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Probleemstelling

Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren wij de raad over het verloop van de nieuwe Wmo
en Jeugdhulp in Nijmegen in het eerste kwartaal van 2015. We kunnen concluderen dat de
overname van de zorgtaken in Nijmegen niet zonder slag of stoot is verlopen, maar dat we
desondanks hebben kunnen zorgdragen voor de zorgcontinuïteit van cliënten. Natuurlijk hebben
we nog een weg te gaan, maar er is een goede basis gelegd voor de beoogde innovatie.
Stadsbreed hebben sociale wijkteams en regieteams veel veerkracht getoond om de nieuwe
taken vorm te geven. We zien dat de Stips en de wijk- en regieteams ook in de praktijk een
belangrijk vehikel zijn om de vernieuwing en de samenwerking samen met tal van partners in de
Nijmeegse wijken op gang te brengen. Op allerlei manieren ondersteunen wij de sociale wijk- en
regieteams bij de uitvoering van de nieuwe taken, onder andere via leerprogramma’s en een
helpdesk. Zo hebben we een korte lijn tussen beleid en uitvoering en kunnen we snel bijsturen
waar mogelijk. Indien nodig zorgen we voor oplossingen om te voorkomen dat mensen tussen
wal en schip terecht komen.
Samen met aanbieders hebben wij veel tijd en energie gestoken in het verzamelen van gegevens
over de productie in het eerste kwartaal. We constateren dat het gebruik van het daarvoor
landelijk ingerichte systeem van berichtenverkeer, in (vrijwel) alle Nederlandse gemeenten, door
allerlei oorzaken nog in opbouw is. Daardoor zijn de gegevens nog onvoldoende volledig en
betrouwbaar om tot een adequate bestuurlijke rapportage te komen voor het zomerreces.
In regio Nijmegen werken we toe naar een eerste kwantitatieve bestuurlijke voortgangsrapportage
in september.
2

Juridische aspecten

Er is een heel beperkt aantal keren (minder dan 5 keer) geklaagd over de bejegening door
medewerkers van een Sociaal Wijkteam tijdens het keukentafelgesprek. Deze klachten zijn door
de medewerker zelf of door de teamleider besproken en naar tevredenheid opgelost. Er zijn geen
bezwaren ingediend in het eerste kwartaal.
3

Doelstelling

Het doel van dit collegevoorstel is de raad tijdig te informeren over de voortgang van de transitie
in de Wmo en Jeugdhulp.
4

Argumenten

In de raadsinformatiebrief staat kwalitatieve informatie over met name het functioneren van de
sociale wijkteams en ambulante teams, over zwaardere jeugdhulp en over beschermd wonen in
de eerste periode van 2015. Daarnaast schetsen we het proces van gegevensverzameling tot nu
toe.
5

Financiën

De productiecijfers die we tot nu toe hebben verkregen, zijn onvoldoende betrouwbaar om te
extrapoleren naar geheel 2015. Dit neemt niet weg dat er aanwijzingen zijn dat we bij een aantal
vormen van zorg het risico lopen tot overschrijdingen van de begroting.
6

Participatie en Communicatie

Wij communiceren op diverse manieren met cliënten over de veranderingen in de zorg, met name
via de website van gemeente Nijmegen, via (de Informatie- en Advieslijn van) de Stips, via de
Brug en via brieven aan cliënten.
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Uitvoering en evaluatie

Op allerlei manieren ondersteunen wij de sociale wijk- en regieteams bij de uitvoering van de
nieuwe taken, onder andere via leerprogramma’s en een helpdesk. Zo hebben we een korte lijn
tussen beleid en uitvoering en kunnen we snel bijsturen waar mogelijk. Indien nodig zorgen we
voor oplossingen om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip terecht komen.
8

Risico

Na de zomer hebben we meer zicht op de ontwikkeling van de uitgaven voor de nieuwe Wmo en
Jeugdhulp, zodat we een betere inschatting kunnen maken van de daadwerkelijke risico’s.
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Geachte leden van de raad,
Inleiding
Met deze brief informeren wij u over het verloop van de nieuwe Wmo en Jeugdhulp in Nijmegen
in het eerste kwartaal van 2015. We kunnen concluderen dat de overname van de zorgtaken in
Nijmegen niet zonder slag of stoot is verlopen, maar dat we desondanks hebben kunnen
zorgdragen voor de zorgcontinuïteit van cliënten. Natuurlijk hebben we nog een weg te gaan,
maar er is een goede basis gelegd voor de beoogde innovatie. Stadsbreed hebben sociale
wijkteams en regieteams veel veerkracht getoond om de nieuwe taken vorm te geven. We zien
dat de Stips en de wijk- en regieteams ook in de praktijk een belangrijk vehikel zijn om de
vernieuwing en de samenwerking samen met tal van partners in de Nijmeegse wijken op gang te
brengen. Op allerlei manieren ondersteunen wij de sociale wijk- en regieteams bij de uitvoering
van de nieuwe taken, onder andere via leerprogramma’s en een helpdesk. Zo hebben we een
korte lijn tussen beleid en uitvoering en kunnen we snel bijsturen. Indien nodig zorgen we voor
oplossingen om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip terecht komen.
Samen met aanbieders hebben wij veel tijd en energie gestoken in het verzamelen van gegevens
over de productie in het eerste kwartaal. We constateren dat het gebruik van het daarvoor
landelijk ingerichte systeem van berichtenverkeer, in (vrijwel) alle Nederlandse gemeenten, door
allerlei oorzaken nog in opbouw is. Daardoor zijn de gegevens nog onvoldoende volledig en
betrouwbaar om tot een adequate bestuurlijke rapportage te komen voor het zomerreces.
In regio Nijmegen werken we toe naar een eerste kwantitatieve bestuurlijke voortgangsrapportage
in september. In het tweede deel van deze brief gaan we dieper in op het proces van
gegevensverzameling in de afgelopen en komende periode.
Voortgang sociale wijkteams en regieteams
Sinds 1 januari 2015 hebben de tien Nijmeegse sociale wijkteams naast de bestaande taken
(zoals kortdurende ondersteuning en het faciliteren van wijkactiviteiten) ook een belangrijke rol
gekregen in de toeleiding naar Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele
Jeugdhulpvoorzieningen. De sociale wijkteams bestaan uit medewerkers van diverse
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moederorganisaties, met ieder hun eigen expertise. Deze multidisciplinariteit heeft veel
meerwaarde voor de uitwisseling van kennis en ervaring. De sociale wijkteams zijn tot 1 januari
2015 met name getraind in gekanteld werken, waarbij het accent lag op attitude, vaardigheden en
samenwerking. Behalve de sociale wijkteams kunnen de zes bestaande regieteams voor
(overlastgevende) multiprobleemhuishoudens en de procesregisseurs van het Veiligheidshuis in
het verlengde van hun aanpak het toeleidingstraject verzorgen in het kader van de Wmo en
Jeugdwet. Eind 2014 hebben de sociale wijk- en regieteams en de procesregisseurs
Veiligheidshuis specifieke instructie gehad over de toeleiding naar de Wmomaatwerkvoorzieningen en individuele Jeugdhulpvoorzieningen.
Ook kunnen huis-, jeugd- en kinderartsen doorverwijzen naar Jeugdhulp. Wij hebben met artsen
afspraken gemaakt over deze doorverwijzingen en voeren in regionaal verband periodiek overleg
met vertegenwoordigers van de artsen (GGD, Huisartsenkring en CIHN/OCE).
De GGD is verantwoordelijk voor de toewijzing van beschermd wonen GGZ voor de
centrumgemeente-regio (regio Nijmegen en Rivierenland).
In de eerste maanden van 2015 is de werkdruk bij alle sociale wijkteams extreem hoog geweest.
De impact van deze druk was verschillend voor de diverse wijkteams. De teams die al wat langer
draaien slaagden er beter in de druk te hanteren en prioriteiten te stellen. De oorzaak van de
werkdruk is onder andere gelegen in de uitvoering van ‘herindicaties’, het inregelen van de
nieuwe werkwijze en de zoektocht naar de toepassing van (algemene) regels en afspraken op
individuele casuïstiek.
Ook het inregelen van nieuwe werkprocessen tussen wijkteam en backoffice vroeg veel tijd en
aandacht. De wijkteams, de backoffice bij de gemeente en het contracteringsteam van het
Regionaal Ondersteuningsbureau zijn veelvuldig benaderd door diverse aanbieders met vragen
over werkwijze en werkprocessen. Ook kost(te) het inregelen van het pgb-trekkingsrecht bij de
Sociale Verzekeringsbank veel tijd in de gemeentelijke backoffice. Per saldo is ook bij de
backoffice van gemeente Nijmegen de werkdruk sterk opgelopen, waardoor we inmiddels vaak
niet meer binnen de gestelde termijn van 2 weken tussen aanvraag en beschikking blijven. De
verzendtijd tussen aanvraag en beschikking kan oplopen tot 8 weken (stand van zaken eind juni
2015). Met aanbieders is en wordt gecommuniceerd dat het ondersteuningstraject vooruitlopend
op de verzending van de beschikking alvast kan starten.
Wij hebben op diverse manieren bijgestuurd om de werkdruk bij de sociale wijkteams in te
perken. Zo pakken de organisaties die participeren in de Combinatie de herindicaties van
aflopende indicaties op door de begeleider aan de hand van een aantal criteria een
evaluatieverslag te laten schrijven. Op basis van dit evaluatieverslag wordt een indicatie al dan
niet verlengd als sprake is van een ondersteuningstraject dat gelijk blijft of minder intensief wordt.
Als het voorstel van de Combinatie is om het ondersteuningstraject uit te breiden, schakelt de
Combinatie met het betreffende sociaal wijkteam. Aangezien de Combinatie gezamenlijk een
groot deel van de Wmo- en Jeugdhulpcliënten hebben, heeft dit de wijkteams in grote mate
ontlast. Om de teams te ondersteunen, zijn we begin maart tevens gestart met de
(her)indicatiepool. Deze pool bestaat uit medewerkers van de Combinatie die ervaring hebben
met (het voorbereiden van) AWBZ-indicaties. De sociale wijkteams kunnen de pool inschakelen
voor consultatie en advies, en zo leren van hun ervaring, en herindicaties op laten pakken door
de pool. Deze interventies hebben er voor gezorgd dat de werkdruk is verminderd, maar er zijn
nog steeds wachttijden bij een aantal wijkteams waar we op reageren met aanvullende
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maatregelen. Het blijft ook van belang om te investeren in alle wijkteams om te zorgen dat zij
meer tijd krijgen voor de kanteling, bijvoorbeeld voor het toepassen van sociale
netwerkstrategieën en het vertalen van individuele vragen in collectieve activiteiten.
Daarnaast zetten we tijdelijk extra capaciteit in om de achterstand in de backoffice in te lopen. Het
is echter lastig om aan goed, direct inzetbaar personeel te komen, omdat de markt op het gebied
van werkprocessen in de Wmo en Jeugdhulp op dit moment overvraagd wordt. Dit lossen we
onder meer op door zelf niet-ervaren medewerkers op te leiden.
In de verwachting dat er veel vragen van burgers zouden komen, is een helpdesk ingericht. In
december en januari zijn er inderdaad veel vragen binnengekomen bij het klantcontactcentrum en
de informatie- en advieslijn van de Stip. Zij beantwoorden in principe alle vragen. De helpdesk
zorgde op de achtergrond voor de juiste antwoorden op de moeilijke vragen. Na enige tijd liep het
aantal vragen van bewoners terug, maar namen juist de vragen van professionals sterk toe. De
helpdesk functioneert daardoor inmiddels vooral als vraagbaak voor professionals. Ingeregeld is,
dat de antwoorden worden verwerkt in werkprocesbeschrijvingen, of nadere uitwerkingen
daarvan. Er is een kennisbank en een nieuwsbrief voor professionals. Waar nodig worden beleid,
uitvoeringsrichtlijnen of formulieren bijgesteld of aangevuld.
Er is een heel beperkt aantal keren (minder dan 5 keer) geklaagd over de bejegening door
medewerkers van een Sociaal Wijkteam tijdens het keukentafelgesprek. Deze klachten zijn door
de medewerker zelf of door de teamleider besproken en naar tevredenheid opgelost. Er zijn geen
bezwaren ingediend in het eerste kwartaal.
Voor een uitgebreidere toelichting op het functioneren van de sociale wijkteams sinds 1 januari
2015 verwijzen wij naar de voortgangsnotitie en managementrapportage Sociale Wijkteams –
eerste kwartaal 2015 (bijlage).
Inloopvoorzieningen en dagbesteding ouderen
Aan het Zelfregiecentrum, het RIBW, Ixta Noa en Tandem hebben wij gevraagd om gezamenlijk
een netwerk van inloopvoorzieningen te creëren dat aansluit bij de lokale welzijnsvoorzieningen.
Zij ontwikkelen hiervoor een gezamenlijk plan, maar hebben parallel al concrete initiatieven
genomen. Zo organiseren het Zelfregiecentrum en Ixta Noa samen iedere ochtend de inloop ‘Bij
St. Joris op de thee’ en heeft het RIBW een inloop (gecombineerd met dagbesteding) bij het Oud
Burgeren Gasthuis.
Ook aan de aanbieders van basisdagbesteding voor ouderen hebben wij gevraagd om
gezamenlijk een gespreid aanbod van dagbesteding te organiseren, dat aansluit bij de lokale
welzijnsvoorzieningen. De aanbieders hebben zich verenigd in net Netwerk Dagbesteding
Ouderen Nijmegen en veel geïnvesteerd in de samenwerking. De aanbieders hebben
zorgcontinuïteit geboden aan de ouderen in de dagbesteding en hadden in de eerste helft van
2015 in onderlinge afstemming tevens voldoende ruimte om de nieuwe cliënten te kunnen
plaatsen.
Ambulante teams Wmo en Jeugdhulp
De Combinatie werkt per stadsdeel aan het opzetten van een intersectoraal ambulant team voor
ambulante Wmo- en Jeugdhulp. In Nijmegen zijn vooralsnog zes ambulante teams opgericht. De
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Combinatie heeft hiervoor per ambulant team een kwartiermaker aangesteld. Deze zijn in
december/januari gestart met voorbereidende werkzaamheden. Alleen in Lindenholt, Oud-West
en Hatert was begin 2014 al projectmatig gestart met een voorloper van de ambulant teams.
Begin april hebben de kwartiermakers hun plannen om te komen tot een ambulant team
opgeleverd. Vanaf april zijn de teams operationeel. Het ambulant team betreft tot nu toe
hoofdzakelijk een multidisciplinair overleg dat dient als aanspreekpunt de sociale wijkteams, met
name voor consultatie & advies. Wij zijn in gesprek met de Combinatie over verdere
doorontwikkeling van de ambulante teams.
Wat betreft dagbesteding voor mensen met een beperking waren er reeds diverse initiatieven om
dagbesteding en welzijn te combineren, zoals in het Wijkatelier Lindenholt en het NAH-centrum in
wijkcentrum De Klokketoren.
Zware en residentiële Jeugdhulp
Ook bij de zware en residentiele jeugdhulp is het bieden van zorgcontinuiteit onze eerste prioriteit.
In het eerste kwartaal zien we dat het beroep op (boven)regionale jeugdhulp met verblijf (blok C)
relatief groot is, maar ook dat er qua bezetting sprake is een divers beeld bij de verschillende
voorzieningen. Zo heeft de gezinshuiszorg voor (licht) verstandelijk gehandicapten geen ruimte
voor nieuwe instroom. Andere gezinshuizen (m.n. jeugd- en opvoedhulp) hebben nog wel ruimte.
Ook bij beschermd wonen GGZ voor jeugd en pleegzorg is beperkt ruimte voor nieuwe cliënten.
In alle gevallen heeft dit te maken met een lage uitstroom en zorgcontinuïteit aan de ene kant en
een beperkte uitstroom aan de andere kant. De tijd is nog te kort om een effect te zien van
‘afschaling’, bijvoorbeeld in de vorm van doorlooptijdverkorting. We hebben met instellingen
gesproken over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het plaatsen van cliënten.
Het realiseren van extra uitstroom is een proces dat meer tijd gaat kosten.
Er zijn bijna geen kortdurende oplossingen meer voor 18-plussers die niet meer thuis kunnen
wonen en waarbij de overgang naar zelfstandig (begeleid) wonen te groot is. Er zit een ‘gat’
tussen de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft deze doelgroep. Die kunnen we
incidenteel oplossen als het zeer dringend is, maar feitelijk blijft dit een landelijk probleem.
Hierover zijn we in gesprek met het zorgkantoor van VGZ en met de VNG.
Bovenregionale jeugdhulp is ‘zware’ residentiële zorg en crisisbedden. Het betreft
behandelgroepen op instellingsterreinen, waaronder JeugdzorgPlus. In het eerste kwartaal zien
we een onderproductie op JeugdzorgPlus in onze regio. De behandelgroepen op de
instellingsterreinen van Entrea en Pluryn zitten wel helemaal vol.
De inzet van jeugdbescherming loopt achter bij de verwachte inzet. In overleg met de betrokken
instellingen analyseren we de oorzaken van het verminderde beroep op jeugdbescherming en
zetten we extra capaciteit in bij Veilig Thuis.
Beschermd wonen GGZ
Bij beschermd wonen GGZ zetten we als eerste in op het bieden van zorgcontinuiteit aan
bestaande cliënten. Daarnaast kijken we naar in- en uitstroommogelijkheden.
De afbouw van de intramurale GGZ bedden van 30% door VWS heeft invloed op de instroom op
het beschermd wonen. Ook binnen de forensische zorg wordt gesproken over verkorting van
verblijfsduur binnen de forensische psychiatrie. Beide ontwikkelingen beïnvloeden de instroom

www.nijmegen.nl

Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling

Vervolgvel

4

van zwaardere cliënten in het beschermd wonen en daarmee het budget dat nodig is om zware
zorg te leveren.
Met de zorgaanbieders willen we in gesprek over het bredere perspectief van uitstroom via
ambulantisering. Wij willen kijken – bij welke cliënten en onder welke voorwaarden qua nazorg en
begeleiding – uitstroom van cliënten mogelijk is. We gaan onderzoeken welke (financiële) prikkels
bij instellingen en cliënten zorgen voor optimale uitstroom.
We willen zo veel mogelijk cliënten mee laten doen aan vormen van activering, van dagbesteding
tot betaald werk, afhankelijk van wat ze aankunnen. De instellingen willen graag op dit vlak
samenwerken met het Werkbedrijf. Om voor iedere persoon passende activering te vinden, is
behoefte aan meer samenwerking tussen de instellingen.
Voortgang managementinformatie
Gebruik van berichtenverkeer nog in ontwikkeling
Het was de bedoeling dat de sturingsinformatie in de regio Nijmegen gebaseerd zou worden op
het landelijke vastgestelde berichtenverkeer iWmo en iJeugd. In het berichtenverkeer wordt via
de landelijke standaard digitaal informatie uitgewisseld over de opdrachten aan zorgaanbieders
en de facturen aan gemeenten. Deze informatie moet het regionale dashboard van Init8 voeden
met daarin een toegankelijke presentatie van de sturingsinformatie over geleverde Wmo- en
Jeugdhulptrajecten.
Eind februari bleek dat het berichtenverkeer in heel Nederland door verschillende oorzaken te
langzaam op gang kwam om voldoende sturingsinformatie te leveren. Eén van de oorzaken was
dat het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen in de IT-systemen van de betrokken
partijen meer tijd kostte. Het gaat in de regio Nijmegen om de IT-systemen van 7 gemeenten, 18
combinanten en ongeveer 140 kleine aanbieders. De ervaring leert dat het binnenhalen van
gegevens niet alleen tijd vraagt, maar dat ook de applicaties er geschikt voor moeten zijn qua
programmatuur. Zo is nog niet bij alle aanbieders de software zodanig aangepast dat factureren
via de landelijke systemen (iWmo) mogelijk is. De aanbieders zijn nog niet aangesloten op Init8.
Daarnaast was er in de eerste periode sprake van interpretatieverschillen van definities en
productcodes. In veel gevallen is hierdoor de informatie bij de zorgleverancier niet identiek aan de
informatie bij de gemeente waardoor berichten uitvallen en gecorrigeerd moeten worden. Andere
onduidelijkheden hebben bijvoorbeeld te maken met de toepassing van het woonplaatsbeginsel.
Ook was de informatie van bestaande, overgedragen klanten begin 2015 nog niet helemaal
compleet. De laatste landelijke bestandsaanlevering van deze overgangsklanten heeft in maart
2015 plaatsgevonden. De gemeenten in de regio hebben vervolgens alle informatie over deze
klanten ingevoerd. Een aantal gemeenten heeft de leveranciers een opdracht gestuurd via het
landelijke berichtenverkeer. De leveranciers hebben deze opdrachten vergeleken met de eigen
administratie. Op basis van deze vergelijking is geconcludeerd dat de gemeenten gegevens van
klanten missen. Hieruit blijkt dat de bestanden met overgangsklanten niet volledig waren. De
komende periode worden corrigerende maatregelen genomen om te zorgen dat de
cliëntgegevens van zorgleveranciers kloppen met de gegevens bij gemeenten.
Tot slot heeft de systeemverandering tot a-typisch gedrag geleid bij aanbieders en toeleiders. Het
kost tijd voor de sociale wijkteams en regieteams om de kanteling door te voeren. Hierdoor

www.nijmegen.nl

Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling

Vervolgvel

5

kunnen we de ontwikkeling in de eerste periode van 2015 niet lineair extrapoleren naar het hele
jaar. Aanbieders constateren een uitblijvende vraag die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het
feit dat klanten in 2014 ‘vooruit geïndiceerd’ zijn. Andere aanbieders constateren weer een
toenemende vraag. Sommige aanbieders wachten met declareren totdat bepaalde
interpretatieverschillen in producten, coderingen en andere zaken helder zijn. Deze pieken en
dalen zien we bij zorgaanbieders, bij doelgroepen en bij zorgproducten.
Terugvalscenario
Omdat het berichtenverkeer als bron voor de sturingsinformatie te traag op gang kwam, is gestart
met het realiseren van een terugvalscenario om tot de noodzakelijke sturingsinformatie te komen.
Wij hebben aan de zorgaanbieders gevraagd om door middel van een aparte uitvraag gegevens
aan te leveren, via een handmatig excel-format. Hierbij is bovenregionaal de afstemming gezocht
waardoor de vraag met betrekking tot de jeugdhulpcliënten in de Gelderse regio’s op dezelfde
manier plaatsvindt. Het is de verwachting dat de andere uitvragen voor begeleiding/dagbesteding
volwassenen en beschermd wonen GGZ ook tot een bovenregionaal format leiden. Dit is nog
onduidelijk, omdat de andere regio’s nog bezig zijn met het ontwikkelen van deze uitvragen.
Via de uitvraag bij instellingen hebben we cijfers ontvangen over 76% van het budget voor
Jeugdhulp en over 95 tot 100% van de Wmo (beschermd wonen en begeleiding/dagbesteding).
Ook deze informatie blijkt niet altijd de gewenste kwaliteit te hebben vanwege de genoemde
onduidelijkheden en onvolledigheid. Hierdoor is het te vroeg om al conclusies te verbinden aan de
cijfers die we hebben binnengekregen. Wel geeft de informatie aanleiding om nadere analyses te
verrichten en met zorgaanbieders en sociale wijkteams in gesprek te gaan.
We concluderen dat het is gelukt om een stevig fundament te bouwen voor de sturingsinformatie
die we nu in overleg met de aanbieders kunnen toetsen, verbeteren en aanscherpen, zonder
afhankelijk te zijn van de ontwikkeling van het berichtenverkeer. Een (boven)regionaal format is
vastgesteld, de logistiek voor het aanleveren van de gegevens werkt, het inlezen van de data is
gerealiseerd en de data kunnen we op een transparante en toegankelijke manier presenteren in
het regionaal vastgestelde dashboard. We verwachten dat we op basis hiervan in september
2015 een accurater beeld kunnen geven over de realisatie in de eerste helft van 2015.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg
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INLEIDING
Bij de start van de sociale Wijkteams is afgesproken dat de gemeenteraad periodiek op de
hoogte wordt gehouden van de voortgang hiervan. Dat willen we halfjaarlijks blijven doen.
Tevens wordt toegewerkt naar een maandelijkse managementrapportage. Gezien de opstart
van de overgekomen taken per 1 januari jl. en de invoering van een nieuw
automatiseringssysteem is daarmee nog geen start gemaakt. Prioriteit lag nadrukkelijk bij het
borgen van zorgcontinuïteit en het inregelen van de nieuwe taken, zowel binnen de sociale
wijkteams als in de backoffice. Bovendien zal het eerste beeld dat wij van de resultaten
kunnen geven, sterk vertekend zijn door de opstartperikelen. Daarom nu een alleen een
inhoudelijke voortgangsnotitie. Een eerste rapportage van resultaten volgt spoedig. Deze
betreft het eerste half jaar en is zo goed mogelijk afgestemd met de eerste gegevens van het
ROB.

STAND VAN ZAKEN SOCIALE WIJKTEAMS
Een stormachtige start
De voorbereiding van de transitie was, gezien de korte termijn die geboden was (veel werd
immers pas in het najaar 2014 echt duidelijk) maximaal. Werkprocessen waren beschreven en
geïnstrueerd, zorgtrajecten ingekocht en rollen en verantwoordelijkheden benoemd. De
Wijkteams waren alle tien geformeerd en alle teamleden hadden minimaal een basistraining
en instructie gevolgd. Desondanks zorgde de daadwerkelijke start van de transitie de eerste
maanden voor grote werkdruk bij de Sociale Wijkteams. Dat was niet uniek voor Nijmegen en
deels ook voorzien.
De verklaring daarvoor is niet eenduidig, maar opgebouwd uit een aantal aspecten die op
elkaar inspeelden en elkaar versterkten. Op diverse daarvan komen we in dit verslag nader
terug, zoals het inregelen van werkprocessen en de omvangrijke verschuiving van
verantwoordelijkheden en rollen bij zo’n beetje alle partners in het veld. Nieuwe relaties en
verbindingen moeten worden gelegd en sommige onderdelen, bijvoorbeeld de ambulante
teams, staan nog in de stijgers. Ook de afbouw van Bureau Jeugdzorg, de overname van
taken door anderen, waaronder de sociale Wijkteams en met name de opbouw van Veilig
Thuis vragen nog veel aandacht. Dit heeft bij cases jeugd en gezin tot
uitvoeringsvraagstukken geleid, breder dan het aandachtsgebied van de sociale Wijkteams.
Ook de inzet en de toepasselijkheid van de nieuw ingekochte bouwstenen en de “vertaling”
van oude indicatiecodes naar de nieuwe situatie, bleek niet eenvoudig. In samenwerking met
alle partners zijn tijdelijke oplossingen getroffen (zoals een tijdelijk herindicatieteam),
voorafgaand aan definitieve afspraken en regelingen. Maar het koste vooral veel tijd en
energie en ondertussen moest ook het reguliere maatschappelijk werk en zorg doorgang
vinden. De werkers in de sociale Wijkteams, maar ook hun collega’s bij diverse
zorgaanbieders, hebben een enorme inspanning geleverd om de boel draaiende te houden en
zorg veilig te stellen. Ze hebben werkenderwijs, soms tot eigen frustratie maar met
vasthoudendheid, nieuwe wegen en verbindingen gezocht en daarmee de algemeen
beschreven werkprocessen tot op de details van individuele casuïstiek toepasbaar gemaakt.
Inregelen werkprocessen
De impact van de hoge werkdruk was verschillend bij de diverse Wijkteams. De teams die al
wat langer draaien, slaagden er beter in de druk te hanteren en prioriteiten te stellen. In alle
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teams overheerste echter het gevoel, dat er onvoldoende ruimte was om te kantelen in de
aanpak. De aandacht moest uitgaan naar zorgcontinuïteit en dus het tijdig verlengen van
lopende zorgtrajecten (herindicaties).
De oorzaak van de werkdruk is, zoals hiervoor aangegeven vooral gelegen in het inregelen
van nieuwe werkprocessen en werkwijze en de zoektocht naar de toepassing van (algemene)
regels en afspraken op individuele casuïstiek. Ook het inregelen van nieuwe werkprocessen
en werkwijze tussen Wijkteam en backoffice vroeg veel tijd en aandacht. Tenslotte werden de
teams veel benaderd door diverse aanbieders met vragen over rollen, verantwoordelijkheden,
werkwijze en werkprocessen.
Dit is inherent aan de fase waarin de implementatie zich bevindt en een logische veroorzaker
van productieverlies en daarmee was ook rekening gehouden. Iedere stap in het proces is
nieuw en moet worden verkend. Veel, zo niet alle, bestaande relaties en rollen zijn door elkaar
gehusseld. Iedere casus heeft weer nieuwe aspecten waarop moet worden ingespeeld. Door
zo direct mogelijk te ondersteunen (met raad en daad) weten we dit tot nu toe redelijk te
ondervangen. Door alert te reageren op signalen en soms langs oude vertrouwde lijnen op te
schalen, is voorkomen dat cases onnodig escaleren. Professionals weten elkaar gelukkig nog
steeds goed te vinden als het moet. We verwachten dat de druk zal afnemen naarmate kennis
en ervaring met de nieuwe taken en rollen toenemen en dat zien we al enigszins gebeuren.
We verwachten dat dit proces van finetunen en ervaring op doen, zeker nog dit en volgend
jaar zal doorlopen.
Helpdesk
In de verwachting dat er veel vragen van burgers zouden komen, is een helpdesk ingericht. In
december en januari zijn er inderdaad veel vragen binnengekomen bij het klantcontactcentrum
en de informatie en advieslijn van de Stip, onderdeel van deze helpdesk. Zij beantwoordden
alle binnenkomende vragen. De kern van de helpdesk zorgde op de achtergrond voor de juiste
antwoorden op de moeilijke vragen. Na enige tijd liep het aantal vragen van bewoners terug,
maar namen juist de vragen van professionals sterk toe. De helpdesk functioneert daardoor
inmiddels vooral als vraagbaak voor professionals, via een speciaal daartoe aangemaakt
emailadres. Ingeregeld is, dat de antwoorden worden verwerkt in werkprocesbeschrijvingen of
nadere uitwerkingen daarvan. Er is een kennisbank en een nieuwsbrief voor professionals.
Waar nodig worden beleid, uitvoeringsrichtlijnen of formulieren bijgesteld of aangevuld.
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Tijdelijk herindicatieteam
Om de teams te ondersteunen, zijn we begin maart gestart met de (her)indicatiepool. Deze
pool bestaat uit 7 medewerkers in dient van partners van de Combinatie, die 2 of 3 dagdelen
per week beschikbaar zijn en 1 medewerkster die tijdelijk in dienst is van de gemeente. Deze
mensen hebben allemaal vanuit hun achtergrond ervaring met het afgeven van indicaties. De
SWT’s kunnen herindicaties op laten pakken door de pool en leren van hun kennis en
ervaring. Het dient zo een tweeledig doel. Vooralsnog is deze afspraak met de Combinatie
gemaakt voor 3 maanden.
Wachtlijst
(Peildatum 15 april 2015)
Er is sprake van een wachtlijst bij vijf van de tien sociale Wijkteams in Nijmegen. Deze zijn
goeddeels te verklaren door het inmiddels geconstateerde formatietekort aan (algemeen)
maatschappelijk werk. Bovendien was enige wachttijd bij zowel bij NIM als bij MEE ook voor 1
januari gebruikelijk. Daarmee is in het onderstaande overzicht geen rekening gehouden. Het
overgrote deel betreft een korte wachttijd (minder dan een maand). De wachtlijst wordt
wekelijks gescreend, iedereen is benaderd en op de hoogte gesteld van de wachttijd en cases
die niet (te lang) kunnen wachten, worden met voorrang opgepakt. In totaal staan 168
personen op de wachtlijst, waarvan bijna de helft (81) in Dukenburg. Geen wachtlijst in
Lindenholt, Zuid, Noord, Centrum en Oud west.
momo

Op verschillende plekken in de wijk komen brievenbussen te hangen waar mensen hun
vraag (met contactgegevens) kunnen deponeren. De dames van de Driekracht nemen dan
contact op en zoeken naar een goede match. Zij coachen verder het traject tussen de
vrijwilliger en de bewoner. Er komen posters te hangen met informatie over dit project en
mensen krijgen een folder in de bus.

PRAKTIJKVOORBEELD

Wmo-consulent Hatert: In samenwerking met de Driekracht start het Sociaal Wijkteam
Hatert het project 'Werk aan de Winkel’. Driekracht begeleidt mensen met een licht
verstandelijke beperking. Deze cliënten hebben een uitkering, komen niet aan het werk
maar willen wel mee participeren in de maatschappij. Nu hebben we bedacht om deze
cliënten als vrijwilliger klusjes te laten doen voor bewoners uit de wijk. Het doel is vraag en
aanbod bij elkaar te brengen en in de hoop dat er een leuk en langdurig contact uit
ontstaat. Vragen van bewoners zijn; hulp bij tuinieren, boodschapje doen, vervoer naar
wijkcentrum, klusje doen, praatje maken, kaarten, e.d.

BELEID EN RANDVOORWAARDEN
Samenwerkingsovereenkomst
Op maandag 23 maart jongstleden is de samenwerkingsovereenkomst Sociale Wijkteams
door de vijf welzijnspartners (NIM, Tandem, Swon, MEE en het Inter-Lokaal) ondertekend.
Daarmee zijn de afspraken en randvoorwaarden voor deze samenwerking vastgelegd. De
transitie is net van start en levert nog dermate veel management- en organisatievragen op, dat
het onverstandig zou zijn op korte termijn definitief te consolideren. Het
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samenwerkingsverband biedt voldoende juridische houvast maar geeft ook flexibiliteit en
ruimte om in gezamenlijkheid te bepalen hoe een meer definitieve organisatievorm er uit kan
komen te zien. Voorlopig houden we 1 januari 2017 aan als richtdatum voor de start van een
mogelijke nieuwe organisatie. Bij de voorbereiding daarvan zal de gemeenteraad worden
betrokken, te beginnen in dit najaar met een eerste verkenning van mogelijkheden.
Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is een exploitatieplan waarin de gedeelde
kosten en de dekking daarvan zijn opgenomen. Daarbij moet gedacht worden aan huisvesting,
faciliteiten, ICT, administratie en teamleiding. De personele inzet blijft voor rekening en onder
verantwoordelijkheid van de deelnemende organisatie.
Wijkverpleegkundige
Eind 2014 hebben de zorgaanbieders van wijkverpleging een overeenkomst met
zorgverzekeraar VGZ gesloten. VGZ fungeert voor zorgaanbieders van wijkverpleging, als
preferente inkoper voor de wijkverpleegkundige zorg in de regio Zuid-Gelderland. Vanaf 1
januari 2015 wordt voor de wijkverpleegkundige zorg onderscheid gemaakt tussen twee
segmenten, de zogenaamde ‘toewijsbare zorg’ (S2) en de ‘niet-toewijsbare zorg’ (S1).
Naar de visie van de beroepsgroep Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN) voeren alle
wijkverpleegkundigen taken uit behorende bij zowel de ‘toewijsbare zorg’ als de ‘niet
toewijsbare zorg’. Het werk is een totaalpakket, dat samen deel uitmaakt van het
wijkverpleegkundig beroep.
De doelstellingen van het SWT sluiten goed aan op de taken van de wijkverpleging in het
zogenoemde S1 deel van het werk (niet-toewijsbare (wijk)taken). De wijkverpleegkundige,
werkzaam voor het SWT, vervult de rol van ‘vooruitgeschoven post’ en is een onmisbare
schakel om de samenwerking tussen medisch (toewijsbare zorgdeel) domein en sociaal
domein op elkaar af te stemmen. Zij zal voortdurend schakelen met het sociaal domein op
individueel cliëntniveau, maar ook op het niveau van de wijkontwikkeling (wijktaken).
We werken gezamenlijk met de aanbieders van wijkverpleegkundige zorg aan een
intentieovereenkomst waarin we de gewenste samenwerking vastleggen.
Privacy
Voor de borging van een zorgvuldige gegevensverwerking is het Convenant
gegevensuitwisseling Sociaal Wijkteams gemeente Nijmegen (verder Convenant SWT
vastgesteld. We hebben aan Dirkzwager advocaten & notarissen een Privacy Impact
Assessment (PIA) gevraagd. Op basis van deze toets is het concept-privacyconvenant voor
de Sociaal Wijkteams aangepast, met name door concreter aan te geven wanneer
gegevensverwerking en –uitwisseling in bepaalde situaties is toegestaan.
Uitgangspunt in de SWT’s is dat de cliënt/jeugdige en zijn/haar ouders zelf de regie hebben.
Daaruit volgt dat aan hen toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van
persoonsgegevens. Dit is zo ook opgenomen in de folder Het Sociaal Wijkteam/Informatie
over het keukentafelgesprek. In het nieuwe regiesysteem WIZportaal is de mogelijkheid
opgenomen, dat bewoners hun gegevens kunnen inzien. De wens is om dit verder uit te
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werken tot een burgerportaal waarmee ook communicatie tussen bewoner en medewerker
van het SWT mogelijk wordt.
PGB in eigen sociaal netwerk
Bij herindicaties is op basis van praktijkervaring gebleken, dat nadere aanscherping van de
meegegeven criteria gewenst is. Vooral als dit de inzet van het pgb in het eigen sociaal
netwerk betreft. Op basis daarvan is een aantal aanvullende/nadere criteria (alleen als aan
alle drie de criteria is voldaan, is een pgb via sociaal netwerk mogelijk) hiervoor opgesteld:
1) Type hulp: voor begeleiding, behandeling, dagbesteding, verblijf en beschermd wonen
GGZ (Wmo en Jeugdhulp) is deskundigheid/bekwaamheid van degene(n) uit het
sociaal netwerk die het pgb uitvoert een voorwaarde.
2) Kostenderving: voor het pgb voor het eigen sociaal netwerk is dit voorwaarde.
Bijvoorbeeld als iemand er voor kiest om minder te gaan werken om mantelzorg te
kunnen bieden of op een andere wijze iets moet organiseren (bijv. oppas voor de
andere kinderen)
3) Betere/efficiëntere ondersteuning: een reden voor het pgb uitvoering door het eigen
sociaal netwerk kan (bijv.) zijn dat het sociale netwerk een grotere flexibiliteit kan
bieden of dat een cliënt/kind vanwege de beperking of problematiek moeite heeft om
vreemden toe te laten, waardoor de ondersteuning minder effectief zal zijn als
onbekende hulpverleners de zorg verlenen (gebrek aan vertrouwen in buitenstaanders,
taalbarrière)
Bij herindicaties speelt ook mee dat de Wmo en de Wijkteams anders werken en kijken dan
het CIZ en Bureau Jeugdzorg en dat de uitkomst (dus) anders kan zijn. Maar het
bespreekbaar maken van gekanteld kijken vraagt durf en tact. Het doorvragen kan
onzekerheid en weerstand oproepen bij cliënten, omdat ze bang zijn bestaande zorg te
verliezen. Er was bij de startende werkers in de sociale Wijkteams soms sprake van
onzekerheid over kennis en rol, waardoor handelingsverlegenheid ontstond. En we kunnen
ook niet ineens bestaande situaties van soms vele jaren in een klap ‘kantelen’. Daarom is in
een aantal gevallen de bestaande situatie gecontinueerd met aanvullende vragen en
aandachtspunten om het pgb te monitoren. En we blijven investeren in het gekanteld werken.
Volgens de landelijke Jeugdwet en de Nijmeegse Jeugdhulpverordening moeten mensen
aangeven waarom hij of zij de individuele voorziening die wordt geleverd door een ZINaanbieder niet passend acht. Binnen de Wmo is de motivatie in tegenstelling tot de Jeugdwet
geen afwijzingsgrond. We gaan dit onderscheid actief vermelden in onze communicatie in
(regio) Nijmegen, d.w.z. mensen moeten aantonen dat ZIN via een gecontracteerde
Jeugdhulpaanbieder niet voldoet. De bewijslast hiervoor ligt bij de aanvrager die aantoont dat
hij of zij dit actief heeft onderzocht.
Jeugdzorg
Omdat al heel snel na 1 januari geconstateerd werd dat ten aanzien van de invoering van de
Jeugdzorg vele uitvoeringsvraagstukken speelden, is op 24 februari een werksessie
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georganiseerd, waarbij gemeenten en jeugdzorg-aanbieders waren uitgenodigd. Hierbij zijn de
volgende vraagstukken besproken en afspraken over gemaakt:
 Rol en bevoegdheden Huisartsen/Jeugdartsen/Kinderartsen
 Rol Regieteam, Veiligheidshuis en casemanagement
 Rol en bevoegdheden Gezinsvoogd
 Casusoverleg Bescherming, Raad van de Kinderbescherming en de zogenaamde
verleningsbeschikking ofwel “definitieve beschikking”
 Rol en positie Veilig Thuis
Hieruit bleek, dat het vervallen van de vrijwillige taken van Bureau Jeugdzorg nog de nodige
aandacht en nadere invulling vraagt. In het verleden vaak met veel moeite tot stand gebrachte
samenwerkingsafspraken en relaties, vooral in de preventieve en eerstelijns jeugdzorg,
vervielen daardoor. Op diverse onderdelen leidde dit tot (hernieuwde) vragen over
bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het aloude probleem van wat wel en niet
uitgewisseld mag worden tussen welke partners en op welke wijze (privacyvraagstukken). We
zijn er nog niet helemaal uit en op onderdelen vraagt ook de kennis en kwaliteit van de
uitvoering nog aandacht. Ook bij de sociale Wijkteams. Inmiddels zijn alle teams voorzien van
maatschappelijk werkers Jeugd, maar in de breedte is kennisontwikkeling nog wenselijk. Denk
aan de signalering van onveiligheid/huiselijk geweld en het bespreekbaar maken daarvan, de
toepassing van de meldcode kindermishandeling en het opstellen van veiligheidsplannen.
Deze kennis is in alle teams aanwezig, maar verdere verbreding zullen we in het tweede
kwartaal verder oppakken.
Ambulante Teams
De Combinatie1 werkt per stadsdeel aan het opzetten van een intersectoraal ambulant team
voor ambulante Wmo- en Jeugdhulp. In Nijmegen zijn vooralsnog zes ambulante teams
opgericht. De Combinatie heeft hiervoor per ambulant team een kwartiermaker aangesteld.
Deze zijn in december/januari gestart met voorbereidende werkzaamheden. Alleen in
Lindenholt, Oud-West en Hatert was begin 2014 al projectmatig gestart met een voorloper van
de ambulant teams. Begin april hebben de kwartiermakers hun plannen om te komen tot een
ambulant team opgeleverd. Vanaf april zijn de teams operationeel. Het ambulant team betreft
tot nu toe hoofdzakelijk een multidisciplinair overleg dat dient als aanspreekpunt de sociale
wijkteams, met name voor consultatie & advies. Wij zijn in gesprek met de Combinatie over
verdere doorontwikkeling van de ambulante teams.

1

Entréa, Iriszorg, Driestroom, Pluryn, ’s Heerenloo, Pro Persona, RIBW-NR, Dichterbij, ZZG, Karakter, Kalorama, St Jan de Deo, Waalboog,
Zorggroep Maas en Waal, Proteion, Zozijn, Maldurburch en TVN (verder: de Combinatie) hebben zich verenigd om gezamenlijk de
activiteiten van blok B in alle gemeenten (7 percelen) van de regio Nijmegen uit te voeren. In ieder perceel bieden de tien combinanten
uit de Stuurgroep samen met de acht aangesloten partners het zorgaanbod met betrekking tot ambulante en specialistische begeleiding
en dagbesteding voor jeugd en volwassenen.
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Het doel van de Tafel is om eenzaamheid onder ouderen in de wijk tegen te gaan. En het
mooie is dat we mensen niet aanspreken op hun eenzaamheid, maar juist uitnodigen voor
iets dat hen aanspreekt en iets dat ze gemeenschappelijk kunnen doen. Het moet dus
vooral ook gezellig zijn,. Als gastheer streef je ernaar dat iedereen zich welkom en
gewaardeerd voelt. We kijken dus eigenlijk niet naar iemands ‘beperkingen’, maar juist
naar wat mensen verbindt en wat ze willen (wensen). Al vanaf het begin hebben we er
vrijwilligers bij betrokken om het te organiseren, en een groot deel hiervan doet het nog
steeds.

PRAKTIJKVOORBEELD

Opbouwwerker Lindenholt: Een leuk initiatief wat op dit moment al loopt is onder meer
de Lindenholt Tafel. Deze activiteit loopt al een aantal jaren. Ik ben daar aangehaakt en
probeer tijdens de activiteit mensen met elkaar in gesprek te brengen over dingen die hen
aanspreken. De Lindenholt Tafel is een terugkerende activiteit waarbij mensen uit de wijk,
vooral ouderen, bij elkaar komen, iedere keer op een andere plek. Ze krijgen elke keer
als ze komen de vraag om de volgende keer iemand anders die ze kennen mee te nemen.
En dan niet zozeer de beste vriend of vriendin, maar juist iemand die ze kennen uit de
buurt of waarvan ze weten dat deze persoon best een verzetje kan gebruiken. Wanneer
ze bij elkaar komen staat er elke keer wat anders op het programma, eten, een spelletje,
muziek, een presentatie over de wijk, etc. Ze bedenken het allemaal zelf.

FACILITAIRE ZAKEN
Huisvesting
Alle Wijkteams zijn gehuisvest in de eigen wijk. Meestal in een gemeentelijke accommodatie
(wijkcentrum), maar in Zuid in een school, in Nieuw-West in de huisartsenpost en in Hatert in
de zorgplint “Hart van Hatert”. De huisvestingssituatie in Oud-West, in wijkgebouw Titus
Brandsma vraagt nog aandacht. Er is overleg gaande met alle vaste gebruikers om door een
interne verhuizing te komen tot een betere inpassing van alle functies. Daarnaast zal in ’t Hert
extra ruimte moeten worden gehuurd voor het sociale Wijkteam Midden, naast het reeds
beschikbare.
Arbo en veiligheid
Vanuit NIM zijn in mei 2015 alle locaties gecheckt aan de hand van ARBO-eisen en
veiligheidseisen. Er is een rapport uitgebracht waaruit aandachtspunten gekomen zijn. NIM en
de gemeente zorgen dat alle locaties aan de minimale eisen voldoen. Dit vraagt op een aantal
plekken extra investeringen in gebouw en meubilair. Een concreet uitvoeringsplan is in
voorbereiding inclusief een planning op basis van urgentie.
Daarnaast worden de volgende maatregelen genomen:
 Er wordt hard gewerkt aan een veiligheidsprotocol wat de SWT’s handvatten moet
bieden om veilig te werken. Het biedt richtlijnen om aangifte te doen en een protocol
voor nazorg
 Dit veiligheidsprotocol wordt per SWT geïmplementeerd en er worden afspraken
gemaakt per team m.b.t. veilig werken.
 Iedereen die dat wil kan deelnemen aan een agressietraining en/of aan de
cursus Zelfzorg.
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ICT en werken op locatie
Op alle locaties is geïnvesteerd om te zorgen voor een professionele WiFi-verbinding op basis
van een zakelijk abonnement en een goede printer. Alle teams beschikken over één of twee
professionele laptops en vaste desktop-pc’s, met name voor de klantmanagers Wmo. Voor het
overige brengt iedere medewerker een eigen laptop mee vanuit de moederorganisatie.
Na de nodige aanloopproblemen in de pilots, is inmiddels alles grotendeels op orde.
WIZportaal
In het najaar van 2014 is gestart met de implementatie van WIZportaal: nieuwe
registratiesoftware voor de Sociale Wijkteams. WIZportaal is een online regiesysteem van
Solviteers en biedt diverse functionaliteit: registratie van cliëntgegevens, notities en
documenten, vastleggen van vraagverheldering, opstellen van het gezamenlijk plan,
genereren van een onderzoeksverslag en het aanvragen van maatwerkvoorzieningen. Ook
zijn er koppelingen met GBA, CORV en Wmo-systemen mogelijk. Tenslotte bevat WIZportaal
een bewonersmodule waarmee bewoners zelf toegang hebben tot hun gegevens en het
gezamenlijk plan en kunnen communiceren met de gekoppelde professional van het
Wijkteam. De functionaliteit is ingericht en aangepast op de werkwijze in de regio Nijmegen en
alle teams zijn in begin maart 2015 getraind in het werken met WIZportaal.
Op 16 maart 2015 was de officiële live gang en zijn alle sociale Wijkteams overgestapt naar
het werken in WIZportaal. Diverse onderdelen naar aanleiding van de ervaringen verder
ingericht en ontwikkeld. De volgende versie met verbeterde en aanvullende functionaliteit is
beschikbaar op 1 juni 2015. Naast het vastleggen en raadplegen van alle gegevens biedt
WIZportaal ook de mogelijkheid om rapportages te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Dit
speelt een belangrijke rol in de operationele aansturing en tevens in monitoring en
verantwoording ten aanzien van de lokale toegang, als onderdeel van de transities. Er is
binnen het project WIZportaal een initiële set aan indicatoren en rapportages gedefinieerd die
door functioneel beheerders in samenwerking met Solviteers wordt gebouwd en opgeleverd.
Hiermee kan aan een groot deel van de informatiebehoefte van de teams, teamleiders,
managers, beleidsmakers en bestuurders tegemoet worden gekomen. De initiële set
indicatoren en rapportages is ook afgestemd op de regionale afspraken ten aanzien van
monitoring van de transities. Bij een volgende voortgangsrapportage zijn middels deze
rapportages de eerste kwantitatieve gegevens uit WIZportaal beschikbaar. De functioneel
beheerders worden opgeleid in het maken en onderhouden van deze rapportages, zodat bij
veranderende of aanvullende informatiebehoefte snel op de vraag kan worden ingespeeld.

Personele zaken
Door de nieuwe taken is het aantal Wmo-aanvragen bijna verdubbeld en daar komen de
aanvragen in het kader van de Jeugdwet nog bij. De bestaande formatie is in de loop van de
afgelopen jaren met minimaal 20% teruggebracht. Ook de directe hulpaanvragen van NIM en
MEE komen sinds 1 januari via de I&A-lijn in de SWT’s.
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De hoeveelheid werk die op ze af komt, de andere manier van werken, het opnieuw ontdekken
hoe werkprocessen lopen en het gevoel dat ze een compleet nieuwe baan hebben, vergt veel
van de (maatschappelijk) werkers in de SWT’s. In de pilotfase hebben ze kunnen oefenen met
‘gekanteld werken’ en boekten ze resultaten als het gaat om ondersteunen van wijkgerichte
activiteiten, inschakelen van sociale netwerken en\of vrijwilligers i.p.v. professionals, enz. Nu
zien we dat ze door de hoeveelheid nieuwe taken, wetgeving en formatietekort teruggrijpen
naar hun oude manier van werken, daardoor niet kunnen voldoen aan hun oorspronkelijke
opdracht en hier gefrustreerd over raken.
Vooral met betrekking tot maatschappelijk werk is de nood hoog in de SWT’s en raakt de zaak
verstopt. Gevolg: wachtlijsten die steeds verder oplopen. Vanwege de wettelijke doorlooptijd
van Wmo-aanvragen wordt hieraan voorrang gegeven en blijven maatschappelijk werk vragen
liggen met als risico verslechtering van de situatie. Dit past niet in de uitgangspunten van de
SWT’s. Met name de maatschappelijk werkers (MEE en NIM) hebben een belangrijke rol in de
oorspronkelijke taak van de SWT’s, namelijk met bewoners onderzoeken hoe hun sociale
netwerk betrokken kan worden, vrijwilligers ingezet kunnen worden en zorg kan verschuiven
naar welzijn. Vastgesteld is een formatief tekort op het gebied van maatschappelijk werk.
In 2014 liep er een pilot vanuit Bureau jeugdzorg waarbij medewerkers vanuit het vrijwillige
kader gedetacheerd zijn naar NIM om zodoende hun werk in de wijken uit te voeren en hun
werk te transformeren tot eerstelijns jeugd maatschappelijk werk. Eind 2014 is de pilot gestopt
en zijn er 6 jeugdmaatschappelijk werkers in dienst gekomen bij NIM. Deze werken in de
SWT’s.
Daarnaast heeft NIM in april 2015 een offerte ingediend voor 6 fte maatschappelijk werk om
de SWT’s te versterken. Hierbij bleek vooral behoefte aan maatschappelijk werkers met
expertise op gebied van psychiatrie en beperkingen. In de eerste helft van 2015 lijkt daarmee
de formatie van de teams volledig te zijn. Er zijn enkele knelpunten:
 In SWT Dukenburg en SWT Centrum ontbreekt nog een opbouwwerker. Hiervoor loopt
een wervingsprocedure. Naar verwachting zal dit knelpunt in mei 2015 opgelost zijn.
 In diverse SWT’s is de wijkverpleegkundige uitgevallen (diverse redenen). De druk op
de wijkverpleging is vanuit de SWT’s maar ook vanuit de moederinstelling, groot. Er
blijkt een groot tekort te zijn aan wijkverpleegkundigen met niveau 5. In de teams
werken wijkverpleegkundigen vanuit ZZG Zorggroep, Buurtzorg, TVN Zorgt en TSN.
Deze instellingen werken samen om de SWT’s te bemensen. De verwachting is dat
vanaf de zomer de lege plekken weer opgevuld zijn.
Gestart is met de ontwikkeling en opzet van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat in
augustus/september zal worden uitgevoerd.
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FORMATIE EN SAMENSTELLING TEAMS
Algemeen
Functie

Per team

totaal

Teamleider
Administratief medewerker

24 uur/week
16 uur/week

6,7 fte
4,8 fte

Team

MW (incl.
MEE)

MW-J

OpbW

WVPL

Wmo

overig

Omvan
g
totaal

Lindenholt

86

28

16

32

68

12 ouderenadviseur

6,7 fte

Dukenburg

104

36

32

48

96

16 ouderenadviseur
16 intercultureel

9,7 fte

Zuid

72

16

16

32

68

10 ouderenadviseur

5,9 fte

Hatert

56

16

16

32

60

10 ouderenadviseur
16 intercultureel

5,7 fte

Midden

73,5

28

16

32

65

10 ouderenadviseur

6,2 fte

Oud-West

68

36

16

48

46

10 ouderenadviseur

6,2 fte

Nieuw-West

72

0

16

32

72

10 ouderenadviseur

5,6 fte

Noord

70

8

16

16

32

Oost

52

20

16

32

80

14 ouderenadviseur

5,9 fte

Centrum

52

8

8

16

36

16 Wmo specialist
10 ouderenadviseur

4,0 fte

TOTAAL

19,6 fte

5,4 fte

4,6 fte

8,9 fte

17,3 fte

3,9 fte

59,8 fte

3,9 fte

2de kwartaal: aanvulling maatschappelijk werk met 209 uur, in totaal 5,8 fte. Dukenburg, Hatert, Nieuw-West en Oost krijgen het
grootste deel hiervan.

I&A-lijn
De Informatie en advieslijn van de Stips is uitgebreid met de screeningsfunctie zoals die
beschikbaar was bij NIM en MEE en in een wat lichtere vorm ook bij het Swon.
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Daarmee zitten er uitsluitend professionals aan de telefoon van de I&A-lijn. Dit in tegenstelling
tot de fysieke Stips waar juist vooral vrijwilligers werken. Daardoor ontstaat de mogelijkheid
ook telefonische hulpverlening te bieden en een eerste vraagverheldering te doen voor
doorverwijzing naar de sociale Wijkteams. Dit voorkomt verkeerde of onnodige doorverwijzing.
De capaciteit komt uit de bestaande formatie van de betrokken organisaties.
Uitrol Wmo-uitvoering
Per sociaal Wijkteam was per 1 januari al één Wmo-klantmanager werkzaam. Beoogd was om
per 1 mei de volledige Wmo-afdeling te decentraliseren naar de sociale Wijkteams. Daarmee
zou bij de gemeente alleen een financieel-administratieve backoffice resteren. Dit is echter
niet haalbaar gebleken. De voornaamste reden daarvan is de nog niet volledige
implementatie en consolidatie van de werkprocessen, formulieren en informatiestromen van
en naar de backoffice. Een deel van de WmoMO-klantmanagers, vooral zij die belast zijn met
logistieke afhandeling zijn nog onmisbaar bij de troubleshooting. De volledige overgang is
daarom uitgesteld tot na de zomervakantie. De medewerkers zijn wel ingedeeld in de sociale
Wijkteams en de caseload wordt op basis daarvan verdeeld. Het uitstel maakt verdere
uitdetaillering van de werkzaamheden mogelijk.
Kantelen
Het moge duidelijk zijn, dat gekanteld werken het eerste kwartaal geleden heeft onder de
invoeringsperikelen en de daardoor ontstane werkdruk. Niet te min is doorgegaan met
actieleren en het uitvoeren van diverse wijkgerichte activiteiten. Er zijn diverse collectieve
wijkactiviteiten gestart en ook zijn informele netwerken en bestaande algemeen toegankelijke
wijkactiviteiten ingezet in individuele arrangementen. Er wordt standaard breed gekeken en
aangesloten bij het verhaal, de probleemdefinitie van de bewoner zelf. Ook is in alle wijken
doorgegaan met de organisatie van de zogenaamde werkerslunches. Deze informele
bijeenkomsten die alle sociale Wijkteams organiseren zijn er op gericht om (thematisch) het
wijkgerichte werken en samenwerking te bevorderen. Omdat ze worden gehouden tijdens de
lunchpauze gaat het nauwelijks ten koste van werktijd.
De inzet van het tijdelijke herindicatieteam is ook vooral bedoeld om de teams zodanig te
ontlasten dat er ruimte komt/blijft om aan de doelstellingen van het kantelen aandacht te
blijven geven. Geconstateerd is dat de rol en inzet van de opbouwwerkers in de sociale
Wijkteams nog niet altijd goed uit de verf komt. Dit wordt breed als een gemis ervaren.
Derhalve is met een themabijeenkomst een start gemaakt met het ontwikkelen van een
verbeterprogramma op dit belangrijke onderdeel.
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PRAKTIJKVOORBEELD

Maatschappelijk werker Noord: Een tijdje geleden ben ik samen met de
wijkverpleegkundige van ons team op huisbezoek geweest bij een oudere man, waar van
alles medisch mee aan de hand is. Maar daarnaast speelde er nog van alles, zoals een
hele lastige scheiding. Wij hebben toen samen via SNS (Sociale Netwerk Strategieën) met
het eigen netwerk van deze man gezeten, waarbij de wijkverpleegkundige vanuit haar
expertise naar het medische stuk keek en ik vanuit mijn expertise ‘maatschappelijk werk’
naar de problemen rondom de scheiding. We hebben een ‘drieluik’ gemaakt en op basis
daarvan een familienetwerkberaad georganiseerd, waar concrete actiepunten werden
afgesproken. Na afloop hiervan zei de wijkverpleegkundige tegen me dat ze dit voor de
komst van het SWT nooit zo had gedaan, ze zou toen alleen bezig zijn geweest met het
medische aspect van de vraag. Dit vind ik dus een perfect voorbeeld van hoe we als team
geïntegreerd werken en hoe dat echt meerwaarde heeft.

UITVOERING
Herindicaties
Wat betreft de maatwerkvoorzieningen Wmo en individuele voorzieningen Jeugdhulp (blok B)
is voor het eerste half jaar afgesproken om met de aflopende indicaties op 2 manieren om te
gaan:
 Verlenging beschikking op basis van een kort evaluatieverslag (format) van de
Combinatie bij lagere of gelijkblijvende zorgvraag. Dit verslag legt de combinatie vast in
zijn registratiesysteem en vraagt met een aanvraagformulier een verlenging aan voor
de cliënt. De gemeente verstuurt een beschikking waarmee de indicatie met een jaar
wordt verlengd. Deze insteek is reeds besproken met de Combinatie. De Combinatie
heeft aangegeven dat medewerkers worden geïnstrueerd om gekanteld te kijken en
dus kritisch te kijken of een cliënt ook met minder uren toe kan (loslaten routineuze
begeleiding).
 Gesprek en onderzoek door Sociale Wijkteams/Regieteams bij pgb’s, cliënten van
kleine aanbieders en vrijwillige jeugdhulp in blok C.
Dit betekent dat de Sociale Wijkteams en Regieteams in de eerste helft van 2015 alleen de
aflopende indicaties in behandeling nemen van cliënten met een pgb, cliënten van een kleine
aanbieder en cliënten van de Combinatie die een grotere zorgvraag krijgen. Bij de verdeling
van de cliënten voor het onderzoekstraject zijn we uitgegaan van de volgende capaciteitsinzet:
 Wmo-consulent: focus op huidige Wmo-maatwerkvoorzieningen
 MEE-consulent: focus op voormalige AWBZ-cliënten met een beperking (jeugd en
volwassenen)
 NIM/jeugdspecialist: focus op jeugdhulp (vm. prov. Jeugdzorg, jeugd-AWBZ en blok C)
 Ouderenadviseur en wijkverpleegkundige: dagbesteding en begeleiding ouderen (blok
A en B); eventueel ook Hulp bij Huishouden.
In het eerste kwartaal zijn in totaal 208 herindicaties uitgevoerd door de Sociale Wijkteams.
Jeugdzorg: 53 cases pgb en 30 cases bij kleine aanbieders
Voormalige Awbz: 37 cases pgb en 89 cases bij kleine aanbieders.
Deze aantallen zijn exclusief de herindicaties van de bestaande Wmo-voorzieningen.
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Klachten en bezwaren
Er is een heel beperkt aantal keren (minder dan 5 keer) geklaagd over de bejegening door
medewerkers van een Sociaal Wijkteam tijdens het keukentafelgesprek. Deze klachten zijn
door de medewerker zelf of door de teamleider besproken en naar tevredenheid opgelost. Er
zijn geen bezwaren ingediend in het eerste kwartaal.
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