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1 Inleiding  
 
Sinds 2015 hebben de gemeenten meer taken en een grotere verantwoordelijkheid voor de 
langdurige zorg en ondersteuning. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
De Amsterdamse aanpak richt zich op juiste ondersteuning en zorg voor Amsterdammers, aan 
huis of dichtbij huis. Juiste ondersteuning is maatwerk, passend bij de persoonlijke situatie van de 
cliënt. Zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.  
 
Binnen de Amsterdamse aanpak staan de volgende zaken centraal:  
 Het stimuleren van een betere samenwerking tussen professionals onderling en tussen 

professionals en vrijwilligers. 
 Het organiseren van afgestemde zorg en ondersteuning per individu. 
 Aanbod van zorg en ondersteuning per wijk.  
 
De Amsterdamse Aanpak noemen wij Wijkzorg. Wijkzorg staat open voor alle Amsterdammers! 

1.1 Doel van dit document 

Met dit document willen we duidelijkheid bieden aan zowel professionals van organisaties die 
Wmo-ondersteuning bieden binnen Wijkzorg - en hiervoor bekostigd worden door de gemeente - 
als voor andere betrokkenen bij Wijkzorg. Als gemeente stellen we eisen aan organisaties. Deze 
eisen worden op verschillende plekken beschreven. In het Stedelijk kader zijn de belangrijkste 
eisen en afspraken gebundeld. Levert een organisatie naast de Wmo-ondersteuning ook Zvw-
zorg? Dan heeft de organisatie naast de gemeentelijke eisen ook te maken met eisen die de 
zorgverzekeraar stelt.  
Amsterdam streeft naar een meer eenduidige uitvoering. Dat moet de samenwerking tussen 
organisaties makkelijker maken. Tegelijkertijd doet de gemeente Amsterdam een beroep op de 
professionals om hun eigen denkkracht en professionele creativiteit in te zetten. We hechten veel 
waarde aan innovatie en geven onze partners in Wijkzorg daarom ruimte om dit in te vullen.  

1.2 Relatie met andere documenten 

Op verschillende plaatsen in dit document verwijzen we naar meer gedetailleerde informatie, 
zoals beschreven in factsheets. Deze factsheets staan op de website van de gemeente 
Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals. De factsheets zijn - 
meer nog dan dit Stedelijk kader - levende documenten en zullen dus geregeld geactualiseerd 
worden. De laatste versies van de factsheets zijn altijd terug te vinden op de website. 
 
Deze versie van het Stedelijk kader is van 2019 en de belangrijkste verschillen met de versie van 
2018 zijn: 
 
 Er wordt meer nadruk gelegd op de bedoeling achter dit kader (zie H 4.3) 
 De term klanthouder is vervangen door regievoerder en administrateur (Zie H 4.2) 
 De gemeente verstrekt nu beschikkingen (zie H 4.1) 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals
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 ZRM werkwijze (zie H 5.7) 
 AVG werkwijze (zie H 4.2) 

1.3 Toekomstige structuurverandering 

Op dit moment wordt nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur met sociale wijkteams die 
op fundamentele punten zal verschillen met de structuur die in dit Stedelijk kader Wijkzorg staat 
beschreven. Tot dat de nieuwe structuur ingevoerd wordt zal dit Stedelijk kader leidend zijn.  
Tegelijkertijd wordt er in de stad al geoefend binnen het project Verbond van 100 met werkwijzen 
die gaan passen in de nieuwe structuur.  

1.4 Leeswijzer 

Dit document is, na deze inleiding, opgebouwd uit nog 4 hoofdstukken  
 H 2 Wat is Wijkzorg: hier staan de kernelementen van Wijkzorg beschreven.  
 H 3 Wijkzorg, een netwerkorganisatie: in dit deel staat een beschrijving van wat in Amsterdam 

onder een netwerkorganisatie wordt verstaan - en wie hier bij betrokken zijn.  
 H 4 Wijkzorg, een werkwijze: dit deel gaat over de werkwijze en welke stappen doorlopen 

moeten worden in het proces. 
 H 5 Afspraken: In dit deel staan de afspraken die gelden voor gecontracteerde aanbieders. 

Sommige hiervan zijn wettelijke eisen. Andere eisen zijn in Amsterdam opgesteld om Wijkzorg 
goed te laten werken.  
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2 Wat is Wijkzorg? 
 
Wijkzorg is een netwerkorganisatie waarin meerdere zorgorganisaties samenwerken om passende 
zorg en ondersteuning in de wijk of aan huis van de cliënt te verzorgen. Iedere 
Wijkzorgprofessional werkt op een integrale en resultaatgerichte manier aan de hulpvraag van de 
cliënt. Dit betekent dat de professional breder kijkt dan zijn eigen professionele kader, vanuit het 
perspectief van zijn cliënt en waar nodig hulp inschakelt van andere formele of informele partijen 
of personen. 
 
Om deze samenhang te bereiken is het belangrijk dat zowel beroepskrachten als niet betaalde 
krachten elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken. Kortom, Wijkzorg is een 
netwerkorganisatie én een werkwijze. In hoofdstukken 3 en 4 lichten we het netwerk en de 
werkwijze toe. Nu volgt eerst een beschrijving van Wijkzorg vanuit de Amsterdammer gezien. 

2.1 Wijkzorg vanuit de Amsterdammer gezien 

Amsterdammers spelen een belangrijke rol in hun eigen hulpvraag. Ze zijn hier ook 
verantwoordelijk voor. Zij gaan met een professional in gesprek op basis van gelijkwaardigheid. 
Belangrijke werkprincipes binnen Wijkzorg zijn: 
 
 Professionals richten hun ondersteuning op blijvende stimulering van de zelfredzaamheid van 

een cliënt. De vraag van de cliënt staat centraal, niet het aanbod. 
 In dialoog tussen cliënt en professional kijken we welke ondersteuning het best past. Zowel 

cliënt als professional tekenen een ondersteuningsplan voor akkoord.  
 Inzet van professionele ondersteuning is aanvullend op inzet vanuit het eigen netwerk en op 

ondersteuning door vrijwilligers. 
 Inzet van professionele ondersteuning is ook gericht op ontlasting van mantelzorg. 
 Professionals kijken breder dan het aanbod van hun eigen organisatie. Niet: hoe kan ik u helpen, 

maar: wie kan u het beste helpen?  
 De cliënt kan van een onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteuning krijgen bij het vinden van 

de meest passende oplossing als hij/zij daar behoefte aan heeft. Voor de cliënt zijn daar geen 
kosten aan verbonden.  

 De cliënt kan gebruik maken van een second opinion als de cliënt een andere professional 
opnieuw wil laten kijken naar zijn of haar situatie.  

 De cliënt heeft een vast aanspreekpunt. 
 
De cliënt kan altijd een Wmo-voorziening (zowel in natura als in Persoonsgebonden budget) 
aanvragen, zelfs als de professional dit afraadt.  

2.2 Toegang 

Een cliënt kan gebruik maken van verschillende voorzieningen vanuit de Wmo voor zorg en/ of 
ondersteuning. Om deze voorzieningen te kunnen gebruiken, zijn er drie verschillende vormen van 
toegang: 
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 via het Sociaal Loket en de Wmo Helpdesk voor woonvoorzieningen, aanvullend openbaar 

vervoer en vervoersvoorzieningen en rolstoelen;  
 via Centrale Toegang voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen; 
 via Wijkzorgpartners voor ambulante ondersteuning, dagbesteding, hulp bij het huishouden en 

logeeropvang; 
 via MEE of een van de organisaties voor maatschappelijke dienstverlening (madi). 

 
Ambulante ondersteuning, dagbesteding, hulp bij het huishouden en logeeropvang kunnen zowel 
in Zorg in natura als in een Persoonsgebonden budget (Pgb) geleverd worden.  
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3 Wijkzorg, een netwerkorganisatie  
 
Met Wijkzorg doen professionals een beroep op de eigen kracht van de Amsterdammer en zijn of 
haar netwerk. Ze kijken breder dan hun eigen vak en aanbod van hun eigen organisatie. 
Samenwerking met andere professionals en bijvoorbeeld vrijwilligers is hierbij vanzelfsprekend. 
Daarnaast verdient de samenwerking met informele zorgverleners extra aandacht. Het voordeel 
van brede samenwerking in een wijk is dat er domeinoverstijgend gewerkt kan worden. Een 
Amsterdammer wordt dan ook het best geholpen door inzet van de juiste zorg- én welzijnsmix. 
Om deze reden zijn er sinds 2015 verschillende wijkzorgnetwerken gevormd door de hele stad.  
 
Elke netwerkorganisatie is een samenwerkingsverband en bestaat uit verschillende professionals. 
Denk hierbij aan verzorgenden van de thuiszorg, maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, 
huishoudelijke hulpen, klantmanagers WPI en informele zorgverleners zoals mantelzorgers, 
vrijwilligers en het eigen netwerk van de cliënt. Ook de behandelaars van de GGZ, 
wijkverpleegkundigen en medewerkers van de huisartsenpraktijk behoren tot het netwerk. Om te 
kunnen samenwerken, moeten zij elkaar wel kennen en elkaar weten te vinden. Hiervoor worden 
er verschillende ontmoetingsvormen georganiseerd. 
 
Deelnemende partijen aan verschillende ontmoetingsvormen  (op alle niveaus) moeten een goede 
afspiegeling zijn van de partijen/actoren binnen het betreffende gebied. Het is onmogelijk voor 
professionals (zowel betaalde als onbetaalde professionals) om aan te sluiten bij alle 
wijkzorgnetwerken in de gebieden waar zij actief zijn. Professionals hoeven zich alleen aan te 
sluiten bij netwerken die voor hen relevant zijn. In ieder gebied zijn enkele professionals actief die 
de netwerken goed kennen - en precies weten wat er op een specifiek terrein leeft en speelt. Als je 
als professional deze sleutelfiguren kent, heb je indirect een heel groot bereik. Ingangen hiervoor 
zijn bijvoorbeeld het Sociaal Loket, het huis van de wijk of de netwerkbijeenkomsten. De precieze 
invulling van de netwerken kan per gebied verschillen.  
 
Samenwerking in netwerkverband en deelname aan netwerken is niet vrijblijvend of optioneel. 
Een voorwaarde voor zorgaanbieders om in Amsterdam actief te mogen zijn, is dat zij deelnemen 
en bijdragen aan de wijkzorgorganisatie, het netwerk dus. Om je als professional aan te kunnen 
sluiten bij netwerken, is ruggensteun en beschikbare tijd en ruimte vanuit je eigen organisatie 
noodzakelijk om dit onderdeel van het werk goed te kunnen doen. De gemeente verwacht van 
bestuur en management van deelnemende organisaties een actieve en faciliterende houding naar 
de eigen medewerkers en is hierover doorlopend met partijen in contact. 

3.1 Allianties Wijkzorg 

Per stadsdeel vormen zes tot zeven wijkzorgpartners een alliantie, die samen met zorgaanbieders, 
lokale partners (denk aan huisartsen en informele partijen) en gemeente vorm geven aan 
Wijkzorg. De allianties hebben drie hoofdtaken: 
1 zorgen voor eenduidige toegang en het uitvoeren van AdviesWijkzorg (noemden we eerst 

triage) in wijkzorgnetwerk(en); 
2 verder ontwikkelen en verduurzamen wijkzorgnetwerken en samenwerking; 
3 deskundigheid borgen voor alle professionals in het netwerk. 
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De allianties werken accenten en prioriteiten binnen deze hoofdtaken in een jaarplan verder uit. 
Naast de allianties hebben alle gecontracteerde partijen binnen Wijkzorg de nadrukkelijke 
opdracht in te zetten op versteviging van de samenwerking. Zo kunnen we komen tot slimme 
oplossingen - en kunnen we ondersteuning en zorg op maat in de buurt organiseren. Dit is niet 
alleen voorbehouden aan de allianties, maar aan iedereen die binnen de Wijkzorg werkt. 
Voor meer informatie, zie factsheet allianties Wijkzorg, via 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/ 

3.2 Gebiedspartners Zorg 

In elk stadsdeel is er een gebiedspartner Zorg voor Wijkzorg en gebiedsgericht werken. De 
gebiedspartners hebben vooral een verbindende rol, namelijk: het verbinden van uitvoerende 
partijen, tenminste de wijkteams en gebiedsteams, het verbinden van beleidsontwikkeling met 
praktijkervaringen en het beleidsmatig verbinden van de afdelingen Onderwijs, Jeugd, Zorg en het 
betreffende stadsdeel. Daarnaast zijn twee van de zeven gebiedspartners samen de 
accounthouder voor alle allianties.  

3.3 Samenwerken met gemeentelijke sociale wijkteams in 2019  

Professionals werkzaam binnen de Wijkzorg krijgen ook te maken met sociale wijkteams. 
Amsterdammers kunnen uiteenlopende hulpvragen hebben en kunnen daardoor niet altijd door 
één wijkteam ondersteund worden. De professionals van de verschillende teams in de gebieden 
weten elkaar daarom goed te vinden en kennen elkaars aanbod. Zo kunnen zij de juiste hulp 
bieden en gericht doorverwijzen. De sociale wijkteams waarmee je als professional vooral te 
maken hebt, zijn teams Activering  Werk Inkomen en Participatie (WPI), Ouder Kind Team en 
Samen DOEN.  
 Teams Activering : Teams Activering  kunnen een aanvraag voor ambulante ondersteuning, 

dagbesteding, hulp bij het huishouden en logeeropvang in gang zetten door contact te hebben 
met een Wijkzorg regievoerder. Daarnaast is het -  in het belang van cliënt - belangrijk om 
samenwerking te zoeken wanneer een cliënt wensen of mogelijkheden heeft op het gebied van 
betaald werk. 

 Samen DOEN: De Amsterdamse aanpak Samen DOEN richt zich op kwetsbare huishoudens 
met en zonder kinderen waarbij sprake is van complexe problemen op meerdere 
levensgebieden. Een aantal wijkzorgaanbieders levert inzet voor Samen DOEN  

 Ouder- en Kindteams: De Ouder- en Kindteams bieden in Amsterdam opvoedondersteuning,  
laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.  

3.4 Samenwerken met het Indicatieadviesbureau Amsterdam  

Het indicatieadviesbureau (hierna: IAB) beoordeelt voor voorzieningen die via Wijkzorg verlopen 
en de aanvragen voor Persoonsgebonden budget en adviseert vervolgens de gemeente hierover.  
Het IAB treedt op als regievoerder wanneer er enkel Persoonsgebonden budget als leveringsvorm 
wordt ingezet. In het geval van een combinatie van Persoonsgebonden budget en Zorg in natura 
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(Zin) is altijd de professional van de Zin-aanbieder de regiehouder. Het begrip regievoerder wordt 
in Onderdeel 4 verder toegelicht. 
 
Is er geen overeenstemming tussen cliënt en de professional over de doelen en in te zetten zorg en 
ondersteuning? Dan kan het IAB op verzoek een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.  

3.5 Samenwerken met het Sociaal Loket en de Wmo Helpdesk  

Amsterdammers met ondersteuningsvragen kunnen op verschillende manieren bij de gemeente 
terecht. De Amsterdammer kan de Wmo Helpdesk bellen of persoonlijk bij het Sociaal Loket. 
Uiteraard kan hij/zij zich ook wenden tot een netwerkpartner van Wijkzorg. Bij de Wmo Helpdesk 
wordt algemene- en verwijsinformatie gegeven over de Wmo in Amsterdam en kunnen bepaalde 
voorzieningen direct aangevraagd worden.  
 
Bij het Sociaal Loket wordt de hulpvraag nader besproken. Wanneer de vraag niet opgelost kan 
worden in het eigen netwerk of door activiteiten in de wijk, wordt doorverwezen naar een 
netwerkpartner van Wijkzorg. 

3.6 Samenwerken met informele voorzieningen  

De gemeentelijke stadsdeelorganisaties zijn verantwoordelijk voor het realiseren en in stand 
houden van een breed en toegankelijk aanbod in de wijk, de zogenaamde basisvoorzieningen (ook 
wel: Sociale Basis). Voorbeelden zijn de buurthuizen, beweegactiviteiten, maatjes, 
mantelzorgondersteuning. Wij noemen dit ook wel oplossingen/ activiteiten in de wijk of 
informele zorg. Omdat het eigen netwerk en oplossingen in de wijk vaak een deel van de 
hulpvragen van cliënten kunnen oplossen,, is voor professionals de samenwerking met deze 
voorzieningen belangrijk. 
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4 Wijkzorg, een werkwijze 
 
Zoals eerder genoemd in dit document heeft de Amsterdammer een belangrijke rol binnen het 
ondersteuningsproces. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt, het netwerk van de 
cliënt en voorliggende activiteiten in de wijk vanuit de basisvoorzieningen. Mocht dit niet 
toereikend zijn, dan kan een Wmo-voorziening worden ingezet. De professional bekijkt de 
hulpvraag integraal en vanuit de Amsterdammer - en dus níet vanuit producten of voorzieningen. 
Daarbij heeft een cliënt één regiehouder - die voor de cliënt het eerste aanspreekpunt is en 
overzicht in het ondersteuningstraject bewaart - en één ondersteuningsplan.  

4.1 Primair proces Wijkzorg 

Het proces van Wijkzorg ziet er als volgt uit (zie ook het schema in de bijlage).  
 
 Ontvangen hulpvraag: De Amsterdammer kan overal in de stad  terecht met een hulpvraag. De 

professional maakt een snelle inschatting: is de hulpvraag bedoeld voor de Wijkzorg? 
 Uitvoeren regiecheck: Ontvangt de cliënt al vormen van zorg en/of ondersteuning? De 

professional brengt dit in kaart door dit te vragen aan de cliënt en RIS Wijkzorg te raadplegen. 
Indien nodig zoekt de professional (telefonisch) contact met andere hulpverleners. Als een 
cliënt al in RIS Wijkzorg staat dan heeft deze altijd een regiehouder. Via de regiecheck kan een 
andere professional de contactgegevens vinden. 

 Brede vraagverheldering: Het doel is de ondersteuningsvraag, behoefte(n) en mogelijkheden 
van de Amsterdammer in kaart te brengen en informatie te verstrekken. Deze 
vraagverheldering bestaat uit:  
- NAW-gegevens en BSN van de cliënt opvragen 
- Brede vraagverheldering uitvoeren m.b.v. de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) (meer 

informatie over de breed kijken met de  ZRM, zie factsheet Breed kijken) 
- Het netwerk van de cliënt in kaart brengen 
- Het samen met de cliënt formuleren van doelen van de cliënt  

 Beoordeling: Professional en cliënt bepalen samen welke soort zorg en/of ondersteuning nodig 
is.  

 Opstellen ondersteuningsplan: Hierin noteren we de doelen, acties en in te zetten zorg en/ of 
ondersteuning. We noteren ook de verwachte resultaten voor de cliënt die ‘langer durende’ 
steun nodig heeft.  

 Beschikking vanuit gemeente (NIEUW! Zie onder) 
 Levering: Organisaties zijn verantwoordelijk om de cliënt op basis van de gemaakte afspraken, 

passende ondersteuning - in de vorm van Zorg in natura of Persoonsgebonden budget - te 
leveren. Voor Persoonsgebonden budget geldt eerst een doorwijzing naar het IAB.  

 Evaluatie: Zijn de verwachte resultaten ten aanzien van de zelfredzaamheid en de 
geformuleerde doelen bereikt? Hoe wordt de zorg en/ of ondersteuning voortgezet? 

 
 
De doorlooptijd van het proces vanaf de melding tot en met beschikking bedraagt maximaal acht 
weken. Deze doorlooptijd is als volgt gesplitst: Het proces vanaf de melding (het eerste contact 
met de cliënt) tot en met het opstellen van het ondersteuningsplan duurt maximaal 6 weken. 
Daarna volgen er maximaal nog 2 weken om te komen tot een beslissing (beschikking). 



 Gemeente Amsterdam Pagina 11 van 22 

 
Beschikking vanuit gemeente 
Het ondersteuningsplan heeft sinds 1 juni 2019 niet meer de functie van een beschikking. Het 
ondersteuningsplan is nu de gemotiveerde aanvraag. Op basis van deze aanvraag geeft de 
gemeente een beschikking af. Sinds 1 juni 2019 krijgt dus elke Wijkzorg cliënt bij nieuwe of 
geëvalueerde ondersteuningsplannen, een beschikkingsbrief van de gemeente thuis waarin het 
formele besluit staat dat de cliënt recht heeft op de betreffende dienst. Als er meerdere 
voorzieningen verstrekt worden op basis van het ondersteuningsplan, zal de gemeente meerdere 
beschikkingen sturen, voor elke voorziening één. Het is belangrijk dat de regievoerder deze 
beschikking(en) aankondigt bij de cliënt om verwarring of onrust te voorkomen. 
 
Resultaatafspraak en urenafspraak 
Voor hulp bij het huishouden, ambulante ondersteuning en dagbesteding krijgt de cliënt zorg en 
ondersteuning toegekend in een resultaatafspraak. De aanbieder is dan gecommitteerd te zorgen 
voor bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis, maar kan zelf bepalen welke inzet daarvoor nodig 
is. Bij hulp bij het huishouden hebben cliënten de mogelijkheid om de beschikking toch in uren te 
krijgen. Hierover zijn de volgende richtlijnen opgesteld. 
 
Wanneer klanten aangeven graag een toekenning voor hulp bij huishouden in uren te willen, 
beschouwt de gemeente dat in eerste instantie als een uiting van bezorgdheid dat ze niet de hulp 
zullen krijgen die ze nodig hebben, of als een uiting van ontevredenheid over de hulp die ze al 
krijgen. In beide gevallen is de aangewezen vervolgactie om daarover in gesprek te gaan met de 
regievoerder. De regievoerder kan doorvragen naar de vraag-achter-de-vraag, en in gesprek met 
de klant zo nodig een nieuw ondersteuningsplan opstellen, waar de klant misschien alsnog mee 
tevreden is. Indien het niet lukt om met de klant tot een vergelijk te komen, dan wordt de 
aanvraag doorgeleid naar het Indicatie Advies Bureau. Deze zal dan een urenaantal adviseren, 
waar de gemeente een definitieve beschikking in uren op zal baseren.  
De toekenningen voor een Persoonsgebonden budget worden uitgedrukt in een bedrag, dat 
gebaseerd is op een inschatting van het benodigde aantal uren (bij ambulante ondersteuning of 
hulp bij huishouden), dagdelen (bij dagbesteding) of etmalen (bij logeeropvang). 
 
Eigen bijdrage 
Binnen Wijkzorg wordt alleen bij hulp bij het huishouden een eigen bijdrage gevraagd. Voor 
ambulante ondersteuning, dagbesteding en logeeropvang wordt geen eigen bijdrage gevraagd. 

4.2 De regievoerder 

Binnen het primair proces van Wijkzorg is de rol van de regievoerder, voorheen klanthouder, 
cruciaal. De term klanthouder is per 1 juni 2019 opgesplitst in de termen administrateur en 
regievoerder. Beide rollen moeten worden belegd en dat kan bij één persoon zijn of bij twee 
personen binnen dezelfde organisatie 
 
Wanneer is er sprake van een regievoerder? 
Zodra er een ondersteuningsplan moet worden opgesteld, is er formeel sprake van een 
regievoerder Wijkzorg. In ieder geval dient er uiterlijk na vraagverheldering een regievoerder 
bekend te zijn.  
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Wie is de regievoerder? 
Wie de regievoerder van de cliënt wordt, heeft te maken met de leveringsvorm van de 
ondersteuning.  
 
Ondersteuning via Zorg in Natura 
Als een cliënt ondersteuning ontvangt via Zorg in natura (Zin), is de regievoerder altijd een 
professional binnen de Wijkzorg. Deze professional moet wel werkzaam zijn bij een Wijkzorg 
gecontracteerde aanbieder in Amsterdam. Mocht een cliënt ondersteuning ontvangen van 
meerdere professionals/ aanbieders, bepalen professionals onderling wie de regievoerder wordt. 
Als er AO geleverd wordt, is de AO-aanbieder gewoonlijk de regievoerder; wordt er alleen DB en 
HbH geleverd, dan is gewoonlijk de DB-aanbieder de regievoerder. Hier mag in onderling overleg 
echter altijd van afgeweken worden. 
 
Ondersteuning via een Persoonsgebonden budget 
Als een cliënt enkel en alleen ondersteuning ontvangt via een Persoonsgebonden budget (Pgb), is 
het Indicatieadviesbureau Amsterdam (IAB) de regievoerder. Cliënten worden zelf 
verantwoordelijk voor hun ondersteuningsproces. Let op!: De regievoerder vanuit Wijkzorg draagt 
pas na een positieve beschikking van de gemeente het dossier van de cliënt en het 
regievoerderschap via RIS Wijkzorg over aan het IAB. 
 
Ondersteuning via Zorg in Natura én een Persoonsgebonden budget 
Als een cliënt ondersteuning ontvangt via zowel Zorg in natura én een Persoonsgebonden budget , 
is de professional binnen de Wijkzorg de regievoerder. Dat betekent dat de wijkzorgprofessional in 
de rol van regievoerder informatie over hulp in Pgb opvraagt bij de cliënt.  
Bij een overgang van Persoonsgebonden budget naar Zorg in natura draagt het IAB het 
regievoerderschap over naar de wijkzorgprofessional.  
 

Wat zijn de kerntaken van een regievoerder? 
De regievoerder voert aanvullend op de cliënt regie over het ondersteuningstraject. Dit wordt 
concreet gemaakt met de volgende kerntaken en verdere verantwoordelijkheden. Deze zijn 
opgedeeld in twee rollen: regievoerder en administrateur 
 
De kerntaken van de regievoerder: 
 Eén aanspreekpunt zijn: 
 Brede vraagverheldering doen en integraal ondersteuningsplan opstellen 
 Eigen regie cliënt stimuleren  
 Waar mogelijk het netwerk van de cliënt en informele zorg betrekken 
 Waar nodig formele zorgaanbieders betrekken en mee samen werken t.b.v. de cliënt. 
 Signaleren, evalueren en vervolg coördineren 

 
De kerntaken van de administrateur: 
 Bewerken van het ondersteuningsplan in RIS Wijkzorg. De administrator is de enige die dit mag 

en kan. Als een cliënt gelijktijdig Hulp bij het huishouden ontvangt, is er sprake van een 
uitzondering. In dit geval wordt de professional van Hulp bij het huishouden geautoriseerd in 
RIS Wijkzorg om uitsluitend het afsprakenoverzicht Hbh in te vullen; 

 Archiveren van de ondertekende versies van het ondersteuningsplan binnen de eigen 
organisatie (digitaal of op papier); 
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 Zorgdragen voor een juiste, actuele registratie in RIS Wijkzorg. Hierdoor zijn alle relevante 
gegevens vastgelegd. Een onjuiste registratie zorgt er niet alleen voor dat de eigen organisatie 
wordt benadeeld, maar ook eventuele andere betrokken organisaties.  

 De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen dat alleen informatie wordt 
geregistreerd dat noodzakelijk is voor het bepalen en leveren van de juiste ondersteuning.. 

 Uit het dossier in RIS Wijkzorg moet blijken dat het ondersteuningsplan met de cliënt (en 
eventueel een wettelijke vertegenwoordiger) is besproken en ondertekend (aanvinken).  

 Afsluiten van het dossier in RIS Wijkzorg wanneer er geen ondersteuning meer nodig is. 
 

 

Welke kennis is nodig om regievoerder te kunnen zijn? 
 
 Leerlijn Wijkzorg 

De regievoerder heeft de leerlijn Wijkzorg, bestaande uit drie trainingen, gevolgd. In 
chronologische volgorde: 1) Training ZRM, 2) Basistraining Wijkzorg en 3) training RIS 
Wijkzorg.  

 Instrumenten 
De regievoerder beschikt over actuele kennis van de ZRM, het ondersteuningsplan, RIS 
Wijkzorg en de  

 Netwerkoverleggen 
De regievoerder is op de hoogte welke netwerkoverleggen er in het gebied zijn en sluit zich aan 
bij de netwerken die relevant zijn. 

 Aanbod in de wijk 
De regievoerder is op de hoogte van het aanbod in de wijk of heeft contact met sleutelfiguren 
die daar bij kunnen  helpen 

 Actualiteiten Wijkzorg 
De regievoerder  is op de hoogte van de laatste actualiteiten en afspraken binnen Wijkzorg 
zoals het privacy protocol.  

4.3 Werken vanuit de bedoeling 

Elke onderdeel van het Wijkzorgproces draagt bij aan het belangrijkere doel, namelijk met 
samenhangende zorg de cliënt optimaal ondersteunen. Richtlijnen zoals dit stedelijk kader kunnen 
soms het effect hebben dat deze als starre regels worden opgevat waarbij de bedoeling erachter 
uit het oog kan worden verloren. Hieronder een toelichting bij enkele kerntaken. 
 
De bedoeling van een brede vraagverheldering bij intake en evaluatie 
De brede vraagverheldering is binnen Wijkzorg een essentieel element. Het wordt ook wel het 
toegangs- of intakegesprek genoemd, ook al kan het in praktijk uit meerdere contactmomenten 
bestaan. De richtlijn is dat een zorgaanbieder altijd met volle inzet en aandacht een 
toegangsgesprek open voert, ook als de cliënt daarna voor een andere organisatie kiest. Tijdens 
dit open en brede gesprek kijkt de professional samen met de cliënt naar veel verschillende 
levensdomeinen om de, eventueel met elkaar samenhangende, problemen en hulpvragen in kaart 
te brengen. De bedoeling van deze brede vraagverheldering is om de meest kansrijke start te 
maken aan het ondersteuningstraject. Het kan opportuun zijn om de hulp eerst op een enkel 
levensdomein te starten na een eerste gesprek terwijl er in een later stadium meervoudige 



 Gemeente Amsterdam Pagina 14 van 22 

ondersteuning wordt opgestart. Het doel is niet om zo snel mogelijk alle levensdomeinen 
besproken te hebben maar om zo snel mogelijk gepaste hulp te bieden. 
 
De regievoerder evalueert samen met de cliënt in ieder geval jaarlijks het ondersteuningsplan op 
de behaalde resultaten. Samen met de cliënt kijkt de regievoerder opnieuw naar de 
zelfredzaamheid op de verschillende levensdomeinen en de mogelijke kansen om mee aan de slag 
te gaan. Vervolgens werkt de regievoerder het ondersteuningsplan eventueel bij en zorgt voor 
continuering, stopzetting of nieuwe inzet van ondersteuning. Na evaluatie wordt een 
ondersteuningsplan altijd opnieuw door de cliënt ondertekend.  
 
Het jaarlijkse evaluatiegesprek is verplicht maar dat betekent niet dat elke keer opnieuw dezelfde 
vragen gesteld moeten worden. De bedoeling is over de breedte van meerdere levensdomeinen 
opnieuw de vraag te stellen of de huidige ondersteuning nog de best passende ondersteuning is. 
De vorm die daarvoor wordt gekozen is aan de professional en de cliënt. 
 
Aansluitend bij de AVG richtlijnen registreert de professional alleen gegevens die direct relevant 
zijn voor de uitvoering van de hulp (zie ook privacy protocol). Het gesprek kan dus heel uitgebreid 
gaan over meerdere levensdomeinen, maar eindigen met de (voorlopige) afspraak dat er alleen 
hulp geboden wordt op bijvoorbeeld maatschappelijke participatie. Dan registreert de 
professional alleen dat levensdomein, ook al is bijvoorbeeld financiën ook een problematisch 
levensdomein gebleken. 
 
De bedoeling van het betrekken van het netwerk 
Het betrekken van het (informele) netwerk van de cliënt kan op verschillende manieren de cliënt 
ondersteunen. Het betrekken kost tijd en loont vaak niet direct. Het netwerk inzetten voor een 
concrete dienst zoals boodschappen is vaak nuttig maar niet altijd mogelijk. Dan is het betrekken 
als tussenstap te zien waarbij het voorlopige beoogde resultaat ‘meer betrokkenheid’ is en waarbij 
het uiteindelijke resultaat niet vast staat.  
 
De bedoeling van het betrekken van het netwerk is niet in eerste instantie het delegeren van taken 
maar het ontdekken van onverwachte kansen. Dit kunnen concrete taken zijn maar kan ook het 
vinden van een maatje betekenen. 

4.4 Persoonsgebonden budget  

Een Persoonsgebonden budget is één van de leveringsvormen die een cliënt kan kiezen op het 
moment dat zorg en/ of ondersteuning vanuit de Wmo nodig is. Als er door het Backoffice van de 
gemeente positief is beschikt, wordt de cliënt zelf verantwoordelijk voor (een deel van) zijn of haar 
ondersteuningsproces. De verantwoordelijkheden hangen af van de voorziening waar de cliënt 
een Persoonsgebonden budget voor aanvraagt. Voor meer informatie, zie factsheet pgb, via 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/. 
 
De cliënt kan altijd een Persoonsgebonden budget aanvragen en kan bij iedere organisatie 
aankloppen. De indicatiestelling verloopt altijd via het IAB. Het aanvraagproces is hieronder 
beknopt weergegeven. 
 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/
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 De regievoerder zorgt ervoor dat een ingevulde aanvraag bij het IAB wordt ingediend als uit het 
ondersteuningsplan naar voren komt dat een cliënt een voorziening als Persoonsgebonden 
budget wenst te ontvangen. Dit houdt in: Een verzoek via Ris Wijkzorg indienen, voorzien van 
motivatie, en een scan van het ondertekende ondersteuningsplan. 

 Vervolgens stuurt het IAB een 'leeg' Pgb-plan toe aan de cliënt en nodigt de cliënt uit voor een 
gesprek. De cliënt levert zelf een ingevuld en ondertekend Pgb-plan aan bij het IAB. Dit doet de 
cliënt voorafgaand aan het gesprek. De regievoerder mag het Pgb-plan niet invullen! 

 Als de cliënt - tegen het advies van de regievoerder in - een Persoonsgebonden budget aan wil 
aanvragen, dan dient de regievoerder alsnog via RIS Wijkzorg een aanvraag in bij het IAB. De  
regievoerder voegt daarbij een motivatie toe. Dit wordt in RIS Wijkzorg een ‘geforceerde 
aanvraag’ genoemd. De motivatie van de cliënt komt terug in het Pgb-Plan. 

 Het regievoerderschap  wordt overgedragen aan het IAB wanneer het enkel en dus alleen om 
een toegekend Persoonsgebonden budget gaat. Dit betekent dat het IAB zelf evalueert en het 
ondersteuningsplan bijwerkt.  

 Als de cliënt naast een Pgb ook een voorziening in natura ontvangt of nieuw aanvraagt, blijft de 
ZIN-aanbieder (wijkzorgprofessional) de regievoerder. Bij een overgang van Persoonsgebonden 
budget naar Zorg in natura, draagt het IAB het regievoerderschap over naar de ZIN-aanbieder.  
 Het is niet mogelijk om een Pgb tijdelijk om te zetten naar ZIN en vervolgens weer om te 

zetten naar een Pgb. Afspraak is dat er binnen de vastgestelde indicatietermijn er één 
keer een overgang tussen de leveringsvormen mag plaatsvinden. Als dit in een bijzonder 
geval nodig is, overlegt de regievoerder eerst met het IAB. 

 Het ondersteuningsplan is samen met het Pgb-plan een onderdeel van de aanvraag. Afhankelijk 
van de zorgvraag, heeft de cliënt een gesprek met het IAB. Het IAB adviseert vervolgens de 
gemeente of- en voor welke ondersteuning de cliënt in aanmerking komt. Na het gesprek 
ontvangt de cliënt een schriftelijk besluit van de gemeente (beschikking). 

 Na ieder jaar evalueert het IAB de geboden zorg met de cliënt of diens vertegenwoordiger, 
waarbij de vragen centraal staan of de zorg adequaat is geweest om de gestelde doelen te 
realiseren en wat het meest passende vervolg voor de zorg zou zijn. 

 Bij een PGB kan de indicatietermijn voor een jaar zijn, maar ook korter of langer. Indien er een 
meerjarige indicatie is afgegeven is het na de jaarlijkse evaluatie niet altijd nodig tevens een 
nieuwe indicatie af te geven, en kan de PGB zorgverlening op basis van de eerder afgegeven 
indicatie worden voortgezet. Wanneer de indicatietermijn is afgelopen moet het IAB echter 
opnieuw onafhankelijk vaststellen welke zorg er nodig is en of het PGB-plan van de klant 
daarvoor passend is. 

4.5 Onduidelijke zorgroute cliënt 

Soms is nog niet precies duidelijk welke zorgroute voor cliënten het beste is. Moet deze 
Amsterdammer worden doorverwezen naar de maatschappelijke opvang, naar Wijkzorg en is het 
dan GGZ of LVB? Of is het vanwege de aanwezigheid van een kind toch het Ouder- en Kindteam 
of juist Samen DOEN? En welke aanbieder past het best? Bij een onduidelijke zorgroute verwacht 
de gemeente dat de professional collega’s (uit het netwerk) raadpleegt. Mocht na collegiale 
consultatie blijken dat de oplossingsrichting of de aanpak nog steeds niet duidelijk is, dan is het 
mogelijk om de casus aan te melden bij de alliantie Wijkzorg voor AdviesWijkzorg (voorheen 
triage). Dit is een snelle, multidisciplinaire en niet vrijblijvende beoordeling van een vastzittende 
casus. Zie https://wijkzorg-amsterdam.nl/advieswijkzorg/ voor meer informatie hierover. 
 

https://wijkzorg-amsterdam.nl/advieswijkzorg/
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In de tussenliggende periode hoeven cliënten daar niet op te wachten. We willen allemaal dat 
Amsterdammers direct de noodzakelijke ondersteuning krijgen. Daarom hanteren we in 
Amsterdam de volgende uitgangspunten: 
 Ook als de juiste route of juiste aanbieder nog niet gevonden is, wordt gestart met het zoeken 

naar passende hulp door de aanbieder waar de Amsterdammer zich meldt.  
 Alle aanbieders zijn eigenaar van de opdracht als de cliënt zich eenmaal heeft gemeld.  
 Ambulante ondersteuning kan direct als overbruggingszorg worden opgestart. 
 De begeleiding kan zich, naast aandacht voor de acute problematiek, richten op verdere 

vraagverheldering en matching van het juiste aanbod. 
  
Zo zorgen we dat cliënten altijd zo snel als mogelijk opgevangen worden en perspectief op een 
oplossing krijgen. 
 

5 Afspraken 
 
Dit hoofdstuk geeft de beschreven werkwijze en taken van H4 nog meer helderheid met de 
volgende werkafspraken. 

5.1 Algemeen 

 De professional neemt zowel ondersteuningsaanvragen (melding) in de vorm van Zorg in natura 
als Persoonsgebonden budget in behandeling.  

 De professional biedt ondersteuning aan cliënten bij de beschreven producten van ambulante 
ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang en hulp bij het huishouden (zie factsheets 
ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang en hulp bij het huishouden).  

 De professional wijst cliënten erop dat zij een persoonlijk plan kunnen aanleveren. Een 
persoonlijk plan (niet te verwarren met een Pgb-plan of een ondersteuningsplan),  is een plan 
dat de cliënt zelf heeft opgesteld. Als een cliënt een persoonlijk plan aanlevert, dan gebruikt de 
professional dit bij de beoordeling van de situatie van de cliënt.  

 De professional betrekt waar mogelijk de mantelzorger, wettelijk vertegenwoordiger of 
cliëntondersteuner van de cliënt. 

 De professional houdt zich aan de afspraken die zijn gemaakt over verwerken en delen van 
informatie van cliënten zoals opgenomen in het Privacy Protocol Wijkzorg. 

 De professional heeft de ZRM-training, Basistraining Wijkzorg en de Training RIS Wijkzorg 
gevolgd en werkt volgens de werkwijze zoals beschreven in het Stedelijk kader 

5.2 Toegang 

 Net als ambulante ondersteuning, dagbesteding, en logeeropvang verloopt sinds 1 juni 2017 de 
toegang tot hulp bij het huishouden (Hbh) ook via de Wijkzorg. Hbh-aanbieders zetten ook 
regievoerders  in die in RIS Wijkzorg registreren, brede vraagverhelderingsgesprekken voeren 
en toegang geven tot de voorzieningen in Wijkzorg. Als een Amsterdammer hulp  in het 
huishouden nodig heeft, wordt het betreffende doel en resultaat opgenomen in het 



 Gemeente Amsterdam Pagina 17 van 22 

ondersteuningsplan. De activiteiten en de frequentie worden vastgelegd in het 
afsprakenoverzicht, dat onderdeel is van het ondersteuningsplan. Dit afsprakenoverzicht wordt 
ingevuld door een aanbieder Hbh. 

 Alle regievoerders Wijkzorg samen zorgen voor de toegang tot zorg en ondersteuning door 
middel van het ondersteuningsplan. Dit betekent dat voorzieningen altijd direct geleverd 
kunnen worden. De regievoerder kan cliënten ook direct aanmelden bij een andere organisatie 
die deze ondersteuning als voorziening aanbiedt. Een aanvraag voor een voorziening hoeft 
daarmee niet meer aangevraagd te worden via het indicatieadviesbureau IAB als de cliënt en de 
regievoerder het eens zijn. 

5.3 Eén aanspreekpunt voor cliënt en andere betrokkenen 

 De regievoerder zorgt dat duidelijk is voor de cliënt en betrokken professionals wie de 
regievoerder is. Daarbij moet het voor andere professionals duidelijk zijn of een aparte 
werknemer de administratie doet en wie dit is 

 De regievoerder informeert de cliënt over onder andere de mogelijkheid van een 
cliëntondersteuner, rechten en plichten bij het ondersteuningsplan en andere zaken zoals 
vastgesteld in het Stedelijk kader Wijkzorg 2019.  

5.4 Informatie aan cliënt 

 Onafhankelijke cliëntondersteuner 
De professional informeert de cliënt (en eventueel mantelzorger of wettelijk 
vertegenwoordiger) dat hij/zij zich voorafgaand en tijdens het ondersteuningsproces kan laten 
bijstaan door iemand uit het eigen netwerk of door een onafhankelijke cliëntondersteuner. In 
Amsterdam wordt deze cliëntondersteuning binnen Wijkzorg o.a. geboden door de Madi’s en 
door MEE Amstel en Zaan (zie factsheet cliëntondersteuning). 

 Klachtenregeling 
De professional informeert de cliënt of contactpersoon over de klachtenregeling, 
medezeggenschap en de vertrouwenspersoon van de eigen organisatie. De professional 
verwijst ook naar de klachtenregeling van de gemeente Amsterdam.  

 Vervolg, rechten en plichten 
De cliënt wordt na de melding geïnformeerd over de gang van zaken na de melding, zijn rechten 
en plichten en de vervolgprocedure. 
De professional informeert de cliënt over de waarborging van zijn of haar privacy tijdens het 
ondersteuningsproces (zie factsheet privacy).  

 PGB 
De professional informeert de cliënt over de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget 
en bijbehorende Pgb-tarieven. 

 Eigen Bijdrage 
De professional informeert de cliënt over de eigen bijdrage voor de zorg en/of ondersteuning 
(zie factsheet eigen bijdrage). 

 Second opinion 
 (zie factsheet second opinion en zie verderop in dit document).  

 Mentor 
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De professional informeert de cliënt, bij een vermoeden dat deze cliënt niet meer voor zichzelf 
kan opkomen, over de mogelijkheid om een mentor aan te vragen die voor hem besluiten 
neemt over de zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld als er sprake is van dementie, een 
verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of een verslaving. De cliënt of aanbieder 
kan een mentor aanvragen bij bureaus voor mentorschap of bij de kantonrechter (zie 
informatieblad Een mentor). 

5.5 Uitvoeren regiecheck 

 De professional raadpleegt in RIS Wijkzorg of de cliënt binnen de Wijkzorg al vormen van zorg 
en/ of ondersteuning ontvangt. Als een cliënt al in RIS Wijkzorg staat, dan heeft deze altijd een 
regievoerder. Mocht de cliënt hulp ontvangen via Samen DOEN, dan wordt dit in RIS Wijkzorg 
gemeld. De professional stelt vast waar de Amsterdammer terecht kan en zet hierop actie uit.  

5.6 Vergoeding vraagverhelderingsgesprek.  

In sommige gevallen vergoedt de gemeente het toegangsgesprek apart. Dit is alleen van 
toepassing in het geval dat het voeren van het brede toegangsgesprek: 
 niet leidt tot het leveren of voortzetten van een van de genoemde vormen van Wmo-

ondersteuning, of 
 als de ondersteuning wordt geleverd door een andere aanbieder, of 
 als de cliënt kiest voor een persoonsgebonden budget en de aanbieder daarnaast geen zorg in 

natura levert, 
In het geval dat een Amsterdammer voor het toegangsgesprek al zorg in natura ontving en na het 
toegangsgesprek niet meer, kan de aanbieder het bedrag wel factureren. No-shows, afgebroken 
contacten en dergelijke vallen dus niet onder deze afspraak. De vergoeding is alleen in rekening te 
brengen door Wijkzorg gecontracteerde aanbieders. De kosten voor een toegangsgesprek zijn 
voor maatschappelijke dienstverlening en MEE Amstel en Zaan voorzien in hun subsidies. Meer 
informatie: zie factsheet Vergoeding tarief toegangsgesprek. 

5.7 Evalueren 

 De cliënt en de regievoerder evalueren het ondersteuningsplan  in ieder geval jaarlijks, tenzij 
eerdere evaluatie passender is. Dit gebeurt nooit later dan één jaar nadat de laatste versie van 
het ondersteuningsplan is opgesteld. De regievoerder is verantwoordelijk voor de tijdige 
evaluatie en coördinatie hiervan.  

 Als een cliënt meerdere ondersteuningsvormen in Zorg in natura ontvangt en van meerdere 
zorgaanbieders, dan neemt de professional in de rol van regievoerder ook deze andere vormen 
van ondersteuning mee in de evaluatie. De regievoerder vraagt informatie op bij de andere 
professionals en neemt deze informatie mee in de evaluatie met de cliënt. De regievoerder 
evalueert het ondersteuningsplan. De andere betrokken professionals evalueren dus zelf - met 
de cliënt – de eigen geboden zorg en ondersteuning. 
- Als een cliënt naast een Zorg in natura ook ondersteuning ontvangt via Persoonsgebonden 

budget, dan vraagt de professional in de rol van regievoerder informatie op bij de cliënt. De 
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cliënt evalueert zelf of de zorg en/of ondersteuning geleverd is vanuit het Persoonsgebonden 
budget. De regievoerder neemt deze informatie mee in de evaluatie van het 
ondersteuningsplan met de cliënt. 

- De regievoerder brengt de zelfredzaamheid van de cliënt opnieuw in kaart , stelt het 
ondersteuningsplan eventueel opnieuw bij en zorgt voor continuering, stopzetting of nieuwe 
inzet van ondersteuning. Na evaluatie wordt een ondersteuningsplan altijd opnieuw door de 
cliënt ondertekend.  

- Wanneer er geen zorg en/of ondersteuning meer nodig is, sluit de regievoerder het dossier in 
RIS Wijkzorg. 

5.8 Overdragen Regievoerderschap 

De basisregel is dat het regievoerderschap niet wordt overgedragen aan andere professionals voor 
enkel het specifiek bijwerken van de administratie voor bijvoorbeeld informatie over dagbesteding 
in RIS Wijkzorg. Echter zijn er gevallen wanneer het overdragen van regievoerderschap juist wél 
aan de orde is, bijvoorbeeld: 
 bij levering van meerdere voorzieningen door verschillende aanbieders, kan de regievoerder het 

regievoerderschap overdragen als er verschuiving plaatsvindt en het zwaartepunt in de 
ondersteuning ergens anders komt te liggen. Dit kan alleen met toestemming van de cliënt; 

 in situaties waar dit noodzakelijk wordt geacht. Bijvoorbeeld bij interne reorganisatie , ziekte of 
een conflictsituatie; 

 in geval van cliënten met enkel en alleen een Persoonsgebonden budget (dan wordt het IAB 
regievoerder) 

5.9 Instrumenten  

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)  
 Met behulp van de ZRM wordt de hulpvraag, de zelfredzaamheid en de kansen om die te 

ondersteunen of te verbeteren in kaart gebracht. Het instrument kan ook gebruikt worden om 
een ZRM score te geven die na verloop van tijd opnieuw bekeken kan worden.  

 De essentie van de ZRM is voor de gemeente Amsterdam het voeren van het brede gesprek.  
 Het is verplicht om aan te geven aan welke levensdomeinen worden gewerkt. Het is vanaf 1 juli 

2019 niet meer verplicht om de scores en de zwaartefactoren te registeren in RIS Wijkzorg. 
 De regievoerder bepaalt zelf hoeveel en welke levensdomeinen van de ZRM besproken en/of 

geregistreerd worden.  
 In tegenstelling tot wat de instructie ZRM aangeeft, hoeven niet de toelichtingsvelden per 

domein ingevuld te worden. In het kader van privacy is het van belang dat professionals zelf een 
inschatting maken, welke informatie noodzakelijk en relevant is om op te nemen in de 
toelichtingsvelden van de ZRM.  

 De professional beschikt over adequate kennis van de ZRM en heeft hier een training in 
gevolgd. 

 
Voor meer informatie, zie factsheet Breed kijken met de ZRM, via 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/  
  

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/
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Verslag  
 Als de professional kortdurende ondersteuning inzet, wordt hiervan een verslag gemaakt in RIS 

Wijkzorg. Dit verslag wordt ook aan de cliënt overhandigd. Opmerkingen of aanvullingen 
kunnen later worden toegevoegd.  

 
Er hoeft geen verslag geschreven te worden als:  
1 Alleen informatie & advies is gegeven (deze cliënten worden doorgaans niet in RIS Wijkzorg 

geregistreerd).  
2 Als meer ondersteuning nodig is: er wordt dan namelijk een ondersteuningsplan opgesteld. 
 
 
Ondersteuningsplan  
 De regievoerder werkt met het door de gemeente Amsterdam vastgestelde sjabloon 

ondersteuningsplan.  
 Het geeft toegang tot de zorg en ondersteuning in Amsterdam.  
 Het biedt een structuur om concreet te maken hoe aan welke levensdomeinen en doelen wordt 

gewerkt 
 Er is één ondersteuningsplan per cliënt. Evaluaties, veranderingen in situaties en second 

opinions kunnen bijvoorbeeld leiden tot wijzigingen of nieuwe versies van het 
ondersteuningsplan.  

 De regievoerder informeert de cliënt over de rechten en plichten bij het ondersteuningsplan. 
 De regievoerder maakt een inschatting van de belastbaarheid, mogelijkheden en 

ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger (indien aanwezig) en legt dit vast in het 
ondersteuningsplan en eventueel in de aanvullende gegevens van de ZRM. 

 Het ondersteuningsplan wordt samen met de cliënt opgesteld en wordt uiteindelijk zowel door 
de regievoerder als door de cliënt ondertekend.  

 Uit het dossier in RIS Wijkzorg moet blijken dat het ondersteuningsplan met de cliënt (en 
eventueel een wettelijke vertegenwoordiger) is besproken en ondertekend (aanvinken in RIS 
Wijkzorg).  
 
Voor meer informatie zie factsheet ondersteuningsplan via 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/ 

 
RIS Wijkzorg  
 Het gehanteerde registratie- informatiesysteem binnen de Wijkzorg. Dit systeem helpt de 

gemeente om zicht te houden op de manier waarop de WMO wordt ingezet. Voor professionals 
van verschillende organisaties helpt het om cliëntinformatie te delen en om elkaar te vinden. 

 De professional beschikt over adequate kennis van RIS Wijkzorg en heeft hier recent een 
training in gevolgd. 

 Van iedere melding - waarvan verwacht wordt dat het kan gaan over Wmo-ondersteuning, 
waarvan de toegang via de Wijkzorg verloopt - wordt een registratie in RIS Wijkzorg 
aangemaakt. 

 Bij het afsluiten van een ondersteuningstraject, en als er geen andere trajecten lopen, sluit de 
regievoerder het dossier van de cliënt in RIS Wijkzorg.  

 De administrateur draagt zorg voor een juiste registratie in RIS Wijkzorg. Hierdoor zijn alle 
relevante gegevens vastgelegd. Wel blijft de regievoerder de verantwoording dragen voor de 
correctheid van de gegevens. 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/
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 De regievoerder kan alleen met toestemming van de cliënt andere professionals toegang geven 
tot het dossier in RIS Wijkzorg. In noodgevallen kunnen teamleiders dit ook doen.  

 De Madi’s en MEE AZ registreren in RIS Wijkzorg en maken gebruik van de Zelfredzaamheid-
Matrix als zij binnen Wijkzorg als onafhankelijke cliëntondersteuner opereren. Registratie in RIS 
Wijkzorg is niet noodzakelijk bij het geven van Informatie & Advies.  
 
Voor meer informatie zie factsheet RIS Wijkzorg en gebruikershandleiding RIS Wijkzorg, via via 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/ 
 

5.10 Geen overeenstemming tussen regievoerder en cliënt  

Als de regiehouder en de cliënt geen overstemming bereiken over de doelen en in te zetten acties 
en voorzieningen, zijn er drie mogelijkheden:  
 

1) Second opinion  
 De cliënt kan vragen om een second opinion. De second opinion wordt uitgevoerd door een 

professional die niet betrokken is geweest bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Dit kan 
zowel iemand van binnen, als van buiten de organisatie van de initiële regiehouder zijn. Het 
moet echter wel een voor Wijkzorg gecontracteerde of gesubsidieerde partner van de 
gemeente Amsterdam zijn. 

 De professional die de second opinion uitvoert, stelt een nieuw ondersteuningsplan op en wordt 
hiermee ook de nieuwe regievoerder van de cliënt. 

 In RIS Wijkzorg wordt zowel de eerste als de tweede versie van het ondersteuningsplan 
opgeslagen. Het eerste ondersteuningsplan wordt vervolgens als dossier in RIS Wijkzorg 
afgesloten.  
 
Voor meer informatie zie factsheet second opinion, via 
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/ 

 

2) Een onafhankelijk onderzoek door het IAB  
 De cliënt kan kiezen voor een onderzoek uitgevoerd door het IAB. De regievoerder vraagt dit via 

RIS Wijkzorg bij het IAB aan. Het IAB brengt een onafhankelijk advies uit aan de gemeente 
Amsterdam. De cliënt ontvangt zelf de gemotiveerde beschikking.  

 

3) Indienen bezwaar 
 De cliënt kan ook na ondertekening van het ondersteuningsplan wachten op de beschikking van 

de gemeente en daar bezwaar tegen maken. 
 Als de cliënt - tegen het advies van de regievoerder in - een Persoonsgebonden budget aan wil 

aanvragen, dan dient de regievoerder  alsnog via RIS Wijkzorg een aanvraag in bij het IAB. De 
regievoerder voegt daarbij een motivatie toe. Dit wordt in RIS Wijkzorg een ‘geforceerde 
aanvraag’ genoemd. De motivatie van de cliënt komt terug in het Pgb-Plan. 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/
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5.11 Klachten  

De professional informeert de cliënt of contactpersoon over de klachtenregeling en adviseert een 
cliënt wanneer hij/zij een klacht wil indienen. In beginsel kan de klacht het best ingediend worden 
bij de organisatie waar de klacht over gaat. Als de cliënt dit wenst kan hij/zij de klacht ook indienen 
bij het klachtenteam Sociaal Domein van de gemeente Amsterdam. Indien nodig kan de 
professional de klacht ook zelf aannemen. 
 
Voor meer informatie zie Klachtenpool Wmo-keten. 
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