
Adviesbureau Reade: 
 uniek in  Nederland

Zo’n 14 jaar geleden werd 
Adviesbureau Reade (toen-
tertijd ARCA) opgericht  
vanuit de wens om cliënten 
uit de kliniek te ondersteunen
bij een zo soepel mogelijke 
overgang naar de thuis-
situatie. Inmiddels is het  
Adviesbureau uitgegroeid  
tot een organisatie met 
zo’n 17 medewerkers die 
nog steeds cliënten uit de  
kliniek helpt met hun vragen 
om zorg en ondersteuning 
in de thuissituatie, maar 
voor specifieke doelgroe-
pen ook functioneert als  
gespecialiseerd Wmo-loket 
voor gemeente Amsterdam.

Nathalie Lopes Cardozo, Manager 
Bedrijfsbureau Reade Revalidatie, en Joely 
Koelstra, Selecteur Wmo, geven een kijkje 
achter de schermen. Nathalie: “Wat wij 
als Adviesbureau Reade bieden, is uniek in 
Nederland. Op de eerste plaats zijn we er 
voor de cliënten uit de kliniek. Wij begeleiden 
hen bij het aanvragen van voorzieningen 
en zorg om weer zo zelfstandig mogelijk 
te kunnen functioneren in de thuissituatie. 
Of die voorzieningen nu onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
vallen, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast 
bieden we onze dienstverlening ook aan, 
aan specifieke doelgroepen woonachtig 
in Amsterdam, namelijk: kinderen met 
een lichamelijke beperking, mensen met 
de aandoening Multiple Sclerose (MS), 
Neuromusculaire aandoeningen (NMA) of 
Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). Dus 
ongeacht of ze een relatie hebben met 
Reade. Juist omdat deze doelgroepen vaak 
complexe zorgvragen hebben en wij een 
grote expertise hebben opgebouwd bij het 
helder krijgen van de zorgvraag. Je kunt ons 

zien als spin in het web tussen alle instanties 
en zorgaanbieders. We hebben een bijzondere 
samenwerking met de gemeente Amsterdam, 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het 
Indicatie Advies Bureau Amsterdam (IAB), 
leveranciers van voorzieningen en aanbieders 
van dagbesteding en ambulante zorg. Maar  
let wel, we spelen hierbij een ondersteunende 
rol. De cliënt houdt zoveel mogelijk de regie.”

Doorpakken
Joely: “Het is inderdaad het uitgangspunt 
dat de cliënt zoveel mogelijk zelf regelt. 

Maar met de wetgeving op het gebied van 
zorg, die in 2015 helemaal veranderd is, is 
het voor de leek niet altijd duidelijk wat de 
mogelijkheden zijn. Wij wijzen dan de weg 
omdat we van de hoed en de rand weten. 
Het is daarbij ook belangrijk dat het 
proces efficiënt verloopt. De opnametijd 
in de kliniek is de laatste tien jaar 
drastisch teruggelopen. Waar je vroeger 
maanden had om een en ander geregeld 
te krijgen, is het nu een kwestie van weken 
geworden. Terwijl het revalidatietraject 
nog in volle gang is, moeten we samen 

met de arts, therapeuten, de cliënt en zijn 
thuisfront een nauwkeurige inschatting 
maken van de uiteindelijke zorgbehoefte. 
En vergeet daarbij niet dat de cliënt op dat 
moment middenin een verwerkingsproces 
zit, met alle emoties van dien. Je bent 
dus ook druk bezig met het managen van 
verwachtingen.”

Zorg voor iedereen
Nathalie: “Ik denk ook dat dat onze kracht 
is. De aanwezige expertise en zaken snel 
voor elkaar krijgen door zeer goed overleg 
met alle betrokken partijen. We hebben 
concrete doorlooptijden met de gemeente 
Amsterdam afgesproken en daar houden we 
ons strikt aan. De eerste beoordeling vindt 
plaats door Joely. Zij beoordeelt of een cliënt 
bij ons aan het juiste adres is. Vervolgens 
wordt de aanvrager met een van onze 
casemanagers of ontslagcoördinatoren 
in contact gebracht. De casemanager 
brengt nauwgezet de beperkingen in beeld 
en verheldert de vraag. Vervolgens zet 
deze de aanvraag in gang en fungeert als 
het centrale aanspreekpunt voor zowel 
de cliënt als de betrokken instanties. 
Daarnaast krijgt de cliënt te maken met 
onze productadviseurs. Deze stelt een 
maatwerkadvies op, van een rolstoel tot 
woningaanpassingen, op basis van nader 
onderzoek en het inventariseren van de 
wensen. Vervolgens wordt samen met een 
technisch adviseur van een geselecteerde 
leverancier bepaald wat de meest geschikte 
voorziening is. De ontslagcoördinator 
ondersteunt cliënten bij het aanvragen 
van zorg uit de Wlz en de Zvw. Maar helpt 
ook cliënten die in de kliniek verblijven en 
niet in de gemeente Amsterdam wonen bij 
het indienen van de Wmo-aanvraag in de 
betreffende gemeente. Wat dat betreft zijn 
we er voor iedereen.”
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