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1071355 / 1087859 11 april 2019 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

H. Kraaijenhof 

ONDERWERP 

raadsinformatiebrief Thuisbegeleiding zonder indicatie (TZI) 

Geachte heer/mevrouw, 

In oktober 2013 is de pilot Thuisbegeleiding zonder Indicatie (TZI) uitgevoerd door het 
Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). TZI is kortdurende vorm van Thuisbegeleiding in 
het kader van de Wmo en is gebaseerd op de Reset Methodiek van het Expertise Centrum 
voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling (JSO). Deze vorm van Wmo-begeleiding biedt 
vooral ondersteuning aan risico- en multiproblem-gezinnen met kinderen. 

De pilot is gestart in samenwerking tussen Veere, Middelburg en Vlissingen. Het doel van 
de pilot was om te onderzoeken of vroegtijdig praktische, resultaatgerichte thuisbegeleiding 
de extra inzet van hulpverleners kan voorkomen en om meer inzicht te krijgen in de werking 
van het klantproces bij de inzet van ondersteuning zonder indicatie. 

In augustus 2014 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Uit de evaluatie bleek 
dat de pilot goede een aanvulling was op het bestaande ondersteuningsaanbod. Door de 
beperkte duur van de interventies en de relatief lage kosten van de thuisbegeleiders kan 
gesteld worden dat met de inzet van TZI er effectief ondersteund kan worden tegen relatief 
lage kosten. Naar aanleiding van die evaluatie werd besloten de pilot nogmaals te 
continueren voor in totaal 30 trajecten op Walcheren. 

Uit de eindevaluatie van de pilot in 2016 (Eindevaluatie: ‘pilot kortdurende thuisbegeleiding 
zonder indicatie’, september 2016) blijkt dat TZI een effectieve manier is om begeleiding in 
te zetten voor ondersteuning bij risico- en multiproblemgezinnen. Thuisbegeleiding is een 
beproefde, intensieve en praktische vorm van hulpverlening aan huis, gericht op het 
vergroten van de zelfredzaamheid van de klant. Kenmerkend is dat problemen integraal 
worden aangepakt en dat klanten handvatten aangereikt krijgen om adviezen om te zetten in 
praktische uitvoering, waarmee zij bijvoorbeeld hun huishouden, de opvoeding van de 
kinderen en de financiën leren structureren. 

ReSet is erkend als goed onderbouwde methodiek volgens de Erkenningscommissie 
Interventies en opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi. Uit 
een meting blijkt volgens JSO dat na het inzetten van ReSet slechts 5% van de gezinnen is 
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doorverwezen naar geïndiceerde zorg. Alle medewerkers van de thuisbegeleiding van 
Zorgstroom zijn getraind in de ReSet methode. 

SEO Economisch Onderzoek verrichte een kosten-batenanalyse voor thuisbegeleiding. 
Hieruit blijkt dat een methodiek als ReSet ongeveer € 45.000 aan jeugdzorgkosten bespaart 
per gezin. Ook is thuisbegeleiding gemiddeld € 3.700 goedkoper dan specialistische 
pedagogische gezinsbegeleiding, aldus de JSO. Bovendien is het voorkomen van 
uithuisplaatsingen goed voor kinderen en ouders. 

SEO heeft eveneens de baten van thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten 
berekend. Voor deze doelgroep leidt de inzet van thuisbegeleiding tot besparingen op 
ziekenhuiszorg en begeleid wonen. Thuisbegeleiding is bovendien opgenomen in de 
databank effectieve sociale interventies van Movisie. 

De dienstverlening Thuisbegeleiding zonder indicatie is vanaf 2016 ondergebracht bij de 
Wmo-begeleiding. De kosten daarvan werden gedekt uit de Wmo-middelen. In 2018 is door 
de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen gezamenlijk een subsidiebedrag ter 
beschikking gesteld van € 60.000 aan Mww om deze vorm van thuisbegeleiding uit te 
voeren. De kosten per traject bedragen € 2.000. De subsidie aan Mww is in 2018 betaald 
door de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere met de verdeelsleutel van 
respectievelijk 41%, 43% en 16%. In 2018 is bij de aanbesteding Wmo voor de komende 
jaren de TZI niet meegenomen. De opzet is om de TZI voor een periode van twee jaar, 
ingaande 1 april 2019, voort te zetten en daarvoor jaarlijks aan Mww een subsidiebedrag ter 
beschikking te stellen van € 24.600. 

Niet alleen vanuit het cliëntperspectief maar ook methodisch gezien is de inzet van TZI goed 
te verantwoorden. De ReSet-methode is en geaccrediteerde en bewezen 
interventiemethode. Uit de resultaten vanuit de verschillende evaluaties blijkt dat de inzet 
van TZI effectief is. En dat de inzet van TZI uiteindelijk kostenbesparing met zich meebrengt. 
Derhalve hebben wij besloten de TZI te verlengen voor een periode van twee jaar. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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