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Beste leden van de cliëntenraad, beste cliënten van Kwintes,  
 
 
Via gemeente Amersfoort heb ik de brief ontvangen die door de cliëntenraad gestuurd is 
aan wethouder Tigelaar inzake de zorgen van cliënten rondom het werken aan doelen en 
de herindicaties.  
Graag reageer ik daarop namens het team Centrale Toegang regio Amersfoort.  
 
Allereerst wil ik jullie allemaal laten weten dat ik me ervan bewust ben hoe ingewikkeld 
de situatie kan zijn die nu is ontstaan nu we zo beperkt zijn in het elkaar ontmoeten. Het 
wegvallen van direct contact met mensen zowel informeel als met begeleiding en het 
(grotendeels) wegvallen van dagbesteding zorgt voor veel extra uitdagingen.  
Ik denk daar vaak aan en maak me daar ook wel regelmatig zorgen over; tegelijkertijd zie 
ik de betrokkenheid van begeleiders die er alles aan doen om toch in contact te blijven en 
creatieve manieren bedenken om mensen te laten merken dat ze gezien worden. Ik hoop 
dat dit helpend is en dat het naar omstandigheden goed (genoeg) blijft gaan met alle 
cliënten, zowel van Kwintes als van welke organisatie dan ook.  
 
Dat het werken aan doelen nu ingewikkeld is, begrijpen wij volledig. Enerzijds door 
praktische problemen is het werken aan doelen niet mogelijk (denk bijvoorbeeld aan het 
werken aan dagbesteding of het oefenen met sociale contacten), maar anderzijds zal de 
onrust die deze situatie met zich meebrengt voor veel mensen het gevolg hebben dat alle 
doelen onder druk staan.  
We hopen op dit moment vooral dat er in de voorgaande periode voldoende vaardigheden 
en rust zijn gekomen om deze situatie aan te kunnen.   
 
 
Het team Centrale Toegang is zich er vanaf dag 1 van deze crisis van bewust dat het 
voeren van voortgangsgesprekken en meer specifiek het gesprek over de toekomst voor 
veel cliënten nu (te) ingewikkeld is. Daarom hebben wij vanaf dag 1 ons werk aangepast en 
kijken we bij iedere aanmelding wat het meest passend is. Soms is er onlangs een nieuw 
begeleidingsplan opgesteld wat ons voldoende informatie geeft over de ondersteuning die 
geboden wordt en nodig is en kunnen we op grond daarvan verlengen. Soms hebben we 



 

 

overleg met een persoonlijk begeleider en waar mogelijk hebben we telefonisch contact 
met degene die het betreft. Waar mogelijk willen we van ieder persoonlijk horen of de 
ondersteuning die je krijgt, passend is; je hebt namelijk het recht je stem te laten horen. 
Dat hoeft geen uitgebreid onderzoek te zijn, dat mag ook kort. We weten ook dat 
(telefonisch) contact voor sommigen op dit moment teveel is en persoonlijk contact is op 
dit moment dan ook geen voorwaarde voor een verlenging van zorg.  
 
Voor sommige mensen is een administratieve verlenging passend en dan spreken we elkaar 
hopelijk later dit jaar. We doen momenteel de meeste verlengingen op basis van een (kort) 
contact met begeleiding of cliënt.  
 
We moeten de verlenging en de duur ervan echter wel per persoon afwegen omdat we bij 
veel mensen ook nog te maken hebben met de overgang naar de Wet Langdurige Zorg. In 
het geval dat de toegang naar de WLZ aan de orde lijkt, stellen we een 
overbruggingsbeschikking voor (een verlenging van de huidige zorg tot 31-12-2020). 
Daarvoor is een onderzoek dan niet nodig. 
 
Voor wie op dit moment het zetten van een handtekening voor de aanvraag op papier nu 
ingewikkeld is, hebben we ook een oplossing (je mag een email sturen, maar je mag ook 
mondeling (zelfs via je begeleider) aangeven dat je een aanvraag voor een verlenging 
doet).  
 
Mocht je je zorgen maken over de continuering van je zorg, stem dan even af met ons of 
met je begeleider. We willen meer dan ooit ervoor zorgen dat de ondersteuning gewoon op 
orde is en dat regelen op de manier die passend en correct is.  
 
Ik hoop dat ik wat duidelijkheid heb gegeven over onze manier van werken op dit moment 
en wat onrust heb weggenomen.  
Bovenal wil ik een ieder heel veel sterkte en rust wensen in deze ingewikkelde periode.  
#houdvol!  
 
 
 
Namens het team Centrale Toegang regio Amersfoort,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marijke Versteeg 
Leidinggevende team Centrale Toegang 
033- 469 48 69  / wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl / m.versteeg@wijkteam-amersfoort.nl 
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