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1

INLEIDING

De voorgenomen decentralisatie van de AWBZ begeleiding naar gemeenten met ingang van 1 januari
2015 betekent dat de Wmo uitgebreid wordt met nieuwe doelgroepen en nieuwe vragen. Dit zal ook
gevolgen hebben op het aanbod van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
Om te komen tot een visie op de toekomstige Wmo is het zinvol inzicht te verkrijgen in de vraag van
de cliënten die per 1 januari 2015 niet meer onder de AWBZ en Jeugdzorg vallen, maar onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten komen. Ook inzicht in het huidige aanbod aan deze
doelgroep is in dit kader nuttig.
Vraag
De gemeenten Meppel, Westerveld, Hoogeveen en De Wolden (regio Zuid-West Drenthe) kwamen
dan ook met de volgende vraag:
Bied inzicht in de huidige situatie rondom het huidig zorggebruik en zorgaanbod van jeugd- en AWBZzorg in de gemeenten Meppel, Westerveld, Hoogeveen en De Wolden, op zo’n wijze dat we inzicht
krijgen in wat nodig is voor de toekomstige arrangementen. Let hierbij met name op waar overlap is
en leemtes zijn. Neem ook de vervoersbewegingen van de cliënten mee in de analyse.
Om deze vraag te beantwoorden maken we in deze rapportage inzichtelijk:
-

Welke zorgaanbieders er zijn, waar ze zijn gevestigd en welke zorg/arrangementen zij bieden
(aanbod);
Hoeveel inwoners uit de regio gebruik maken van zorg van deze zorgaanbieders, waar
mogelijk op basis van cliëntprofielen (huidig gebruik);
Waar de overlap is van zorgaanbod in de regio en waar juist de leemtes zijn (allocatie);
Wat de vervoersbewegingen zijn om cliënten van en naar de zorginstellingen te krijgen;
Wat, indien mogelijk en grosso modo, de huidige kosten zijn van het zorgaanbod (inclusief
vervoer).

De nadruk ligt in deze rapportage op de AWBZ-zorg, daar Jeugdzorg in provinciaal kader al
uitgebreid wordt behandeld. Voor de volledigheid nemen we Jeugdzorg wel mee in de resultaten. De
vervoersbewegingen van cliënten in deze regio worden in een parallel traject uitgebreid voor dezelfde
regio in kaart gebracht. Daarom gaan we er nu niet uitgebreid op in.
Gebruikte bronnen
Er zijn twee belangrijke bronnen om de zorgvraag van de huidige cliënten en het aanbod van de
zorgaanbieders in kaart te brengen.
Vektis
Vektis levert aan elke gemeente informatie over gedeclareerde zorg op cliëntniveau. Vektis levert
zowel gegevens op basis van AWBZ declaraties voor cliënten die gebruik maken van Zorg in Natura
(2012), Persoonsgebonden Budget gegevens (2011) en hun eigen BASIC-systeem voor gegevens
over bijvoorbeeld de postcode en leeftijd van de cliënten.
Omdat Vektis gegevens levert over een geheel jaar en voor zowel de gegevens over
Persoonsgebonden Budgetten als Zorg in Natura is dit de belangrijkste bron voor deze rapportage.
De gegevens van Vektis beslaan een heel jaar. De genoemde aantallen (bijvoorbeeld aantal functies
of aantal cliënten) zijn dan ook de som van alle aantallen in dat jaar. Een cliënt die alleen het eerste

6
INVENTARISATIE ARRANGEMENTEN

halfjaar AWBZ-zorg heeft afgenomen, is nog steeds meegeteld. Het gaat dus niet om de aantallen op
een peildatum.
CAK
Het CAK levert bestanden aan gemeenten op basis van gedeclareerde zorg. Pgb-houders zijn niet
meegenomen in de overzichten van CAK. CAK levert daarentegen wel informatie over
zorgaanbieders. De gebruikte bestanden van CAK zijn van de eerste drie zorgperiodes van 2013 (één
zorgperiode is 4 weken).
Vervoer
De gegevens over vervoer komen enerzijds uit de bestanden van Vektis (aantallen) en anderzijds uit
een eerdere Drenthe-brede inventarisatie naar vervoersstromen, uitgevoerd door de Werkgroep
Vervoer waar STAMM ook deel van uit maakte.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 zal ingaan op de AWBZ-zorg. Eerst komt de huidige zorgvraag aan bod, vervolgens de
stapeling van zorg, dan het huidige zorgaanbod en tot slot de financiële aspecten van de zorg.
In deze rapportage gaan we uitgebreid in op de AWBZ-zorg die gedecentraliseerd zal worden. Het
gaat dan om onderdelen van de extramurale AWBZ-zorg. Daarnaast zijn een aantal intramurale
functies al uit de AWBZ gehaald en zal dit voor nog een aantal meer de komende jaren ook nog
gebeuren. Deze vallen niet onder de decentralisatie, maar het kan wel gaan om cliënten die door
deze extramuralisatie bij de Wmo terecht komen. Om deze reden besteden we in bijlage 2 aandacht
aan de intramurale AWBZ-zorg.
Hoofdstuk 3 gaat kort in op het vervoer in de AWBZ-zorg.
Hoofdstuk 4 behandelt de Jeugdzorg. We beginnen met de huidige zorgvraag en de bijbehorende
financiën. De tweede paragraaf gaat over het huidige zorgaanbod.
We besluiten de rapportage met enkele algemene conclusies en beantwoording van de hoofdvraag in
hoofdstuk 5.

Om de rapportage leesbaar te houden zijn veel tabellen en kaarten naar de bijlagen verplaatst. De
basisrapportage is voor elke gemeente gelijk, elke gemeente krijgt daarnaast zijn eigen bijlagen
geleverd. De bijlagen zijn in twee delen opgesplitst: bijlage 1 bevat gegevens over de extramurale
zorg. Bijlage 2 bevat gegevens over de intramurale zorg die geëxtramuraliseerd is of zal worden.
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2

AWBZ-ZORG

In dit hoofdstuk gaan we in op de extramurale AWBZ-zorg. Hierbij gaat het om zorg die wordt
geleverd aan personen van 18 jaar en ouder. Hoofdstuk 3 zal in gaan op de jeugdzorg, inclusief de
AWBZ-zorg voor jeugdigen.

2.1

HUIDIGE ZORGVRAAG
1

De huidige extramurale AWBZ-functies Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Verblijf Tijdelijk
zullen vanaf 1 januari 2015 naar gemeenten worden gedecentraliseerd. Om inzicht te verkrijgen in
wat dat gaat betekenen voor gemeenten, kijken we naar de huidige zorgvraag.
Vanaf 1 januari 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de extramurale functies
Persoonlijke Verzorging, Begeleiding, Kortdurend Verblijf en bijbehorend Vervoer in de AWBZ. Op
rijksoverheid.nl staan de volgende beschrijvingen:




Persoonlijke verzorging
Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden of naar het toilet gaan
Begeleiding
Begeleiden van activiteiten, dagopvang valt hier ook onder.
Kortdurend verblijf in een zorginstelling
Maximaal 3 etmalen per week. Bijvoorbeeld: een gehandicapt kind dat thuis woont gaat
enkele keren per week naar een instelling om de ouders te ontlasten.

Elke functie is weer onder te verdelen in subfuncties (prestatiecodes), welke meer gedetailleerd
aangeven wat de type zorg is die de cliënt ontvangt. Zie bijlage B1.1 voor alle prestatiecodes.

1

Tijdens het opstellen van deze rapportage kwam het bericht naar buiten dat Persoonlijke Verzorging mogelijk
niet onder verantwoordelijkheid van gemeenten komt te vallen, maar naar de Zorgverzekeringswet zal worden
overgeheveld. Omdat dit destijds nog niet officieel bevestigd was, hebben we Persoonlijk verzorging nog wel
mee genomen in deze rapportage. Nadat bekend was dat Pesoonlijke verzorging inderdaad naar de
Zorgverzekeringswet zou gaan, hebben we de rapportage hier en daar aangepast. Persoonlijke verzorging is
vaak nog wel meegenomen in de cijfers, maar altijd apart weergegeven.
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2

In onderstaande tabel vindt u de aantallen functies die in 2011 (Pgb) en 2012 (ZiN) waarvan gebruik
is gemaakt. Let op: één persoon kan van meerdere functies gebruik maken en één persoon kan ook
vaker dezelfde functie afnemen (bijvoorbeeld verschillende vormen van persoonlijke verzorging,
daarover meer in paragraaf 2.2). Het aantal functies is dus groter dan het aantal cliënten.
Tabel 1: aantal extramurale functies, Pgb en Zin, per gemeente
DE WOLDEN HOOGEVEEN MEPPEL

Persoonlijke verzorging
Begeleiding individueel
Begeleiding in groepsverband
Verblijf tijdelijk
Totaal met Persoonlijke verzorging
Totaal zonder Persoonlijke verzorging
Bron: Vektis

WESTERVELD

ZIN

PGB

ZIN

PGB

ZIN

PGB ZIN

PGB

1.231
183
237
1
1.652
421

40
48
34
6
128
88

1.930
662
650
6
3.248
1.318

163
196
127
36
522
359

978
375
252
4
1.609
631

75
103
48
20
246
171

56
65
38
18
177
121

798
209
175
1
1.183
385

Zie B1.2 voor de staafdiagrammen bij deze tabel.
In onderstaande tabel ziet u het aantal functies als verhouding van het aantal inwoners van 18 jaar en
ouder. Gemeente De Wolden heeft relatief de meeste extramurale functies (9,5%), terwijl Meppel de
minste heeft (7,3%).
Tabel 2: aantal extramurale functies (Pgb en ZiN) als verhouding van het aantal inwoners van 18 jaar
en ouder, per gemeente
DE WOLDEN HOOGEVEEN MEPPEL WESTERVELD
Persoonlijke verzorging
6,8%
4,9%
4,1%
5,5%
Begeleiding individueel
1,2%
2,0%
1,9%
1,8%
Begeleiding in groepsverband 1,4%
1,8%
1,2%
1,4%
Verblijf tijdelijk
,0%
,1%
,1%
,1%
Totaal
9,5%
8,8%
7,3%
8,8%
Alle functies zijn onderverdeeld in meer gedetailleerde prestatiecodes. Bij elke functie is de meest
voorkomende prestatiecode de basisvariant. Zie B1.1 voor de aantallen cliënten per prestatiecode.
In onderstaande figuur ziet u dezelfde gegevens uitgedrukt in percentage van het geheel. Zo valt op
dat Persoonlijke verzorging vaak de grootste groep is binnen de categorie ZiN, terwijl Begeleiding
individueel binnen de categorie Pgb ook een groot deel voor zijn rekening neemt.

2

Pgb staat voor Persoonsgebonden Budget. De cliënt krijgt een bedrag uitgekeerd waarvoor hij of zij zelf de zorg kan inkopen.
ZiN staat voor Zorg in Natura. Bij Zorg in Natura wordt de zorg en de administratie geregeld door de zorgaanbieder.
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De Wolden Hoogeveen

Meppel

Westerveld

Figuur 1: percentage extramurale functies, Pgb en Zin, per gemeente
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In bijlage B1.3 vindt u een viertal kaarten met het aantal functies per postcodegebied.
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2.2

STAPELING VAN ZORG

In bovenstaande paragrafen zijn aantallen functies genoemd voor de extramurale AWBZ-zorg. Nu is
het echter zo dat een enkele cliënt van meer dan één zorgfunctie gebruik kan maken. In deze
paragraaf gaan we daarom in op de stapeling van zorg, oftewel: hoeveel personen maken gebruik
van meer dan één functie.
2.2.1

Stapeling per gemeente

In onderstaande tabel ziet u het aantal unieke cliënten per gemeente (in- en exclusief Persoonlijke
verzorging). Dit houdt in dat er naar het aantal cliënten is gekeken en niet naar het aantal functies.
Ook als een cliënt meerdere functies afneemt, dan is hij in dit geval maar eenmaal meegeteld. In De
Wolden waren in 2011/2012 bijvoorbeeld 377 personen met minimaal één aanspraak op extramurale
AWBZ-zorg.
Tabel 3: aantal unieke extramurale cliënten per gemeente
AANTAL ZONDER PERSOONLIJKE
AANTAL MET PERSOONLIJKE
VERZORGING
VERZORGING
De Wolden
984
377
Hoogeveen 2.353
1.343
Meppel
1.180
613
Westerveld
847
387
Bron: Vektis
In tabel 4 ziet u het aantal unieke extramurale cliënten per functie. Een functie is onderverdeeld in
meerdere subfuncties (prestatiecodes) waarvan men er meerdere kan afnamen. Een cliënt kan
bijvoorbeeld gebruik maken van Begeleiding individueel en Begeleiding individueel extra. In dat geval
hebben we de betreffende cliënt eenmaal meegeteld voor de functie Begeleiding individueel. Heeft
deze cliënt daarnaast ook nog Persoonlijke verzorging, dan is zij daar weer meegeteld (eenmaal).
Tabel 4: aantal unieke cliënt per extramurale functie
DE WOLDEN
Begeleiding in groepsverband
146
Begeleiding individueel
166
Persoonlijke verzorging
809
Verblijf tijdelijk
1
Totaal met Persoonlijke verzorging
1.122
Totaal zonder Persoonlijke verzorging 313

HOOGEVEEN
400
577
1.429
7
2.413
984

MEPPEL
154
321
796
3
1.274
478

WESTERVELD
105
195
667
1
968
301
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In tabel 5 ziet u per gemeente hoeveel personen gebruik maken van hoeveel extramurale
(sub)functies. Bijvoorbeeld: in gemeente De Wolden zijn 212 (158 + 54) personen die aanspraak
maakten op één extramurale AWBZ-functie, waren er 108 (89 + 19) personen die aanspraak maakten
op twee AWBZ-functies en waren er 57 personen die op drie AWBZ-functies of meer aanspraak
maakten. NB: Persoonlijke verzorging is in dit overzicht niet meegenomen.
Tabel 5: aantal functies per gemeente, aantal cliënten
AANTAL FUNCTIES DE WOLDEN
ZIN PGB
1
158 54
19
2
89
4
3
33
6
4
7
0
5
7
0
6
0
Bron: Vektis

HOOGEVEEN
ZIN
PGB
597
207
288
91
89
29
21
10
10
0
0
1

MEPPEL
ZIN PGB
274 95
132 29
30 23
18 6
4
0
2
0

WESTERVELD
ZIN
PGB
181
66
75
23
19
7
6
4
1
1
0
4

In onderstaande figuur ziet u dezelfde gegevens in percentage van het totaal. Ongeveer 50 tot 60
procent van de cliënten maakte aanspraak op één extramurale AWBZ-functie. Ongeveer 5 tot 10
procent van de cliënten maakte aanspraak op vier of meer AWBZ-functies.

De
Hoogevee
Westervel
Meppel
Wolden
n
d

Figuur 2: aantal (sub)functies per gemeente, in percentage van totaal
pgb
zin
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pgb

4 functies

ZiN

5 functies

pgb

6 functies

ZiN
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Er is een aantal functies die veel samen voorkomen bij cliënten. Ten eerste komt het veel voor dat
verschillende vormen van Persoonlijke verzorging (regulier, extra en speciaal) tegelijkertijd worden
afgenomen. Daarnaast hebben veel cliënten die Persoonlijke verzorging hebben ook Begeleiding
individueel. En tot slot hebben veel mensen met Begeleiding (Groep of Individueel) ook gebruik
gemaakt van Vervoer.
Tussen de verschillende postcodes zijn zowel binnen als tussen gemeenten weinig verschillen. Als er
al uitschieters zijn dan wordt dit veroorzaakt doordat er maar weinig cliënten in het betreffende gebied
wonen, waardoor een enkele cliënt met veel functies een zware stempel drukt. Zie voor de aantallen
per postcode bijlage B1.4.
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2.2.2

Samenloop met Wmo

Naast AWBZ-zorg kunnen cliënten ook andere zorg afnemen. In dit kader is de samenloop met Wmozorg interessant, aangezien gemeenten hier al verantwoordelijk voor zijn. Het CAK levert hier
informatie over (alleen over Zorg in Natura).
Tabel 6: cliënten met extramurale AWBZ-zorg (ZiN) en Wmo-zorg
PERCENTAGE CLIËNTEN DAT SAMENLOOP HEEFT MET WMO
MET PERSOONLIJKE VERZORGING ZONDER PERSOONLIJKE VERZORGING
De Wolden 60%
52%
Hoogeveen 59%
42%
Meppel
56%
42%
Westerveld 60%
49%
Bron: CAK
In elke gemeente maakt ongeveer 40-50% procent van de mensen met een extramurale ZiN functie
ook aanspraak op één of meerdere Wmo producten. Als de personen met Persoonlijke verzorging
worden meegeteld, ligt dit percentage nog hoger (rond de 60%). Helaas geven de bestanden van
CAK geen inzicht in welke Wmo producten worden afgenomen.
2.3

HUIDIG ZORGAANBOD

Met het inzicht in de huidige zorgvraag rijst de vraag: wie biedt die zorg allemaal? In deze paragraaf
gaan we op deze vraag in.
3

In totaal zijn er voor de mensen uit de regio Zuid-West Drenthe 80 unieke aanbieders aan de slag
(periode 2013, dit betreft de organisaties. Eén organisatie kan meerdere locaties hebben).
Tabel 7: aantal unieke aanbieders per gemeente
De Wolden
Hoogeveen
Meppel
Westerveld
Uniek in de regio
Bron: CAK

AANBIEDERS
30
50
38
35
80

Ongeveer de helft van de aanbieders is in één van de vier gemeenten werkzaam, 13 zijn in alle vier
de gemeenten werkzaam (zie ook bijlage B1.5).
Tabel 8: aanbieders in meerdere gemeenten werkzaam
In één gemeente werkzaam
In twee gemeenten werkzaam
In drie gemeenten werkzaam
In vier gemeenten werkzaam
Bron: CAK

AANBIEDERS
43
14
10
13

3

NB: deze gegevens zijn gebaseerd op bestanden van het CAK, welke alleen gegevens heeft over cliënten die gebruik maken
van Zorg in Natura. Dit is zo’n 90% van alle cliënten. Het kan dus zijn dat er nog aanbieders zijn die wel zorg leveren in deze
regio, maar dit enkel op basis van Pgb doen. Deze staan niet in de lijst. Verder hebben we getracht zoveel als mogelijk de
locaties te achterhalen. In de CAK-bestanden staat echter vaak alleen het hoofdkantoor genoemd. In dat geval hebben we de
afzonderlijke locaties opgespoord en weergegeven, zonder dat we zeker kunnen zijn naar welke locaties de cliënten gaan. Een
enkele keer is het niet gelukt de adressen te achterhalen.
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Zie B1.5 en B1.6 voor de lijst met aanbieders en welke producten zij aanbieden voor de betreffende
gemeente.
Rond de 90 procent van de cliënten maakt van de diensten van één zorgaanbieder gebruik. De rest
maakt gebruik van de diensten van twee zorgaanbieders. Een heel enkele cliënt maakt gebruik van
het aanbod van drie of vier zorgaanbieders.
In onderstaande kaart ziet u het totaalplaatje van de aanbieders geprojecteerd op de Nederlandse
kaart. Het gaat om de aanbieders van extramurale AWBZ zorg voor volwassenen.
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Kaart 1: Zorgaanbieders naar locatie

In B1.7 vindt u meer gedetailleerde kaarten op regio- en gemeenteniveau.
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2.4

FINANCIËN

In deze paragraaf behandelen we de financiële aspecten van de (huidige) AWBZ-zorg.
AWBZ-zorg kan via verschillende financieringslijnen lopen: via Zorg in Natura of het
Persoonsgebonden Budget.
2.4.1

Zorg in Natura

In onderstaande tabel staan de totaal bedragen die, per gemeente, in 2012 aan Begeleiding,
Persoonlijke Verzorging en Verblijf Tijdelijk zijn besteed.
Tabel 9: totale bedragen extramurale zorg (ZiN) per gemeente
DE WOLDEN HOOGEVEEN

MEPPEL

WESTERVELD

Begeleiding in groepsverband

€

989.294,29

€ 2.681.752,23

€ 1.172.783,22

€

Begeleiding individueel

€

920.700,65

€ 3.837.043,78

€ 1.569.156,62

€ 1.141.393,43

Persoonlijke verzorging

€ 7.038.402,00

€ 10.370.673,30

€ 4.677.463,53

€ 4.440.494,80

Verblijf tijdelijk

€

€

€

€

Totaal met Persoonlijke Verzorging

€ 8.948.513,91

€ 16.895.252,20

€ 7.422.014,05

€ 6.290.478,21

Totaal zonder Persoonlijke Verzorging

€ 1.910.111,91

€ 6.524.578,90

€ 2.744.550,52

€ 1.849.983,41

116,97

5.782,89

2.610,68

706.401,50

2.188,48

Bron: Vektis
In figuur 3 ziet u de kosten per extramurale functie, per gemeente. Duidelijk is dat Persoonlijke
verzorging het grootste deel van het budget beslaat.
Figuur 3: kosten per type extramurale zorg per gemeente (ZiN)
€12.000.000,00
€10.000.000,00
€8.000.000,00

Begeleiding in
groepsverband

€6.000.000,00

Begeleiding individueel

€4.000.000,00

Persoonlijke verzorging

€2.000.000,00
€-

Verblijf tijdelijk

Om een indicatie te geven van waar de meeste kosten worden gemaakt, zijn de totale kosten gedeeld
door het aantal inwoners. In De Wolden liggen de kosten per inwoner het hoogst (voor extramurale
zorg), met gemiddeld bijna €380,- per inwoner. Meppel heeft de laagste ratio: ongeveer €230,- per
inwoner. De verschillen per wijk zijn echter groot. Zie hiervoor bijlage B1.8.
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In onderstaande figuur is weergegeven wat de kosten per extramurale functie zijn (over een heel
jaar). De lijn voor het gemiddelde geeft aan wat over alle gemeenten en alle extramurale functies
gemiddeld de kosten per functie waren.

Figuur 4: jaarlijkse kosten per extramurale functie, per gemeente (ZiN)
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2.4.2

Persoonsgebonden budget

In onderstaande tabellen ziet u respectievelijk het toegekende budget per gemeente en de
bijbehorende eigen bijdrage die cliënten hiervoor hebben betaald.
Tabel 10: totale bedragen Pgb-financiering per gemeente
DE WOLDEN HOOGEVEEN

MEPPEL

WESTERVELD

Begeleiding in groepsverband

€

352.801,36

€ 1.448.000,86

€

451.683,13

€

314.104,00

Begeleiding individueel

€

281.261,00

€ 1.497.521,81

€

713.794,00

€

380.189,21

Persoonlijke verzorging

€

402.852,00

€ 1.615.967,77

€

677.913,00

€

656.949,00

Verblijf tijdelijk

€

40.911,00

€

€

84.701,00

€

82.417,00

Totaal met Persoonlijke Verzorging

€ 1.077.825,36

€ 4.739.962,44

€ 1.928.091,13

€ 1.433.659,21

Totaal zonder Persoonlijke Verzorging

€

€ 3.123.994,67

€ 1.250.178,13

€

674.973,36

178.472,00

776.710,21

Bron: Vektis
Tabel 11: totale bedragen Eigen bijdrage Pgb per gemeente
DE WOLDEN HOOGEVEEN

MEPPEL

WESTERVELD

Begeleiding in groepsverband

€

6.716,97

€

61.247,44

€

11.239,37

€

8.784,00

Begeleiding individueel

€

14.623,94

€

70.910,57

€

36.812,00

€

23.678,00

Persoonlijke verzorging

€

23.482,94

€

98.409,61

€

49.135,00

€

28.803,00

Verblijf tijdelijk

€

670,47

€

4.649,00

€

4.782,00

€

2.918,00

Onbekend
Totaal met Persoonlijke Verzorging

€

45.494,32

€

235.216,62

€

Totaal zonder Persoonlijke Verzorging

€

22.011,38

€

136.807,01

€

€

621,56

101.968,37

€

64.183,00

52.833,37

€

35.380,00

Bron: Vektis
In figuur 5 ziet u per extramurale functie de kosten in de Pgb-financiering. In contrast tot de ZiNfinanciering is hier minder verschil tussen de functies. Persoonlijke verzorging, Begeleiding
individueel en Begeleiding groep nemen grofweg een zelfde deel voor hun rekening.
Figuur 5: Pgb-financiering uitgesplitst naar functies, per gemeente
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Net als bij de ZiN-financiering hebben we ook hier berekend wat de toegekende budgetten per
inwoner zijn. De Wolden heeft de laagste ratio met €45,38 per inwoner. Westerveld heeft de hoogste
ratio met €91,55 per inwoner. De verschillen zijn echter per wijk weer hoog. Zie hiervoor bijlage B1.9.
In onderstaande figuur is wederom weergegeven wat de kosten per extramurale functie zijn (over een
heel jaar), maar nu voor de Pgb-gefinancierde zorg. De lijn voor het gemiddelde geeft aan wat over
alle gemeenten en alle extramurale functies gemiddeld de kosten per functie waren.
Figuur 6: jaarlijkse kosten per extramurale functie, per gemeente (Pgb)
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3

VERVOER

In onderstaande tabel staan per gemeente alle cliënten die gebruik hebben gemaakt van Vervoer. Het
gaat enkel om extramurale (volwassen) cliënten die zorg via Zorg in Natura hebben afgenomen (voor
Pgb zijn de gegevens niet bekend).
Tabel 12: cliënten met Vervoer (ZiN) per gemeente
Vervoer dagactiviteit GGZ ind. vast per
(aanw.) dag
Vervoer dagactiviteit LG ind. vast per
(aanw.)dag
Vervoer dagactiviteit VG (rolstoel) VG
midden en z1 (VG5 t/m VG8) ind. vast
per aanwezigheidsdag
Vervoer dagactiviteit VG (rolstoel), VG
midden en z1 (VG5 t/m VG7) ind. vast
per (aanw.) dag
Vervoer dagactiviteit VG licht (VG1 t/m
VG4, J(LVG) ind. vast per
aanwezigheidsdag
Vervoer dagactiviteit VG, VG licht (VG1
t/m VG4), (J)LVG ind. vast per (aanw.)
dag
Vervoer dagactiviteiten Ouderen
(H531/H800/H801/H533) ind. vast per
(aanw.) dag)
Totaal

DE WOLDEN

HOOGEVEEN

MEPPEL

WESTERVELD

2

10

5

5

13

45

21

13

4

1

2
3

11

3

4

3

16

3

2

92

187

107

61

116

275

140

82

Bron: Vektis
Zoals duidelijk wordt uit de tabel zijn de twee grootste groepen die vervoerd worden de ouderen en
mensen met een lichamelijke beperking.
Vervoerskosten maakten een groot deel uit van de kosten van Begeleiding. Per 1 januari 2013 zijn de
budgetten echter kleiner geworden. Per cliënt geldt nu een vergoeding van tussen de €6,- en €12,per dag (hiervan moet zowel de heen- als de terugrit worden bekostigd).
In onderstaande kaart is een kaart weergegeven die naar aanleiding van de Drenthe-brede
inventarisatie naar vervoersstromen is gemaakt. De inventarisatie leverde geen compleet beeld op:
zo’n 50 tot 60% van de cliënten is in beeld gebracht en zo’n 70% van de aanbieders. Toch geeft het
een aardig beeld van de situatie van eind 2012. Let wel: vanaf 1 januari 2013 zijn de budgetten voor
AWBZ-vervoer flink verminderd. Als reactie hierop hebben zorgaanbieders allerlei maatregelen
genomen om de kosten te drukken, zoals zoveel mogelijk in de buurt van de cliënt zorg aanbieden en
alleen nog op vaste tijden rijden. In het project Vervoer dat nu (september 2013) in regio Zuid-West
Drenthe wordt uitgevoerd gaan we dieper in op deze materie.

20
INVENTARISATIE ARRANGEMENTEN

Kaart 2: AWBZ-vervoersstromen in Drenthe (eind 2012)

Als u naar http://www.stammwerkt.nl/awbzvervoer/ gaat kunt u de interactieve kaart bekijken.
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4

JEUGDZORG

De jeugdzorg behandelen we minder uitgebreid behandelen dan de volwassenen AWBZ-Zorg. Ten
eerste omdat er minder gegevens beschikbaar zijn en ten tweede omdat er in de Pilot Jeugdzorg
dergelijke gegevens ook al verzameld en geanalyseerd worden.

4.1

HUIDIGE ZORGVRAAG EN FINANCIEN

In de eerste paragraaf gaan we in op gegevens die van Vektis komen. Het gaat hier om eerstelijns
psychologische jeugdzorg, tweedelijns GGZ jeugdzorg (beide vallen nu onder de
Zorgverzekeringswet) en Jeugd AWBZ.
4.1.1

Zorgverzekeringswet

De eerstelijns psychologische zorg en de tweedelijns GGZ Jeugdzorg komen ook onder
verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Zie tabel 13 en 14 voor de aantallen jongeren waar het
per gemeente om gaat en de bijbehorende kosten.
Tabel 13: aantallen en financiën van eerstelijns psychologische zorg per gemeente tot 18 jaar
AANTAL*

TOEGEKEND BEDRAG

De Wolden 210
€ 85.271,15
Hoogeveen 188
€ 573.409,30
Meppel
256
€ 112.145,80
Westerveld 141
€ 52.421,98
Bron: Vektis
* Dit is een benadering: als er minder dan 5 cliënten in een buurt zijn worden er geen aantallen
gegeven. In dat geval is gekozen om dan 2,5 cliënt te tellen.
Tabel 14: aantallen en financiën van tweedelijns zorg GGZ per gemeente tot 18 jaar
AANTAL* TOEGEKEND BEDRAG
De Wolden 365
€ 937.759,59
Hoogeveen 1350
€ 4.385.550,89
Meppel
557
€ 1.965.485,00
Westerveld 354
€ 1.107.861,90
Bron: Vektis
* Dit is een benadering: als er minder dan 5 cliënten in een buurt zijn worden er geen aantallen
gegeven. In dat geval is gekozen om dan 2,5 cliënt te tellen.
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4.1.2

Jeugd-AWBZ

In onderstaande twee tabellen staan het aantal jeugdigen die gebruik maakten van AWBZ-zorg (enkel
de functies die gedecentraliseerd worden). Met name bij de intramurale zorg gaat het om kleine
aantallen.
Tabel 15: Extramurale jeugd-awbz per gemeente
DE WOLDEN HOOGEVEEN MEPPEL WESTERVELD
Begeleiding in groepsverband
Begeleiding individueel
Persoonlijke verzorging
Verblijf tijdelijk
Totaal
Bron: Vektis

PGB

ZIN

PGB

ZIN

PGB ZIN

PGB

ZIN

53
50
24
34
161

8
4
3

207
184
84
148
623

40
24
9
3
85

149
133
63
95
440

52
58
22
37
169

7
1
1

16

26
6
2
36

9

En tot slot de financiën voor zowel intramurale als extramurale Jeugd-AWBZ. In de eerste tabel staan
de financiën van de cliënten die zorg hebben afgenomen via Zorg in Natura. De tweede tabel bevat
de toegekende budgetten aan cliënten die een Pgb hadden.
Tabel 16: financiën ZiN Jeugd-AWBZ per gemeente
DE WOLDEN
HOOGEVEEN
Begeleiding in
groepsverband
Begeleiding individueel
Persoonlijke
verzorging
Verblijf tijdelijk
Totaal

MEPPEL

WESTERVELD
€ 30.587,18

€ 14.820,92

€

201.676,85

€

121.708,79

€ 45.096,21

€

157.570,71

€

62.082,20

€

€ 34.173,76

€

103.633,08

€

29.307,00

€ 13.347,18

€

2.431,24
€

336.781,01

€ 64.794,41

€ 303.092,07

€ 1.698.924,94

7.810,30

Bron:Vektis

23
INVENTARISATIE ARRANGEMENTEN

Tabel 17: financiën Jeugd-AWBZ Pgb (toegekende budgetten)
DE WOLDEN HOOGEVEEN MEPPEL

WESTERVELD

Begeleiding in groepsverband

€ 265.882,00

€ 1.056.085,00

€

620.703,46

€ 221.504,00

Begeleiding individueel

€ 303.361,00

€ 1.357.201,00

€

759.126,00

€ 362.809,10

Persoonlijke verzorging

€ 140.219,00

€

642.584,00

€

479.210,00

€ 178.101,00

Verblijf tijdelijk

€ 127.103,00

€

661.463,00

€

350.761,00

€ 144.190,15

Totaal

€ 888.213,00

€ 3.926.832,01

€ 2.233.379,46

€ 919.043,25

Bron: Vektis
De eigen bijdragen per gemeente voor Jeugd-AWBZ (Pgb) zijn slechts maximaal enkele honderden
euro’s.

4.1.3

Meetbaarbeterdrenthe.nl

Naast de bestanden van Vektis hebben we enkele cijfers van Meetbaarbeterdrenthe.nl gehaald. Hier
worden zoveel mogelijk cijfers over de Jeugdzorg in Drenthe verzameld. Helaas doen niet alle
organisaties mee en is de informatie dus niet compleet. Zie onderstaande tabel.
Tabel 18: aantal jeugdigen (0 – 24) in zorg per gemeente
BUREAU
J-LVB*
YORNEO
JEUGDJEUGDZORGPLUS***
JEUGDZORG
JEUGDZORG
GGZ**
De Wolden
126
33
43
256
0
Hoogeveen
546
195
206
1.247
8
Meppel
352
80
97
637
4
Westerveld
106
24
43
219
1
* Gegevens van MEE Drenthe
** Gegevens van Accare, GGZ Molendrift, GGZ In de Bres, GGZ Drenthe KJP, OCRN, Yorneo (GGZ)
*** Gegevens van Het Poortje
4.2

HUIDIG JEUGDZORGAANBOD

In de regio waren in totaal 159 unieke zorgaanbieders voor de jeugd actief (eerstelijns psychologische
hulp en tweedelijns GGZ) die in 2010 en/of 2011 zorg aan jeugd uit regio Zuid-West Drenthe hebben
geleverd. Over Jeugd-AWBZ of andere Jeugdzorgaanbieders zijn helaas geen (betrouwbare)
gegevens bekend.
Tabel 19: Zorgverleners in de gemeenten (eerstelijns psychologen en tweedelijns GGZ
hulpverleners), gegevens 2010 en 2011
AANTAL
De Wolden 67
Hoogeveen 67
Meppel
76
Westerveld 72
Bron: Vektis
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5

CONCLUSIES

Op basis van alle verzamelde gegevens trekken we in dit hoofdstuk enkele conclusies.
Bied inzicht in de huidige situatie rondom het huidig zorggebruik en zorgaanbod van jeugd- en AWBZzorg in de gemeenten Meppel, Westerveld, Hoogeveen en De Wolden, op zo’n wijze dat we inzicht
krijgen in wat nodig is voor de toekomstige arrangementen. Let hierbij met name op waar overlap is
en leemtes zijn. Neem ook de vervoersbewegingen van de cliënten mee in de analyse.
Om deze vraag te beantwoorden maken we in deze rapportage inzichtelijk:
-

Welke zorgaanbieders er zijn, waar ze zijn gevestigd en welke zorg/arrangementen zij bieden
(aanbod);
Hoeveel inwoners uit de regio gebruik maken van zorg van deze zorgaanbieders, waar
mogelijk op basis van cliëntprofielen (huidig gebruik);
Waar de overlap is van zorgaanbod in de regio en waar juist de leemtes zijn (allocatie);
Wat de vervoersbewegingen zijn om cliënten van en naar de zorginstellingen te krijgen;
Wat, indien mogelijk en grosso modo, de huidige kosten zijn van het zorgaanbod (inclusief
vervoer).

Zorgvraag
Algemeen
 Zorg in Natura grootste
 Persoonlijke Verzorging grootste, maar maakt geen onderdeel meer uit van de decentralisatie
 Van de subfuncties (prestatiecodes) is de basisvariant de meest voorkomende
Stapeling van zorg
 Ongeveer 80% van de cliënten maakt gebruik van 1 of 2 functies, een klein deel van 4 of
meer functies
 Tussen de postcodes zijn weinig verschillen
 Cliënten hebben vaak binnen Persoonlijke verzorging meerdere subfuncties
 Persoonlijke verzorging + Begeleiding individueel gaan ook vaak samen
 Begeleiding groep en vervoer gaan vaak samen
 50% van de cliënten maakt ook gebruik van de Wmo
Zorgaanbod
 80 aanbieders in de regio
 Veel in meerdere gemeenten werkzaam
 Spreiding is redelijk. Wel enkele witte vlekken op het platteland van De Wolden en
Westerveld
 In de grotere kernen zitten aanbieders die hetzelfde aanbieden
 Aanbieders hebben vaak meerdere diensten aan te bieden
Arrangementen
Kijken we naar de zorgvraag en de stapeling, dan valt op dat er wel enige voorspelbaarheid is in
welke zorg veel samen wordt afgenomen, maar dat moeilijk van arrangementen gesproken kan
worden. Uit de gegevens valt niet af te leiden dat product A altijd samengaat met product B. Wel is
het zo dat er veel voorkomende combinaties zijn. Bijvoorbeeld cliënten met Begeleiding Groep maken
ook vaak gebruik van Vervoer en cliënten met Persoonlijke verzorging hebben ook vaak Begeleiding.
Daarnaast maken veel AWBZ-cliënten (ongeveer 50%) ook gebruik van Wmo-producten.
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Uit de gegevens blijkt dat het grootste deel van de cliënten van één dienst gebruikmaakt (zie tabel 5,
p11). Een klein deel maakt nog gebruik van twee of drie diensten, maar meer is al een uitzondering.
Van de verschillende subfuncties (prestatiecodes) zijn de basisvarianten de meest voorkomende.
De vraag rijst dan ook of in de toekomst wel in arrangementen moet worden gedacht. Ten eerste
omdat zowel cliënten als zorgaanbieders nu eerder in losse producten lijken te denken en die zorg af
te nemen die ze nodig hebben. Ten tweede omdat de meeste cliënten niet veel producten tegelijk
afnemen en tot slot omdat er wel veel voorkomende combinaties zijn, maar dit geen ‘wetmatigheden’
zijn. Het voordeel van losse producten is dat elke cliënt maatwerk geleverd kan worden en precies die
zorg geboden kan worden die hij of zij nodig heeft.
Een andere manier om naar de zorg te kijken is zoals er in de Transitie Jeugdzorg wordt gekeken. In
onderstaande figuur ziet u schematisch hoe de toekomstige Jeugdzorg eruit moet komen te zien. Een
groot deel van de jeugdigen valt onder de ‘groene’ zorg, oftewel de vrij toegankelijke zorg. De rest
maakt gebruik van ‘gele’ en ‘rode’ zorg. Het schema loopt op in zwaarte (van voorlichting naar
verblijf). Uit de bijbehorende tekst:
“De essentie zit in het feit dat er in de toekomst, uit de diverse bestanddelen, maatwerk
arrangementen per cliënt worden samengesteld.”
- Regionaal transitiearrangement voor de transformatie jeugdzorg in de regio Drenthe, p. 28

Een arrangement krijgt hiermee een andere invulling: namelijk het op maat pakket van diensten en
producten voor een cliënt.
Een ander aandachtspunt is de onderverdeling van de verschillende typen zorg. In de rapportage
beschreven we het vooral op globaal niveau (enerzijds omdat de data niet altijd aanwezig was,
anderzijds om het overzichtelijk te houden), maar in feite zijn er vele onderverdelingen te maken. Ook
op dit niveau waren overigens geen vaste ‘arrangementen’ te onderscheiden. Bij zo’n fijne
onderverdeling rijst wel de vraag: is dat zinvol? Zo waren de cliënten die gebruik maakten van
Begeleiding Groep onderverdeeld in 23 subgroepen. Veelal gaat dit om doelgroep (lichamelijk
gehandicapten, verstandelijk gehandicapten) en zwaarte (licht, midden, zwaar). Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen of elke doelgroep inderdaad specifiek aanbod nodig heeft, of dat er wellicht
combinaties zijn te maken.
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Zorgvraag en zorgaanbod
Het eerste wat opvalt is dat de extramurale zorgvraag zich in de grotere kernen lijkt te concentreren,
als het gaat om Zorg in Natura. In absolute zin is dit logisch, daar wonen nu eenmaal meer mensen.
Maar ook in relatieve zin is het zelfde beeld te zien (zie bijlage B1.3, kaart 2). Echter, gaat het om Pgb
dan is het beeld anders. Daar is de zorgvraag in relatieve zin veel gelijkmatiger verspreid (zie bijlage
B1.3, kaart 4).
Kijken we naar de kaarten van de zorgaanbieders, dan is het eerste dat opvalt dat sommige
aanbieders wel erg ver buiten de regio gevestigd zijn. Zoomen we meer in op de gemeenten, dan valt
op dat de aanbieders vooral in de grote kernen gevestigd zijn, en dan met name in Hoogeveen en
Meppel. Belangrijke uitzondering zijn uiteraard de zorgboerderijen. De gemeenten De Wolden en
Westerveld herbergen weinig aanbieders, en hiermee lijken Meppel en Hoogeveen een regionale
functie te vervullen. Overigens is het wel zo dat een aanbieder een groter gebied kan bedienen.
Tot slot valt op dat veel cliënten gebruik maken van de diensten van één zorgaanbieder en dat veel
zorgaanbieders meerdere producten aanbieden. Slechts enkele cliënten maken gebruik van de
diensten van meerdere zorgaanbieders.
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