bijeenkomst organiseren met professionele en 
vrijwilligersorganisaties en de Wmo-raad.  2010, begin 2011 

 
 
 



 

 18

 

 

 

 

6 Communicatie  
 
Komen mensen nu niet vaak bij het Wmo-loket met een ‘brede vraag’ om dat er geen behoefte is, of is 
dat omdat we niet communiceren over ons ‘brede’ Wmo-loket?  
Feit is dat het Wmo-loket niet bekend is bij veel mensen, blijkt uit de GGD-monitor onder volwassenen 
tussen 19 en 65 jaar. Van hen is gemiddeld slechts 27 % bekend met het Wmo-loket.  
Gemiddeld 35-40 % van de volwassenen weet niet waar ze terecht kunnen voor hulp en 
ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen, mantelzorg, spanningen en stress, 
eenzaamheid en schulden. De GGD geeft als verklaring dat mensen hierover pas gaan nadenken op 
het moment dat zij ook daadwerkelijk met een vraag of probleem zitten. Waarschijnlijk vallen media-
uitingen over de Wmo hen ook dan pas op.  
 
Om het Wmo-loket meer bekendheid te geven, zullen we rondom de opening van de subloketten een 
communicatietraject starten. Maar ook daarna is het belangrijk dat er regelmatig gecommuniceerd 
wordt  en dat de communicatie niet na een korte campagne ophoudt. Juist het feit dat mensen pas 
informatie oppikken op het moment dat zij er mee te maken krijgen, pleit ervoor om regelmatig te 
blijven communiceren over het Wmo-loket.   
 
De boodschap. 
Mensen die de weg naar de juiste organisatie al weten, hoeven natuurlijk niet eerst langs het Wmo-
loket. Het uitgangspunt is dat juist de mensen die niet weten bij welke organisatie zij terecht kunnen 
voor ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, weten dat het Wmo-loket er is om ze 
op de juiste weg te helpen. Zie onderstaand voorbeeld als mogelijke vorm om de boodschap naar 
buiten te brengen.  
 
 
 
Waar kan ik informatie krijgen over maaltijdvoorzieningen? 
 
 
     
     Ik wil wat weten over het mantelzorgcompliment,  
         wie kan mij verder helpen? 
 
    
 
   Welke organisaties regelen de hulp bij het huishouden in Dalfsen? 
   
 
 

                          Ik kan de trap naar de slaapkamer  
        nauwelijks nog op, wat nu?  

 
 
 
Weet u het antwoord niet op deze of andere vragen rondom wonen, welzijn en zorg? Bij het 

Wmo-loket helpen wij u bij het vinden van antwoorden óf de juiste organisatie die u verder 

kan helpen. 
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7 Financiële paragraaf  
 
De meeste acties die ondernomen moeten worden liggen op het vlak van afspraken maken en 
netwerken organiseren. Dit kost naast de ambtelijke inzet geen extra structurele kosten. Hieronder 
volgt een overzicht van de geschatte kosten per actiepunt.  
 
 Actie 

 
Kosten 

1 Afspraken maken met organisaties over doorverwijzing en 
overdracht 2010 

- 

2 Met Regelhulp.nl afspraken maken over beperkte aansluiting en 
mogelijkheden uitgebreide aansluiting bekijken 2010/2011 

- 

3 Nieuwe versie digitaal Wmo-loket implementeren 2010 Max. 5.800 incidenteel 
€ 13.266 per jaar  

4 Webredactie digitaal Wmo-loket organiseren 2010 - 

5 Onderzoeken of en hoe cliëntondersteuning voor GGZ-cliënten 
uit Dalfsen kan worden georganiseerd 2010/2011 

- ** 

6 In overleg met organisaties een netwerk vormen van 
cliëntondersteuners 2010 * 

-  

7 Naar aanleiding van ervaringen cliëntondersteuners nut en 
noodzaak cliëntvolgsysteem onderzoeken 2011/2012  

-**  

8 Informatiepunt Wmo bij servicepunten inrichten 2010 + - € 9.500 incidenteel 
+ - € 2.000 per jaar   

9 Afspraken over optie C voor subloketten: Wmo-consulent 
aanwezig op afspraak 2010 

Reiskosten en reistijd  

10 In samenwerking met lokale organisaties Wmo-kernoverleggen 
initiëren 2010 

€ 3.600 per jaar  

11 Jaarlijks een gemeentebrede bijeenkomst organiseren met 
professionele en vrijwilligersorganisaties en Wmo-raad 2010, 
begin 2011 

€ 400 per jaar   

12 Communicatietraject Wmo-loket (rondom opening subloketten)  - (Opgenomen onder punt 8) 

 Totaal Max. 15.300 
incidenteel 
€ 19.266 per jaar   

* Professionele organisaties hebben belang bij een goed lopend netwerk van cliëntondersteuners en de deelname aan 
het cliëntondersteunersoverleg wordt dan ook als onderdeel van de reguliere activiteiten gezien. 

** Deze actiepunten kunnen mogelijk voor een vervolgactie zorgen (GGZ-cliëntondersteuning / cliëntvolgsysteem). Dan 
zullen er uiteraard kosten aan verbonden zijn. Deze worden op dat moment in beeld gebracht en (apart) aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  

 
Dekking: 
Er is jaarlijks een budget beschikbaar van ongeveer € 19.000 voor de organisatie van zowel het 
fysieke als het digitale Wmo-loket. Hieruit kunnen de jaarlijkse kosten betaald worden.  
 
Voor de incidentele kosten spreken wij de investering ‘Wmo-loket’ aan. Voor deze investering is nog   
€ 15.834 beschikbaar.  

 

 


