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Voorstel

Voor Almen, Harfsen, Barchem en Gorssel in totaal € 50.000 per jaar beschikbaar stellen  als 
stimuleringssubsidie voor 2020 en 2021 voor de inzet van een zorgcoördinator.

Inleiding

In Almen is al enkele jaren met succes een zorgcoördinator actief. Zij signaleert ondersteuningsvragen
van inwoners en legt contacten met informele en formele organisaties om deze vragen op te pakken.
In juli 2018 heeft de raad de motie zorgcoördinator aangenomen. 
“ In 2019 onderzoeken we wat de behoefte van de verschillende kernen is op het gebied van zorg en 
ondersteuning. We bekijken of de zorgcoördinator daar een rol in kan spelen. 
Ook maken we  continuering van de zorgcoördinator in 2019 en verder in Almen financieel mogelijk”. 

De ervaring in Almen is dat de zorgcoördinator aanvullend is op het huidige aanbod van SWL en ’t 
Baken. In de komende 2 jaar gaan we bekijken hoe een kern-specifieke inzet van de lokale 
zorgcoördinatie in de andere 3 kernen uitpakt. 

In 2019 voerden we de inventarisatie uit naar de behoefte in de kernen. We spraken met 
vertegenwoordigers uit 8 kernen; Almen, Harfsen, Eefde, Gorssel, Laren, Exel en Epse. Ook spraken 
we met medewerkers van SWL en ‘t Baken. De gesprekspartners uit de kernen geven een aantal 
behoeftes weer op het gebied van zorg. Dit betreft; 

 verbeteren van inzicht (sociale kaart);
 verbinden van initiatieven (binnen de kern en tussen kernen);
 verbreden van dagactiviteiten in de kern en zorgen voor lokale inbedding;
 verlichten van druk op mantelzorgers en vrijwilligers;
 verbeteren van de toegang tot formele hulp.

Drie kernen (Barchem, Harfsen en Gorssel) zijn enthousiast om ook een zorgcoördinator in te zetten.
Een betere naam voor  Zorgcoördinator is ‘Hulpcoördinator’ of ’Welzijnscoördinator’ omdat dit beter de
taak omschrijft. Voorlopig houden we nog even vast aan deze naam vanwege de bekendheid. 

Beoogd maatschappelijk effect
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam en in staat deel te nemen aan 
onze samenleving. Zij krijgen passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving en 
aansluitend op hun eigen behoefte. 
In de kernen zorgen voor een laagdrempelige verbinding tussen inwoners en algemene 
voorzieningen, informele hulp en zo nodig formele hulp.

Financiële consequenties
De stimuleringssubsidie voor de inzet van de zorgcoördinator voor de jaren 2020 en 2021 bedraagt  € 
50.000 per jaar. 
Voorwaarde voor gemeentelijke subsidie voor de zorgcoördinator is dat er minstens voor hetzelfde 
bedrag andere (lokale) financiering wordt gevonden.
Als dekking voor € 50.000 voor de zorgcoördinator voor 2021 gaan we in het sociaal domein breed op 
zoek.

Argumenten
1.1 De raad heeft met een motie gevraagd de behoeften in de kernen te onderzoeken en te kijken of 

de zorgcoördinator een rol kan spelen.
1.2 Dit besluit is een vervolg op de  resultaten van de inventarisatie.De 4  kernen hebben aangegeven

enthousiast te zijn voor de inzet van een zorgcoördinator.
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Almen geeft aan dat ze de Zorgcoördinator graag blijven inzetten.
Barchem, Harfsen en Gorssel willen ook graag een laagdrempelige ‘verbinder’ voor bewoners met
een hulpvraag naar de juiste informele of formele ondersteuning. Het is van belang dat iemand uit 
de kern de taak op zich neemt. Andere wensen zijn: het liefst iemand die dialect spreekt, de vraag
achter de vraag kan achterhalen en de lokale sociale kaart goed kent.

1.3 Een zorgcoördinator versterkt netwerken van hulpvragers. 
Hierdoor worden vragen zoveel mogelijk opgevangen met onderlinge hulpvaardigheid en 
algemene voorzieningen. Het uitgangspunt is om bewoners  en hun sociale omgeving in hun 
kracht te zetten en informele (buurt) netwerken meer in te schakelen. Dit sluit aan bij de visie van 
het sociaal domein om te streven naar een krachtige samenleving.

1.4 De zorgcoördinator is een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Het recht hierop staat  in de Wmo. Kernfuncties van een onafhankelijk cliëntondersteuner en de 
zorgcoördinator overlappen;
- vraagverheldering
- hulp bij het vinden van het juiste aanbod
- hulp bij praktische zaken
- mensen vinden die buiten beeld zijn
- onafhankelijke hulp bieden bij een (belangen)conflict
- kennis van regels en de ruimte daarin.
Door de inzet van een zorgcoördinator is ondersteuning laagdrempelig aanwezig en goed 
vindbaar. Dit wordt versterkt door de verbinding met en aanwezigheid bij de 
ontmoetingsinitiatieven. We verwachten dat inwoners zelf actie ondernemen als er vragen zijn 
over zorg of hulp. Niet iedere inwoner (zeker niet in een kwetsbare positie) is mondig genoeg  om 
zelf actie te ondernemen. Ook blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat in 2018 de grootste groep
van de cliënten (71%)  niet weet dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner. Een recent onderzoek van VWS geeft de aanbeveling om cliëntondersteuners 
meer ‘outreachend’ aan te bieden.

1.5 Een goed contact van de zorgcoördinator met SWL en ‘‘t Baken zorgt dat hij/zij een goede 
wegwijzer is waardoor de juiste zorg snel wordt ingezet.
De zorgcoördinator pikt veel signalen op en zorgt ervoor dat cliënten eerder bij SWL of  ‘t Baken in
beeld komen. Hij /zij verwijst naar SWL (ouderenadviseur, TIP vrijwilliger, Thuiscoach) en naar ‘t 
Baken (inzet Sociaal Werkers en maatwerkvoorzieningen). Sociaal werkers van ’t Baken en 
medewerkers van SWL zien daarom de meerwaarde van een lokale zorgcoördinator.  De 
preventieve aandacht voor ouderen vraagt ook meer aandacht vanwege de vergrijzing. We 
onderzoeken wat het effect is van de zorgcoördinator op het ouderenwerk van SWL. 

1.6 Er zijn kansen voor subsidie.
De leefbaarheidssubsidie van de provincie richt zich op (nieuwe) inwonersinitiatieven. Deze 
moeten bijdragen aan ontmoeting en  sociale cohesie. De zorgcoördinator kan nieuwe activiteiten 
organiseren om bewoners met elkaar te verbinden of om anderen te helpen.

1.7 Twee jaar is een mooie periode om te kijken wat de resultaten zijn van de inzet van een zorg 
coördinator.
In het tweede jaar gaan we evalueren en de resultaten van de inzet van de zorgcoördinator 
beoordelen. 

Risico’s en kanttekeningen
 Het initiatief voor de inzet van de zorgcoördinator ligt bij de kernen. Dit betreft ook het vinden 

van cofinanciering. Mogelijk lukt het kernen niet om subsidie te verkrijgen voor de 
zorgcoördinator. Als dit gebeurt wordt er per situatie gekeken hoe hiermee om te gaan.
 

Communicatie/ burgerparticipatie
 Na besluitvorming worden alle kernen per brief geïnformeerd. 
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 Met een persbericht laat de gemeente weten subsidie beschikbaar te stellen voor een 
zorgcoördinator omdat deze rol belangrijk is voor het versterken van de krachtige samenleving
en het verbreden van netwerken.

 Gedurende de pilots ontmoetingsinitiatieven  loopt er een klankbordgroep met alle kernen. De 
zorgcoördinator komt hier ook op de agenda. 

 De Adviesraad Sociaal Domein informeren we over dit besluit. Ze is ook  betrokken bij de 
klankbordgroep. 

Uiterlijke besluitneming
De kernen willen graag snel starten met de zorgcoördinator. Besluitvorming is daarom bij voorkeur 
nog in 2019.

Uitvoering
De kernen zijn zelf initiatiefnemer. Zij maken een eigen stappenplan/procesbeschrijving.  Kernen 
willen graag begeleiding, iemand die de dorpsraad ‘op weg helpt’, bij de inzet van een 
zorgcoördinator. We willen de dorpsraden bij het proces ondersteunen. Dit kan door bijvoorbeeld 
ervaringen beschikbaar stellen, onderlinge uitwisseling faciliteren en ondersteunen bij 
subsidieaanvraag. Hiervoor kunnen kernen, indien nodig, middelen beschikbaar stellen (vanuit de 
subsidie). Keuze is mogelijk voor de volgende opties: 

 advies vragen aan ‘social workers’ van ‘t Baken; 
 door het delen van ervaringen van de werkgroep uit Almen of door andere gemeenten

elders in het land (bijvoorbeeld via de Vereniging van Kleine kernen); 
 SWL advies vragen  (procesbegeleider voor ontmoeting of andere medewerkers);
 de subsidiecoördinator van de gemeente om advies vragen.

De selectie van de juiste persoon die de rol van zorgcoördinator gaat vervullen is een taak voor de 
kern. Vanaf januari 2020 kan de zorgcoördinator worden ingezet voor een periode van 2 jaar. 

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: De volgende stukken liggen voor u ter inzage:
geen geen

Lochem 15 oktober 2019,

Burgemeester en wethouders van Lochem,

           

R. Starke
secretaris

S.W. van ’t Erve
burgemeester
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