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Veranderingen in de langdurige zorg hebben een
grote impact op het gemeentelijke beleid, op het
functioneren van sociale wijkteams, en daarmee
op het leven van – kwetsbare - burgers.
Zorgbelang Fryslân heeft contact met veel
mensen die onzeker zijn over de toekomst van de
hulpverlening. Onzekerheid over een verplichte
inbreng van kinderen en buren; onzekerheid over
de betaalbaarheid van hun zorg en onzekerheid
over de juistheid van de (her)indicatie.
Zorgbelang Fryslân staat op verschillende wijzen
naast deze mensen, zodat zij vanuit hun eigen
kracht en regie richting kunnen blijven geven aan
het leven. Zodat ook zij de weg weten te vinden
tijdens alle veranderingen die op hun pad komen.
Zorgbelang Fryslân ondersteunt burgers
vanuit haar Adviespunt. Een nieuw onderdeel
daarbinnen is “De Tweede Keukentafel”.

Echte mensen, echte ervaringen,
echte verbeteringen

Wat is de tweede keukentafel?
“Een tweede keukentafelgesprek” wordt aangeboden aan inwoners die het oneens zijn met de uitkomst
van een gemeentelijke indicatie. Het gesprek wordt gevoerd bij de inwoner thuis door Zorgbelang
Fryslân als onafhankelijke partij. Aan de hand van dit gesprek – over wensen, verwachtingen, levensstijl
en mogelijkheden – wordt een advies uitgebracht aan de sociale wijkteams en de gemeente. Het
gesprek wordt gevoerd nadat een inwoner een indicatiebesluit heeft ontvangen en voordat een inwoner
eventueel bezwaar aantekent tegen het besluit van de gemeente.

Is de tweede keukentafel dan een herindicatie?
Nee, dat is het zeker niet. Zorgbelang Fryslân indiceert niet maar kijkt–samen met de inwoner- op een
andere wijze naar hun wensen en problemen. Centraal daarbinnen staat niet de verordening, maar de
vraag:
“Wat is voor u een waardevol bestaan en wat heeft u nodig om zo te kunnen leven?
Wat kunt u daarbij zelf organiseren en wanneer is ondersteuning gewenst?”
Op basis van dit gesprek wordt een advies opgesteld voor de gemeente en het sociale wijkteam. Dit
advies wordt “warm en persoonlijk” aan de gemeente en het gebiedsteam overgedragen.

Wat zijn de voordelen van het tweede keukentafelgesprek?
Voornaamste doel is dat de burger maatwerk krijgt passend bij zijn levensstijl en mogelijkheden.
Bijkomende voordelen zijn dat de casuïstiek het sociale wijkteam scherp en lerend houdt en de uitkomsten
een belangrijk bron zijn voor de gemeente om het eigen beleid te evalueren.
Tevens is het de verwachting dat het tweede keukentafelgesprek in veel gevallen voorkomt dat de burger
en de gemeente in een bezwaarprocedure tegenover elkaar komen te staan.

Is het advies bindend?
Nee, het advies is niet bindend. De gemeente besluit te allen tijde of zij de indicatie wil handhaven, bij wil
stellen of anders wil invullen.

Gaan de gemeentelijke zorgkosten niet enorm stijgen?
Uit eerdere projecten (bijvoorbeeld Omtinkers, Meitinkers en de Buurtvrouw) blijkt dat zorgvraag vrijwel
altijd daalt en eigenlijk nooit stijgt.

Heb ik als gemeente inbreng over de inbedding van de tweede keukentafel?
Ja, per gemeente kunnen afspraken gemaakt worden over de wijze waarop de tweede keukentafel
een plaats krijgt binnen het beleid. Zo kan Zorgbelang Fryslân ook een onafhankelijke derde binnen de
gemeente opleiden om de gesprekken te voeren. Ook de wijze waarop terugkoppeling plaats vindt naar
een gebiedsteam of naar de gemeentelijke organisatie is aanpasbaar.

Zijn er kosten aan verbonden?
In de opstartfase kunnen we met behulp van provinciale subsidie de tweede
keukentafel “om niet” aan een aantal gemeenten en hun inwoners aan bieden.
Gedurende de looptijd van het project zal een kostprijs berekend worden.
Na afloop van het project zal u door Zorgbelang Fryslân een
passend voorstel worden gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Fransiska Mast: 085 4832433 of mast@zorgbelang-fryslan.nl

