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B E STE  CL IËNTMEDEWERKERS ,  VERWANTEN  EN  COLLEGA ' S ,  

Voor jullie ligt een speciale editie van de nieuwsbrief vanuit de Multa. Deze editie staat  
volledig in het teken van de wetswijzigingen en de keuzes die Vanboeijen maakt ten aanzien 
van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). 
Vanboeijen gaat zich richten op de ZZP's 4 tot en met 8. Voor de Multa heeft dat grote  
consequenties. Binnen de Multa zijn veel cliënten met een ZZP 1 tot en met 3. Dat betekent 
dat wij breder de markt op moeten om cliënten te werven en dat Vanboeijen niet meer ons  
portaal is maar dat de gemeente hierin een belangrijke rol krijgt. De gemeente is in de  
toekomst verantwoordelijk voor de ZZP's 1 tot en met 3. 
In het kader daarvan hebben wij 5 april wethouder Langius op bezoek gehad. Samen met 
een beleidsmedewerker van de gemeente konden wij wethouder Langius met trots een  
rondleiding geven en laten ervaren wat voor mooi bedrijf Multa is! We hebben kunnen laten 
zien wat Multa kan betekenen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt welke 
zich in de toekomst moeten melden bij de gemeente. Wij hebben tijdens de rondleiding ook 
goed gehoord dat de gemeente nog zoekende is hoe zij vorm en inhoud moeten geven aan 
het grote pakket wat zij erbij hebben gekregen.  
In dit nummer leest u een interview met Sjaan Hobers, cliëntondersteuner binnen  
Vanboeijen. Sjaan was ook aanwezig bij het bezoek van Wethouder Langius.  Zij zal in deze  
nieuwsbrief verdieping geven aan bovengenoemde wijzigingen. 
 
Het is u mogelijk niet ontgaan dat binnen de zorg ook ingeleverd moet worden. Dit richt zich 
met name op de vervoerskosten en de NHC ( normatieve huisvestingscomponent) wat staat 
voor de vierkante meters waar een cliënt recht op heeft binnen wonen en werken. Het is  
duidelijk geworden dat we de afgelopen jaren in een te " ruime jas" hebben gewerkt. Binnen 
Multa hebben we dus teveel vierkante meters. Dat betekent dat we creatief moeten kijken 
naar een juiste invulling van de ruimtes. Hier is niet gelijk een passend antwoord op omdat 
we voor een aantal locaties vast zitten aan een huurtermijn. En dat we weloverwogen keuzes 
moeten maken om voor de toekomst een gedegen huisvesting te behouden. Wij zullen u op 
de hoogte houden over de ontwikkelingen en de consequenties daarvan. 
De lagere vergoedingen van de vervoerskosten zorgt dat we alle vervoersbewegingen in 
kaart moeten brengen. En waar we efficiënter om moeten gaan met de woon-werk wensen 
van de cliënten. Mogelijk bent u individueel al benaderd om hierin mee te denken. Dit alles 
dient het doel niet meer kosten te hebben dan de vergoeding die ervoor staat. 
 
Wij realiseren ons dat er veel informatie op u af komt en dat het vragen bij u op kan  
roepen. Wij nodigen u vooral uit om die vragen te stellen om zo een beeld te krijgen wat er bij 
jullie leeft. Op basis van de veelheid vragen overwegen wij een themabijeenkomst. 
 
Nog even een persoonlijke noot! 
Ik wil iedereen bedanken voor de attenties en kaartjes welke wij hebben ontvangen voor de 
geboorte van onze jongste telg. Het was volop genieten maar het is ook fijn om aan het werk 
te zijn. Mijn speciale dank gaat uit naar Elke Brunink! Elke heeft samen met alle collega's van 
de Multa fantastisch werk verricht! Dank daarvoor. 
 
Hartelijke groet, 
Wietske van Dijk 

VOORWOORD 
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WETHOUDER LANGIUS BEZOEKT MULTA NIEUWS 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 

Op vrijdagochtend 5 april bracht wethouder Langius (links 
op de onderstaande foto) van de gemeente Assen een 
werkbezoek aan de verschillende bedrijven van Multa. Hij 
werd hierbij  vergezeld door mevrouw Pasale,                 
beleidsmedewerker bij de gemeente.  Tijdens dit ruim twee 
uur durende bezoek lieten de cliënten die werkzaam zijn bij 
Multa, de verschillende kanten van Multa zien. 

Langius is binnen de gemeente onder andere                 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de Wet           
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het licht van het 
regeerakkoord - waarbij de AWBZ-financiering voor mensen 
met een lager zorgzwaartepakket van het Rijk over zal gaan 
naar de gemeente - zal voor een bedrijf als Multa, en de 
cliënten met een verstandelijke handicap die er werken, het 
nodige  veranderen.  

VERDIEPING 

Samenwerking tussen zorgorganisaties en gemeente staat 
hierbij centraal. Door de politieke ontwikkelingen, is het  
belangrijk dat Gemeente en zorgorganisaties nader kennis 
met elkaar maken en de  nodige informatie uitwisselen.  
Binnen Multa zijn vrij veel cliënten werkzaam met een 
AWBZ-financiering in de lagere zorgzwaartepakketten.   
Deze financiering zal de komende jaren langzaam overgaan 
naar de WMO. Een ontwikkeling die veel gaat betekenen 
voor bedrijven zoals Multa.  

Het gezelschap werd met de bus van de Klussendienst naar 
de verschillende locaties gebracht, waaronder het Grafisch 
Bedrijf, het Meubelbedrijf en het Metaalbedrijf.  Daar kregen 
zij een rondleiding en de ruime gelegenheid om kennis te 
maken met de cliënten en de medewerkers. 

Cliëntmedewerker Klussendienst Stefan Weurding (rechts op de foto) over het  
bezoek: ‘Ik ben mee geweest om de wethouder rond te leiden. Dit vond ik leuk om te 
doen. Ik voelde me ontspannen. Het was een leuke man die erg nieuwsgierig was. Ik 
denk dat hij een goed beeld heeft gekregen van de Multa’. 

Teamleider Wietske van Dijk over het bezoek: ‘De wethouder was erg onder de 
indruk van de cliënten met wie hij gesproken heeft. Het viel hem op dat je bij een hoop 
cliënten aan de  buitenkant niet direct kunt zien waarom ze hier werken. Dit zijn vaak 
juist de mensen met een lager zorgzwaartepakket, die in de toekomst mogelijk te 
maken gaan krijgen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is  
belangrijk dat wij laten zien om welke mensen het gaat en wat zij nodig hebben. Met 
dit bezoek is een eerste stap gezet in een samenwerking met de gemeente Assen. In 
de toekomst gaan we die samenwerking zeker voortzetten'. 

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen 
door. Bijvoorbeeld op het gebied van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het kabinet heeft  
besloten om grote delen van de zorg die nu vanuit de AWBZ worden gefinancierd over te hevelen naar de  
gemeenten en de zorgverzekeraars. Alleen de langdurige en de zwaarste zorg zal nog gefinancierd worden 
vanuit de AWBZ. Dit gebeurt in stappen. De eerste stap is doorgevoerd op 1 januari 2013. Vanaf deze datum 
bestaan ZZP 1 en 2 (Zorg Zwaarte Pakketten) niet meer. Vanaf 2014 zal voor de extramurale cliënten (cliënten 
die bijvoorbeeld werken bij Vanboeijen maar elders wonen) tevens de AWBZ vervallen. Zij zullen dan onder de 
gemeente gaan vallen. Onder de zogenaamde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  
 
Wat houdt deze verandering nu precies in voor de extramurale dagbesteding? 
Voorheen kon een extramurale cliënt aan het werk binnen een instelling wanneer men een  
dagbestedingsindicatie kreeg vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Vanaf 2014 vallen deze cliënten 
onder de WMO en zal men in samenwerking met de gemeente een geschikte werkplek moeten vinden.  
Gemeenten zullen nieuwe doelgroepen moeten gaan bedienen, die veelal niet gewend zijn zich tot de  
gemeente te wenden voor ondersteuning. Veel gemeenten hebben ter voorbereiding op de transitie van de  
extramurale begeleiding AWBZ al in beeld gebracht om welke doelgroepen het gaat en welke aanbieders er op 
dit terrein een rol spelen. 
 
Hebben deze veranderingen betrekking tot jouw situatie en je wilt hier meer informatie over? Iedere gemeente 
heeft op dit moment een WMO-loket waar je terecht kunt. Verder kun je natuurlijk in gesprek gaan met je  
aktiviteitenbegeleider of bedrijfsleider binnen de Multa. Ook kun je contact opnemen met Frans Naber,  
arbeidstoeleider Multa, dinsdag t/m donderdag, telefoonnummer: 06 13 19 65 39. 
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IN DE SCHIJNWERPER 

Wat houdt cliëntondersteuning in? 

Sjaan Hobers is cliëntadviseur binnen Vanboeijen, regio Noord. Ze heeft haar 
kantoor in Kloosterveste. Sjaan houdt zich voornamelijk bezig met cliënten en 
hun verwanten die binnen Vanboeijen willen wonen of werken. Zij adviseert op 
allerlei manieren betreffende het aanvragen van ZZP-indicaties en fungeert als 
tussenpersoon tussen cliënt en hun verwanten en de locaties. Tevens is Sjaan 
kennishouder van de veranderende regelgeving binnen de AWBZ.  

Wat voor een consequenties hebben de veranderingen binnen de AWBZ voor Vanboeijen en 

Multabedrijven? 

Sjaan legt uit dat de strategische koers van Vanboeijen zich richt op de hogere ZZP-indicaties,     
namelijk ZZP 4 t/m ZZP 8, de clienten met een intensievere zorg en belevingsvraag en licht          
verstandelijk gehandicapte jeugd (LVG jeugd). ‘Hier is voor gekozen omdat er meer aanvragen zijn 
vanuit deze indicaties en uit ervaring is gebleken dat Vanboeijen kundig is en expertise heeft op de 
hogere ZZP-indicaties. Dit betekent niet dat we voor de lagere indicaties niet openstaan. Wij zullen er 
alles aan doen om ook deze groep te kunnen bedienen. Vanaf 2014 zal voor de extramurale cliënten 
(cliënten die werken binnen Vanboeijen maar elders wonen) de financiering vanuit de AWBZ        
vervallen. Deze groep cliënten heeft  geen ZZP pakket, maar de functie Begeleiding Groep. Deze 
functie valt nu nog onder de AWBZ financiering, maar wordt dan overgeheveld naar de WMO.  

Met name binnen de Multabedrijven werken veel extramurale cliënten. Voor hun is het belangrijk dat 
zij tijdig weten welke veranderingen er voor hun aankomen en hoe zij zich hierover moeten gaan  
informeren. Binnen elke gemeente is er een zogenaamde WMO loket. Hier kan iedereen heen om 
informatie te krijgen. Je kunt namelijk niet algemeen spreken over de mogelijke consequenties van 
de veranderingen binnen de AWBZ. Dit is voor iedere cliënt vaak weer verschillend. Het is            
afhankelijk van een hoop zaken zoals; heeft iemand een ZZP-indicatie, woont iemand nog thuis of 
binnen een instelling etc. Ik adviseer de Multabedrijven om zich vooral erg zichtbaar te maken bij de 
gemeente en het speciale onderwijs. Het bezoek van de wethouder Langius was hier een mooie en 
zinvolle eerste stap in. Hierbij laat de Multa zien dat zij erg bekwaam zijn in het bedienen van de  
toekomstige WMO-klanten.’ 

Wat moeten de cliënten en hun verwanten doen die waarschijnlijk vanaf 2014 onder de WMO 

gaan vallen? 

‘Ik adviseer iedereen om zelf naar het WMO loket te stappen binnen de gemeente waar je woont. Zij 
kunnen je hier het beste over adviseren. Op dit moment zijn er nog een hoop onduidelijkheden in het 
zorgakkoord en zijn er al een aantal veranderingen toch weer terug gedraaid. Er was eerst sprake 
dat de ZZP-indicatie 4 ook onder de WMO zou gaan vallen. Dit is heden weer teruggedraaid. Ik denk 
dat het verstandig is om dit tijdig te doen om een beeld te krijgen van de situatie waar je in zit. Ook 
voor de gemeentes is dit prettig omdat zij tijdig een beeld kunnen vormen van de verschillende     
situaties waar zij mee te maken gaan krijgen. Voor ons is het ook nog allemaal erg spannend. We 
weten niet goed wat we kunnen verwachten. Het lijkt mij zinvol om ook zoveel mogelijk informatie te 
geven aan de betreffende cliënten en hun verwanten vanuit Vanboeijen. In samenwerking met     
Multabedrijven zal ik adviseren om bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten te organiseren dit jaar.’ 

Welke veranderingen binnen de AWBZ komen eraan met betrekking tot het vervoer? 

‘De AWBZ vergoedde voorheen alle vervoersbewegingen van onze cliënten. De komende jaren zul-
len we te maken krijgen met minder vervoerscompensatie. Dit zal drastisch worden afgebouwd. Hier 
zullen bijvoorbeeld de werk & dagbestedinglocaties die verder weg van Kloosterveen en Park     
Diepstroeten verblijven de meeste hinder van ondervinden. Men zal waarschijnlijk dichterbij huis een 
werkplek gaan zoeken om de vervoerskosten te verminderen.’ 

 

CLIËNTONDERSTEUNING 
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Eindredactie Oriana Jippes 
Fotografie Maarten Blok 

Druk en distributie Grafisch Bedrijf Multa 

 
 

Voor Transport & Logistiek zoeken wij een cliëntmedewerker m/v die mee kan helpen met het be-
zorgen van de schone was bij de klant thuis en het afvoeren van de vuile was. 
 
De volgende werkzaamheden komen voor: 

• Het laden en lossen van aanhangers. 

• Bezorgen van was, meubelen en drukwerk. 

• Magazijnwerkzaamheden 
 
Tijdens het vervoeren van de producten reis je samen met je collega’s en begeleider in een bus. 
Als bedrijf bieden we je goede begeleiding. De werktijden zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur inclusief 
de lunch. Als je het interessant en leuk vindt om bij Transport & Logistiek te werken nodigen we je 
uit te reageren. 
 
Mocht je na het lezen van deze vacature nog vragen hebben of wil je reageren als kandidaat dan 
kun je terecht bij 
 
Gerrit ten Cate, Transport & Logistiek, 06 131 955 12 E gerrit.tencate@multa.nl 
Paul Gravelle, Transport & Logistiek, 06 105 611 20, E paul.gravelle@multa.nl 
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Een nieuwe stoel voor Wilfred! Wilfred van Dijk, cliëntmedewerker van het 
Metaalbedrijf, heeft een nieuwe aangepaste 
stoel. Wilfred is door allerlei beperkingen afhankelijk van een stoel op het werk. Hij 
zat voorheen in een gewone stoel. De  begeleiders van het Metaalbedrijf hebben voor hem een op maat aangepaste stoel be-
steld die elektrisch omhoog en omlaag kan.  
Wilfred is superblij!!! 

Grafisch Bedrijf gaat Jumbo! 
Het Grafische Bedrijf is blij met een 
nieuwe klant. Supermarktketen Jumbo 
laat 150 veiligheidshandboeken druk-
ken bij de Multa. Er is een grote kans 
op meer opdrachten. Via het netwerk 
van Theo Meijer, bedrijfsleider, is 
deze opdracht binnen gehaald. 
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Multa zet spontaan de secretaresses in 

het zonnetje Op 18 april jl. was het secretaressedag. 

Tineke Eising en Engelientje de Vries zijn 

onverwachts in het zonnetje  gezet. De 

heren van het Metaalbedrijf ,               
Montagebedrijf en het Meubelbedrijf ver-

asten de dames met een bloemetje en een 

doos chocola! Tineke en Engelientje 
straalden van oor tot oor! 

COLOFON 
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