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Samen met u staan we aan de vooravond van de hervorming van de langdurige
zorg. Deze hervorming is gericht op betere kwaliteit van zorg en ondersteuning,
een meer betrokken samenleving en een houdbare financiering van de langdurige
zorg. Dit alles is inmiddels vertaald in concept- wet- en regelgeving, zoals de
Wmo 2015, de Wet Langdurige zorg en de conceptaanspraken in de Zvw. Ook zijn
er werkafspraken gemaakt over hoe de transitie zorgvuldig gerealiseerd kan wor
den en er is ondersteuning ingericht op alle partijen daarbij te faciliteren.

Daarmee zijn we er echter nog niet. Zoals in de visie op de hervorming van de
langdurige zorg ook al verwoord, willen we toe naar ‘een meer betrokken samen
leving’. Dit vergt niet alleen een transformatie van denken en doen bij de overheid
en de uitvoerende partijen maar ook van de burgers zelf.

Veel gemeenten kiezen er om die reden ook voor om hun nieuwe verantwoorde
lijkheden in het sociaal domein, zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. Dit
gebeurt door de toegang en ondersteuning in de wijk in te richten (bv. middels
(sociale) wijkteams), maar ook door met het ondersteuningsaanbod van de ge
meente vooral aan te sluiten bij de informele en/of mantelzorg die er al is.

Gemeenten krijgen vanaf 2014 structureel geld voor de wijkteams en voor het
ondersteunen van de mantelzorg. Door deze brief informeer ik u over deze midde
len en mogelijkheden in de besteding ervan.

Incidenteel en structureel geld voor sociale wijkteams
Voor de ontwikkeling van de sociale wijkteams en de verbinding met de curatieve
zorg zoals de wijkverpleging, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport een structureel bedrag ter beschikking gesteld dat oploopt van € 5 miljoen
in 2015 tot € 50 miljoen in 2017. Dit bedrag wordt vanaf 2015 in het sociaal
deelfonds gestort. Daarnaast is in het onderhandelingsakkoord tussen VNG en
VWS in december 2013 afgesproken dat er in 2014 incidenteel €7 mln beschikbaar
wordt gesteld voor de implementatie van de wijkteams.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
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ter attentie van de Wethouders Wmo

2 G JILJN 7014

Pagina 1 van 4



Directoraat Generaal

De middelen zijn bedoeld als stimulans voor de ontwikkeling van wijkgerichte Langdurige Zorg
Directie Maatschappelijke

organisatievormen door gemeenten, die passen bij het karakter van de nieuwe ondersteuning
Wmo (voorzieningen dichtbij de burger). In veel gemeenten worden daarvoor Team E

termen als (sociale) wijkteams gebruikt, maar het concept is nog sterk in
ontwikkeling en ook andere termen komen voor. Wijkteams zijn geen vereiste en Kenmerk

360528-119692-DMO
worden ook niet als zodanig voorgeschreven. Kern is dat de nieuwe
verantwoordelijkheden bij gemeenten dicht bij de burger, integraal, gericht op
maatwerk en met een sterke verbinding richting het medische domein en de
tweedelijns zorg en ondersteuning worden ingericht.

De verkregen extra middelen zijn vrij besteedbaar binnen het sociale domein dus
kunnen ingezet worden voor de versterking of verbreding van de huidige toegang.

Om de (door)ontwikkeling en implementatie van sociale wijkteams (of
gelijksoortige initiatieven) te ondersteunen wordt in 2014 door VNG en het Rijk
gestart met een landelijk meerjarig ondersteuning- en kennisprogramma sociale
wijkteams. Een bestuurlijke programmaraad met vertegenwoordigers van
gemeenten en het Rijk zal onder leiding van de VNG, richting en sturing geven aan
dit programma. Van de € 7 miljoen die in 2014 in het sociaal deelfonds wordt
gestort, wordt eenmalig €1 miljoen euro gereserveerd voor het
ondersteuningsprogramma.

Op de korte termijn ligt de nadruk in het ondersteuningsprogramma op het
ondersteunen van de uitvoeringspraktijk door onder andere kennisuitwisseling en
professionalisering van sociale wijkteams,

.
Op de iets langere termijn gaat het

om de verdere ontwikkeling van de uitvoeringspraktijk, onderzoek en opleiding.
De kennisinstituten zullen hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Incidenteel en structureel geld integrale aanpak mantelzorg
In mijn beleidsbrieven “Versterken, verlichten en verbinden” van 20 juli 2013 en
de Voortgangsbrief “Versterken, verlichten en verbinden” van S november’
heb ik geschreven dat de hervorming van de langdurige zorg mede als doel heeft
om mensen langer in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. De daartoe
noodzakelijke andere organisatie van zorg en ondersteuning, brengt met zich mee
dat de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in
hun eigen omgeving groter wordt.
Gemeenten zullen voor mantelzorg in 2015 tussen de € 60 en de € 70 mln
ontvangen, oplopend naar € 100 mln. in de daarop volgende jaren. In deze
bedragen is vanaf 2015 de €11 miljoen extra middelen meegenomen die, als
uitvloeisel van het begrotingsakkoord, structureel beschikbaar zullen zijn voor
gemeenten. In 2014 is er € 11 miljoen aan extra middelen beschikbaar voor de
uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij, Rutte, Otwin Van Dijk,
Bergkamp en Dik-Faber2.Dit betekent dat de middelen moeten worden besteed
aan de volgende doelen van de motie:

1
TK 2012—2013, 30 169, nr. 28 en TK 2012-2013 30 169, nr 29

2 Kamerstuk 37 750-XVI, nr. 43.
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1. Het op een innovatieve manier werk maken van de samenwerking tussen Directoraat Generaal

zorgprofessionals en mantelzorgers (o.a. met inzet van zorgaanbieders). Langdurige Zorg

Directie

Maatschappelijke
2. Het realiseren van een impuls aan mantelzorgondersteuning rond tijdelijke Ondersteuning

opnames door inspanningen van zorginstellingen (waaronder ziekenhui- Team E

zen en revalidatiecentra).
3. Een hoger niveau van mantelzorgondersteuning door gemeenten zodat Kenmerk

een integrale maatwerkbenadering vanaf 2015 mogelijk wordt. 360528-119692-DMO

4. Het realiseren van innovatieve projecten die de combinatie werk en man
telzorg op de werkvloer bevorderen.

Bestedingsdoelen:
Centraal uitgangspunt voor de besteding van de middelen is dat relevante
partijen, zoals zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten een goede
samenwerking met en een adequate ondersteuning van de informele
zorgverleners tot stand brengen, waardoor de individuele mantelzorger beter
ondersteund kan worden, zowel in extra- als intramurale setting. De inzet van de
middelen dient — in lijn met de vier doelen van de motie - te resulteren in tastbare
en duurzame verbeteringen waar de individuele mantelzorger direct baat bij heeft.
Kortom, de inzet van deze middelen moet leiden tot een meer hoogwaardig niveau
van mantelzorgondersteuning, waardoor overbelasting van de mantelzorger wordt
voorkomen.

Er is €6 miljoen via een decentralisatie-uitkering overgemaakt aan gemeenten via
de Meicirculaire. Dit bedrag is bestemd voor gemeenten die in 2014 activiteiten
willen ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen
zodat op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt, integraal maatwerk
in de praktijk wordt geleverd. € 4 mln gaat naar het ondersteuningsprogramma
InvoorMantelzorg! om daarmee gemeenten en aanbieders directe ondersteuning
te kunnen bieden bij de implementatie van hun voorgenomen activiteiten voor
mantelzorgondersteuning. €1 mln blijft landelijk beschikbaar voor nog verder te
ontwikkelen activiteiten die gehoor geven aan de doelen genoemd in de motie.

Het is bedoeling dat met de gelden een merkbare verbetering van de
ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente wordt
gerealiseerd. Gemeenten kunnen — rekening houdend met de lokale situatie -

hierbij eigen prioriteiten stellen.

Wel zou ik aan de gemeenten willen verzoeken aan te geven voor welke doelen en
op welke wijze de middelen zullen worden aangewend. Dit zal na de zomer via een
uitvraag door het Transitiebureau Wmo worden geïnventariseerd. Op die manier
ontstaat een goed beeld over de stand van zaken van de
mantelzorgondersteuning.

Beleidsuggesties:
Suggesties voor het versterken van het mantelzorgbeleid zijn onder andere het
goed in beeld krijgen van overbelaste mantelzorgers, het opzetten of uitbreiden
van respijtmogelijkheden voor mantelzorgers (zie hiervoor ook de reeds
beschikbare Handreiking ‘Respijtzorg deel 2 hiervan komt op korte termijn
beschikbaar), het complimenteren van mantelzorgers, het investeren in een goede
deskundigheidsbevordering van professionals en mantelzorgers, het investeren in
een goede, samenwerkende, infrastructuur met betrekking tot de 1e en 2e lijn zorg
en welzijn die qua ondersteuning goed inspeelt op en samenwerkt met de
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mantelzorger en het bevorderen van een betere inzet van vrijwilligers om Directoraat Generaal

mantelzorgers te ondersteunen. Deze zaken dragen bij aan het goed toerusten en Langdurige Zorg
Directie Maatschappelijkeondersteunen van de mantelzorger. Het is dan ook van belang dat door Ondersteuning

gemeenten goed wordt gekeken naar de behoeften, mogelijkheden en Team E

belastbaarheid van de mantelzorger. In dat verband willen wij in het bijzonder de
aandacht vestigen op specifieke groepen zoals jonge mantelzorgers, Kenmerk
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mantelzorgers van GGZ-patienten en mantelzorgers van mensen met dementie.

Het ligt voor de hand dat de kans op overbelasting aanzienlijk verkleind wordt als
bijvoorbeeld mensen met dementie in uw gemeente goede ondersteuning
ontvangen.
Gemeenten kunnen gebruik maken van de zorgstandaard dementie en handreiking
(dag)activiteiten voor dementerenden van Alzheimer Nederland. In dit kader wil ik
u wijzen op de brief over dementie die ik binnenkort aan de Tweede Kamer zend.
In deze brief stel ik de mens met dementie in het bredere kader van zorg en
welzijn. De rol die iedere daarbij betrokken partij (patiënt, sociale omgeving,
professional, zorgaanbieder/zorgverzekeraar/gemeente, Rijk en wetenschap),
zowel afzonderlijk als gezamenlijk, kan spelen, licht ik in die brief nader toe.

Voor meer informatie over de inzet van de middelen verwijzen ik u naar
http : //www. i nvoeringwmo. nl/onderwerpen/dementie,
http://www. expertisecentrummantelzorg.nl en
htt ://www. mezzo. ni

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

drs. M.J. van Rijn
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