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Voorwoord 

Inmiddels zijn we vier jaar op weg na de decentralisaties in het sociaal domein en daarmee 
hebben we vier jaar de kansen gekregen voor transformatie van het sociale domein in Houten.  
 
Een jaarverslag gaat over terugblikken, een terugblik op 2018. Maar een terugblik zonder context 
zegt niet genoeg.  
Met welke ambitie zijn we in Houten in 2015 eigenlijk gestart? Wat hebben we al bereikt?  
In 2015 werd een heel aantal inhoudelijke ontwikkelopgaven benoemd op een grote hoeveelheid 
domeinen (veiligheid, samenwerking huisartsen, onderwijs, toegankelijkheid Sociaal Loket etc.). 
Als Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG), Sociaal Team en Sociaal Loket (vanaf 2017 onderdeel 
van het Sociaal Team) gingen we hiermee in 2015 aan de slag en ontwikkelden werkende weg 
een doelmatige werkwijze met andere professionals en het informele netwerk. Zo ontdekten we 
hoe we het beste bij elkaar kunnen aansluiten. We streefden naar simpel, doelmatig, geen zaken 
dubbel doen en een eenduidige benadering van de inwoners van Houten en deden dit vanuit 
heldere rollen en verantwoordelijkheden.  
 
De kern van de gewenste verandering was én is het realiseren van een beweging naar voren, 
zodat met de beschikbare middelen een groter effect wordt bereikt. Zo kunnen meer inwoners 
eerder en met lichtere zorg worden geholpen. Daarbij sluiten we aan bij de aanwezige kracht van 
de inwoners en sturen we op regie bij de inwoner. Waar nodig bieden we hierin ondersteuning. 
Daar waar het aan de orde is, wordt snel en doeltreffend zwaardere, meer specialistische zorg 
betrokken. Zodra het kan wordt deze aanvullende zorg weer afgebouwd. Van belang is dat op 
ieder moment voor de inwoner helder is op welke manier verschillende vrijwilligers, professionals 
en mensen in zijn netwerk in samenhang bijdragen aan het oplossen van zijn vraag. 
Dit zijn complexe opgaven waar we inmiddels vier jaar mee op weg zijn. Het zijn opgaven die soms 
de nodige dilemma’s, vragen en kritische noten oproepen.  
Hierin is het nodig om samen te werken, naar elkaar te luisteren vanuit respect, elkaar kritisch te 
bevragen en zaken ter discussie durven te stellen en de kansen te zien om van elkaar te kunnen 
leren. 
 
In juli 2018 verzelfstandigde het CJG en het Sociaal Team (waar het Sociaal Loket sinds 2017 deel 
van uitmaakt) en werden als twee zelfstandige eenheden gebundeld in een stichting. De stichting 
blijft vooralsnog de tot nu toe gebruikte naam hanteren, Stichting Sociaal Team Houten. In 2019 
zullen we met verandering van het logo meer recht proberen te doen aan de zelfstandige 
eenheden, mogelijk volgt ook nog een naamswijziging. 
 
Bij de start van de stichting werd in onze uitvoeringsovereenkomst en onze ontwikkelopdrachten 
een heel aantal opdrachten en uitdagingen benoemd. Dit is een veelheid aan onderwerpen, die 
zich moeilijk allemaal laten vertalen in een jaarverslag.  
De opdracht aan onze stichting is in te delen in basistaken, kwaliteitstrajecten en 
ontwikkelopdrachten. Voor het CJG zijn alleen basistaken en ontwikkelopdrachten benoemd.  
Hiermee voert de stichting de wettelijke taken uit voor de WMO en de Jeugdwet en door uitvoering 
van een aantal andere basistaken leveren we als één van de vele professionele stakeholders die 
met elkaar én met het informele netwerk samenwerken, een bijdrage aan de 
transformatiedoelstelling in het sociaal domein, zoals geformuleerd in het gemeentelijk beleid van 
Houten. Wij prijzen onszelf gelukkig met de fijne samenwerking met de samenwerkingspartners 
(formeel en informeel) en onze opdrachtgever, de gemeente, en danken hen daarvoor. 
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1. Inleiding 
“De Houtense inwoner is relatief gezond en in goede doen. De meeste mensen in Houten kunnen 

zich goed redden en doen volwaardig mee in de samenleving. We zetten in Houten in op het in 

evenwicht brengen van de draaglast en de draagkracht.  

Niet iedereen kan goed meekomen of leeft in goede gezondheid, soms tijdelijk, soms langdurig. Er 

zijn mensen die door een beperking dagelijks ondersteuning en hulpmiddelen nodig hebben om 

zichzelf te kunnen redden. Er zijn mensen die geen plek op de (betaalde) arbeidsmarkt weten te 

verwerven. Er zijn mensen die even niet meer weten hoe ze moeten voorkomen dat hun kind in de 

problemen komt. Er zijn ook mensen die door de stapeling aan problemen op het gebied van 

inkomen, werk en psychische problemen de regie over hun huishouden kwijt zijn.  

We vinden het belangrijk dat iedereen in Houten naar vermogen mee kan doen en een 

waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving”1 

 

In de verbinding tussen de 0e en 1ste lijn vormt het CJG een cruciaal onderdeel van de 

transformatieopdracht. Het CJG draagt zorg voor snelle en adequate ondersteuning bij lichte 

opvoedvragen, waarmee soms voorkomen wordt dat een beroep op zwaardere zorg gedaan moet 

worden.  

Het Sociaal Team (inclusief het Sociaal Loket) heeft de opdracht om door vraagverheldering vast 

te stellen wat er bij de inwoners van Houten speelt, wat mensen zelf kunnen oppakken met behulp 

van hun netwerk en of er kracht passende hulp of ondersteuning te organiseren is, zo nabij 

mogelijk, zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig.  

                                                           
1
 Uit Programma Sociale Kracht 2017-2020 – Samenwerken aan sociale kracht in Houten 

Onze opdracht 

 Basistaken 
o Het geven van informatie en advies 
o Vraagverheldering en triage 
o Nemen van besluiten over toegang naar specialistische hulp 
o Bieden van kortdurende begeleiding 
o Samen met de inwoner maken van plan van aanpak 
o Coördinatie van zorg 
o Samenwerken met het lokale veld 
o Samenwerken met zorgaanbieders 
o Bijdrage aan bezwaar en beroepsprocedures 
o Afhandelen klachten 
o Adviseren van gemeente 

 CJG 
o Geven van informatie en advies over opvoedvragen 
o Bieden van ondersteuning bij lichte opvoedvragen 
o Verbinden van ketenpartners 
o Bieden van advies en consultatie aan ketenpartners 
o Organiseren van kenniscafé’s 
o Beheer Verwijsindex 

 Kwaliteitstrajecten om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren 

 Ontwikkeltrajecten ten behoeve van de transformatie van het sociaal domein  
o Doorontwikkeling basisfuncties 

o Gerelateerd aan het Programma Sociale Kracht/Werkplan 2018 

o Ontwikkelopdracht CJG 
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1.1 Leidende principes 
In de collegebrief over de toekomst van de organisatie van het Sociaal Team worden vijf 
sleutelprocessen benoemd.  
; 1. professionalisering, 2. ketensamenwerking, 3. transparantie, 4. kostenbewustzijn, 5. informeren 
en versterken lokaal netwerk en uitdragen uitgangspunten.  
Wij hebben deze vertaald in eigen leidende principes en er een zesde aan toegevoegd.  

 

1.2 Meten is weten 
De monitor Sociale Kracht is een middel van de gemeente Houten om te meten hoe ver we in 
Houten zijn met een aantal doelen die de gemeente gesteld heeft voor de transformatie in het 
sociaal domein.  
Het Sociaal Team is daarin verantwoordelijk voor een kwalitatief goede uitvoering van twee wetten, 
de WMO en de Jeugdwet. Er is daarnaast in Houten veel aandacht en ruimte voor experimenten 
en innovatie. Dit staat soms op gespannen voet met elkaar, de inwoner hoogwaardige 
basisdienstverlening bieden en tegelijkertijd experimenteren en leren, zodat we de transformatie 
kunnen vormgeven en de dienstverlening aan de Houtense inwoner ook kunnen verbeteren. Dit 
betreft zowel spanning op de beschikbare tijd als spanning tussen wetten, regels en richtlijnen in 
beleid.  
Onze professionals zijn stuk voor stuk kwalitatief goed opgeleid, ze zijn gedreven en hebben hart 
voor hun vak, en staan als mens én professional open voor verandering en verdere verbetering 
van onze dienstverlening.  
Maar hoe weten we nu dat we het goede doen? En dat we het goede goed doen? Tot nu toe is er 
nog niet gekwantificeerd in welke mate wij bijdragen aan de transformatiedoelen die gesteld zijn. In 
het sociaal domein is het niet simpel om resultaten te vertalen in meetbare eenheden. Resultaten 
zijn vaak afhankelijk van vele actoren in de (sociale) context.  
We zetten daarom in op een transparante vorm van verantwoording, zodat zoveel mogelijk 
zichtbaar (gekwantificeerd) wordt wat wij bijdragen aan de transformatie.  
In de laatste maand van 2018 hebben we een begin gemaakt met een doorvertaling van onze 
uitgangspunten naar kerntaken en kerndoelen. In 2019 zal dit verder vorm krijgen. We koppelen 
dan kerntaken en kerndoelen zoveel mogelijk aan meetbare resultaten.  

 

1.3 Opbouw jaarverslag 
Omdat de in de inleiding beschreven uitgangspunten hiervoor onze basis vormen, laten we in dit 
jaarverslag, aan de hand van deze uitgangspunten, de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen 
zien door te tellen en vertellen. 
 
Om recht te doen aan de zelfstandige opdracht van het CJG kent het CJG een apart hoofdstuk. De 
verantwoording vanuit de functie van het Sociaal Loket maakt deel uit van de verantwoording van 
het Sociaal Team. 
 

Leidende principes 

 We zijn toegankelijk voor alle inwoners van Houten en hebben daarin aandacht voor 
eigen kracht en preventie  

 In onze vraagverheldering werken we generalistisch  

 We bieden professionele ondersteuning vanuit onze specialistische expertise  

 We werken samen met ketenpartners voor een sterk en integraal netwerk rondom de 
inwoners van Houten  

 We werken transparant en zijn kostenbewust  

 We zijn een lerende organisatie  
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2. Centrum voor Jeugd en Gezin 
Op het moment van de transitie in 2015 had het CJG nog geen plek in Houten, er moest immers 
worden ontdekt hoe de gehele (hulpverlenings-)keten vormgegeven moest worden in de nieuwe 
situatie. Al snel werd duidelijk dat de laagdrempelige opvoedondersteuning aan ouders werd 
gemist. Er was een plek nodig waar ouders snel en eenvoudig een vraag konden stellen. Daarop 
heeft in mei 2016 het college van B&W besloten het CJG weer een plek te geven. In elk geval tot 
en met december 2017. De vragen en aanmeldingen bij het CJG liepen zo goed dat ook in 2018 is 
besloten het CJG door te zetten. Er moest gekozen worden voor een tijdelijke constructie door 
middel van vervanging van een deel van de uren. 
 
Nu, eind 2018, staat het CJG borg voor snelle en adequate ondersteuning voor lichte 
opvoedvragen. Deze ondersteuning moet ervoor zorgen dat ouders en kinderen met een lichte en 
korte interventie maximaal ondersteund worden. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er 
een beroep op de 1e en 2e lijn gedaan wordt. 

 

2.1 Toegankelijkheid, preventie en eigen kracht vanuit het CJG 
Het CJG is inmiddels goed vindbaar via verschillende kanalen: telefonisch, via de website, e-mail 
en via professionals van het Sociaal Team en de GGD. Het aantal aanmeldingen is in de loop van 
2018 gestegen, van 34 aanmeldingen in het eerste half jaar naar 53 aanmeldingen in het laatste 
half jaar. Ten opzichte van 2017 is dit nog geen groei. Dit heeft mogelijk te maken met de tijdelijke 
constructie van januari tot juli 2018. Vanaf het moment dat het CJG weer op volle kracht draaide, 
zagen we een toename in aanmeldingen.  
 
Figuur 1: aantal aanmeldingen bij het CJG in 2018 
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Figuur 2: aangemeld via 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: afhandeling aanmeldingen CJG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien aan figuur 2 en 3 dat het Sociaal Team zowel de grootste doorverwijzer naar het CJG is 
alsook de ‘instantie’ waar het meest naar verwezen wordt vanuit het CJG. Dit geeft aan dat het 
CJG organisatorisch goed is ingebed in de stichting (één van de ontwikkelopdrachten 2018) 
 

2.2 Samenwerking 
Er wordt door het CJG invulling gegeven aan de ketensamenwerking met signaleerders 
betreffende lichte opvoedvragen. Dit is onder andere gerealiseerd door de aanwezigheid op de 
activiteitenmarkt in Houten en het organiseren van ‘De Week van de Opvoeding’ en ook is het CJG 
regelmatig aanwezig bij het Kinderspeelcafé. Om meer inwoners en professionals te bereiken is 
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een nieuwe flyer ontworpen. Deze is uitgedeeld en ook digitaal verspreid bij de verschillende 
partners.  
Het CJG is eens per week fysiek aanwezig bij de GGD. Dit versterkt de laagdrempeligheid voor de 
professionals en ouders. Ook vindt er, om de samenwerking te kunnen verbeteren, (anoniem) 
casuïstiekoverleg plaats tussen de GGD, het Sociaal Team en het CJG.  
Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken voor 2019 gemaakt met de verloskundigen van de 
Geboortezaak. 
Vanuit het CJG is in 2018 wanneer casuïstiek daarom vroeg, contact geweest met: Kind&Co, de 

Jonge Ontdekker, Buurtgezinnen, Handje Helpen, van Houten&co, Vitras/Santépartners 

(groepswerk), middelbare- en basisscholen, Veilig Thuis, Lister en MEE. 

In een samenwerkingsverband tussen het CJG, Sociaal Team en Al Amal is de training ‘Opvoeden 
tussen twee culturen’ ontwikkeld, nadat vanuit van Houten&co bleek dat er vanuit de Syrische 
doelgroep veel (dezelfde soort) opvoedvragen waren. Begin december was de laatste bijeenkomst, 
in totaal hebben 12 ouders hun certificaat gehaald. 
 
Voor professionals wordt er elk kwartaal een Kenniscafé georganiseerd waarbij professionals uit 
Houten (scholen, peuterspeelzalen, ib-ers, zorgcoördinatoren, GGD, vrijwilligers, huisartsen, 
kerken etc.) worden uitgenodigd om kennis op te halen op een actueel onderwerp met betrekking 
tot opvoeden en opgroeien. Dit draagt bij aan de preventieopdracht en kennisdeling. 
 

2.3 Opvoedexpertise vanuit het CJG  
Door de opvoedprofessionals wordt bij opvoedvragen naar het hele systeem gekeken. Hierbij kan 
bijvoorbeeld Video Home Training worden gestart. Deze vorm is sinds oktober 2018 bij 5 gezinnen 
ingezet. 
Ten opzichte van het eerste driekwartjaar van 2018 zijn er in het laatste kwartaal meer hulpvragen 
gericht op kinderen/jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. Dit valt waarschijnlijk te verklaren 
door het samenwerken met zorgcoördinatoren op middelbare scholen en het vergroten van de 
zichtbaarheid van het CJG in het algemeen.  
 
Figuur 4: leeftijd van aangemelde cliënten 
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Figuur 5: hulpvragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Verwijsindex 
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige 
en/of ouders kunnen laten zien door er een signaal in te zetten. 
Het doel van de Verwijsindex is door het afgeven van signalen tijdig de bij de jeugdige (tot 23 jaar) 
reeds betrokken organisaties in beeld te krijgen, eerder over te gaan tot samenwerken en het risico 
op langs elkaar heen werken te verkleinen. Bij zorgen in de ontwikkeling van jeugdigen naar 
volwassenheid vinden wij het belangrijk deze signalen tijdig te delen met andere betrokkenen 
rondom de jeugdige, zoals de ouders en mogelijk reeds betrokken hulpverleners.  
De functie van de gemeentelijke coördinator voor de Verwijsindex is bij de coördinator van het CJG 
belegd. Zij heeft een aanjaagfunctie en dient gebruik te stimuleren bij alle samenwerkingspartners 
in Houten. In zowel informatiebijeenkomsten als trainingen bij externe partners wordt hier continu 
aandacht aan besteed.  
 
In 2018 zijn er in Houten meer signalen door professionals afgegeven dan in 2017. Steeds meer 
organisaties sluiten zich aan bij de Verwijsindex en geven een signaal af wanneer er zorgen zijn 
over een kind of jongere. 
 

Tabel 1: signalen en matches afgegeven door organisaties in Houten over Houtense jeugd. 

 Aantal afgegeven signalen Aantal matches tussen instanties 

2017 527 561 

2018 778 757 
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3. Sociaal Team 
Zoals in de inleiding van het jaarverslag werd, benoemd hebben we onze verantwoording 
opgebouwd langs de lijn van de zes leidende principes. Het Sociaal Team heeft een brede 
opdracht voor inwoners van 0-100+. Daarmee beslaat ook de verantwoording een breed en divers 
palet.  
De zes leidende principes zijn in zes aparte paragrafen 3.1 tot en met 3.6 omschreven. 

 

3.1 We zijn toegankelijk voor alle inwoners van Houten en hebben 

daarin aandacht voor eigen kracht en preventie 
 
Er zijn verschillende punten waarin de laagdrempelige toegankelijkheid tot uiting komt, de CJG 
medewerkers die op verschillende manieren zichtbaar en benaderbaar zijn, de balie van het 
Sociaal Loket binnen het gemeentehuis en de Toegang van het Sociaal Team die dagelijks 
telefonisch bereikbaar is en ook regelmatig via de balie van het Sociaal Loket direct wordt 
ingeschakeld voor een gesprek met een inwoner. Door deze laagdrempeligheid zijn eventuele 
problemen snel in beeld. Daarnaast is er vanuit alle medewerkers aandacht voor de eigen kracht 
van de inwoner. 
 
3.1.1 Toegankelijkheid vanuit het Sociaal Loket en de Toegang van het Sociaal Team 

Er is voor alle inwoners van Houten een duidelijke toegang voor alle vragen van het sociale 
domein. Eenvoudige vragen handelt het Sociaal Loket af en als er meer nodig is, wordt de 
Toegang van het Sociaal Team ingeschakeld. 
De samenwerking tussen de toegang van het Sociaal Team en het Sociaal Loket is in 2018 
verstevigd. Zo is er dagelijks een meldingenoverleg om meldingen met elkaar te bespreken. Eens 
per week schuift hier de generalist van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) bij aan voor 
casuïstiekbespreking. 
De samenwerking met externe partijen aan de voorkant (informeel en formeel) wordt vormgegeven 
door middel van breed overleg (infospreekuur, voedselbank, WIL, Schuldhulpmaatjes, Viveste) en 
deelname aan netwerkoverleggen (bijvoorbeeld het participatienetwerk). Het Sociaal Loket werkte 
ook in 2018 zeer nauw samen met de generalisten van de WIL. 
Informatievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor toegankelijkheid en een adequate 
informatie- en adviesfunctie. In 2018 is om die reden begonnen met de bouw van een eigen 
website en het verbeteren van de cliëntinformatie (cliëntenfolder). Beiden zijn naar verwachting in 
het eerste kwartaal van 2019 gereed. 
 
3.1.2 Contact met het Sociaal Team 

In 2017 waren er 2274 meldingen, ten opzichte van 2574 in 2018. 
Er zijn helaas geen separate cijfers van het Sociaal Loket, deze zijn namelijk onderdeel van de 
meldingen die zowel bij het Sociaal Loket als bij de Toegang van het Sociaal Team binnenkomen. 
Aangezien het Sociaal Loket een laagdrempelige informatie- en adviesfunctie heeft, registreert het 
Sociaal Loket alleen als ze het doorzetten naar de Toegang.  
Zoals in figuur 6 te zien is, is er sprake van een toename van het aantal meldingen (n=300). In de 
meldingen is een toename van 300 waar te nemen. We zien vooral een toename in de vragen om 
indicatie (kan zowel jeugd als Wmo zijn) en een toename bij de Wmo-voorzieningen. In figuur 11 
zien we dit nog wat duidelijker in de weergave van het aantal trajecten (aanmeldingen in 
behandeling genomen door het Sociaal Team). 
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Figuur 6: aantal meldingen in 2018 (ten opzichte van 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: overzicht soort meldingen in 2018 in vergelijking tot 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: overzicht van de soort melders in 2018 in vergelijking met 2017  
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Figuur 9: overzicht van de afhandeling van meldingen in 2018 in vergelijking met 2017 

 
We zien in deze figuur een hele lichte stijging van het aantal adviezen/consulten (maar niet 
percentueel). De toename van meldingen zijn vooral aanmeldingen voor het Sociaal Team (ofwel 
voor begeleiding door het Sociaal Team zelf ofwel voor het aanvragen van een indicatie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Programma Voorkomen is Beter 

Voorkomen is Beter is onderdeel van het Programma Sociale Kracht 2017-2020 van de gemeente 

Houten. Het motto van dit programma is “Iedereen doet mee”. Houten wil een sterke, inclusieve 

samenleving worden en blijven. “Voorkomen is Beter” is één van de vijf thema‘s en richt zich op 

het organiseren van goede preventie en zorg om te komen tot positieve gezondheid van de 

Houtense inwoners. De thema’s positieve gezondheid, gezonde leefstijl en preventie komen nu 

integraal samen in de programmalijn “Voorkomen is Beter”. Vanuit het CJG en het Sociaal Team is 

één van onze kerntaken preventie en voorlichting. In het kader hiervan denken we mee met het 

programma en geven we advies waar nodig. 

We hebben daarnaast bijgedragen aan het formuleren van de opdracht ‘digitale wegwijzer’ (project 

binnen dit programma). De gemeente wil de functie informatie en advies in brede zin opnieuw 

bekijken. Na afronding van de opdracht zal er een gedragen integraal beeld zijn op de eisen die we 

stellen aan de informatie en adviesfunctie in Houten. Daarnaast hebben we dan goed zicht op de 

consequenties van die eisen op de bestaande informatie- en adviesmiddelen. Het moet in ieder 

geval in 2019 leiden tot een afgewogen besluit over het gebruik van de Hulpwijzer (een digitaal 

vraag- en zoekinstrument voor de inwoner). 
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3.2 In onze vraagverheldering werken we generalistisch  
 

 

 

 
 
Onze professional is bekend met de verschillende leefgebieden en in staat om op zo’n manier 

uitvraag te doen dat de eventueel aanwezige hulpvraag op elk essentieel gebied te herkennen, 

onderkennen en beschrijven is. Waarbij de professional onderscheid kan maken in haar/zijn eigen 

mogelijkheden vanuit de generalistische taak, haar/zijn eigen specialisme en kan aangeven welke 

verdere inzet er van derden nodig wordt geacht. 
 

3.2.1 Integrale toegang 

Eén van de rollen c.q. opdrachten van het Sociaal Team is om door vraagverheldering vast te 
stellen wat er met de inwoner aan de hand is, wat deze (met behulp van zijn of haar netwerk) zelf 
kan oppakken en/of welke aanvullende hulp of ondersteuning nodig is. 
Bij onze integrale Toegang worden hulpvragen geanalyseerd en getriageerd. In dit team, circa acht 
personen sterk, zijn al onze disciplines en expertises, van (Wmo-)voorzieningen tot jeugdzorg 
vertegenwoordigd.  
 
De gemeente stelde zichzelf tot doel een opdracht te formuleren voor het doorontwikkelen van een 
integrale toegang. De gemeente is daar in 2018 niet aan toegekomen. Dit zal naar verwachting in 
2019 vorm krijgen. 
Onze ambitie is om in 2019 de Toegang van het Sociaal Team verder te professionaliseren, zodat 
de triage en vraagverheldering hoogwaardige kwaliteit krijgt. Hiermee beogen we efficiëntie, snelle 
en duidelijke triage, hogere drempel voor geïndiceerde zorg en meer afschalen naar eigen netwerk 
en informele zorg (en dus mogelijk daling van de kosten).  
 
Aanmeldingen voor Trajecten bij het Sociaal Team 
In 2018 zijn er 2252 nieuwe aanmeldingen geweest (t.o.v. 1825 in 2017), een toename van 427. 
Een aanmelding voor een traject houdt in dat het Sociaal Team er mee aan de slag gaat (ofwel 
door zelf te gaan begeleiden ofwel door een onderzoek voor indicatie te starten).  
Bij de exacte hoogte van de toename dient een kanttekening gemaakt te worden aangezien de 
cijfers van januari en februari dermate laag zijn dat dit enigszins vragen oproept over de registratie 
in 2017. Het aantal nieuwe trajecten is hoger dan het aantal in figuur 9 dat doorgezet is naar het 
Sociaal Team. Dit heeft mogelijk te maken met dat er ook een traject aangemaakt kan worden 
zonder melding (als een client al bekend is (geweest)). In de registratieroute is dit een 
aandachtspunt voor de toekomst. Men kan uitgaan van het aantal van 2252. 
 
Figuur 10: aantal nieuwe trajecten in 2018 (ten opzichte van 2017).  
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Figuur 11: overzicht soorten trajecten in 2018 in vergelijking met 2017 . We zien overal een toename, behalve bij 
begeleiding jeugd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: overzicht aantal vragen per inwoner in 2018 in vergelijking met 2017 

 
We zien een afname van enkelvoudige vragen en een toename van meervoudige vragen in 2018 
ten opzichte van 2017. Vaak kosten meervoudige vragen ook meer tijd. Dit verklaart wellicht de 
toename aan werkdruk in het Sociaal Team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Vraagverheldering in integrale teams 

In oktober 2018 zijn er integrale teams gevormd van Wmo- en jeugdprofessionals. Daar waar het 
voorheen twee specialistische teams waren hebben we nu generalistisch samengestelde teams 
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van specialisten. Het doel van deze samenstelling van teams, is om gaandeweg meer 
eenduidigheid te kunnen gaan creëren in onze werkwijzen.  
Daarnaast zullen professionals op deze manier vanuit een bredere scope (generalistisch) naar 
inwoners leren kijken en kunnen ze gemakkelijker samen optrekken in gezinnen waarbij er sprake 
is van zowel problematiek vanuit de Wmo als jeugd. Zij zetten daar dan gezamenlijk ieder hun 
eigen specialistische expertise in.  
 
Wij zien onze professionals als een T-shaped professional waarin we onze generalistische aanpak 
team-breed inzetten, maar onze ondersteuning aan gezinnen en volwassenen specialistisch 
bieden. 
De teams zijn ingedeeld in Oost en West. Het doel hiervan is om op termijn de contactpersonen 
vanuit het Sociaal Team voor de samenwerkingspartners (o.a. scholen en huisartsen) meer 
wijkgericht in te kunnen zetten, zodat er kortere lijnen ontstaan. Gezien de vele personele 
wisselingen en daarmee wisseling van contactpersonen kiezen we vooralsnog voor continuïteit 
voor de contactpersonen, daarmee belasten we samenwerkingspartners niet opnieuw. We 
onderzoeken tevens of er meerwaarde is voor cliënten om meer wijkgericht ondersteuning te 
bieden.  
In 2018 is een begin gemaakt met de teams om dit verder uit te werken. In 2019 wordt hiermee 
verdergegaan.  
 
Na een aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor vraagverheldering. Dit gesprek wordt 
gebruikt om kennis te maken en de situatie en vragen worden besproken. Daarbij wordt er samen 
met de inwoner gekeken naar wat mensen zelf kunnen doen, waar mensen uit de omgeving bij 
kunnen helpen en waarbij professionele hulp nodig is.  
Samen wordt er een plan gemaakt waar doelen en afspraken in beschreven worden. Als er 
aanvullende zorg nodig is, geeft het Sociaal Team een beschikking af.  
Vanaf het moment van aanmelding heeft het Sociaal Team 6 weken om een plan te maken. 
Daarna ondertekent de inwoner het plan en geldt dit zo nodig als aanvraag voor specialistische 
hulp. Zodra het plan bij ons ondertekend terug is, hebben wij nog twee weken om de beschikking 
te versturen. 
Op dit moment zijn de cijfers over doorlooptijden die uit het cliëntvolgsysteem komen niet 
betrouwbaar genoeg (wettelijke termijnen) en zijn derhalve niet opgenomen. 
 

3.3 We bieden professionele ondersteuning vanuit onze specialistische 

expertise  
 
 
De begeleiding wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Wmo en de Jeugdwet. Dit doen we 
vanuit onze specialistische expertise op gebied van Wmo of jeugd. Daarnaast hebben onze 
professionals een divers palet aan expertise op verschillende gebieden zoals veiligheid, ggz, LVB, 
werk&inkomen etc. 

3.3.1 Begeleiding door het Sociaal Team 

Na de vraagverheldering (zie 3.2.2) is er soms begeleiding nodig van het Sociaal Team. In een 
plan van aanpak worden dan doelen en afspraken vastgelegd. De begeleiding van het Sociaal 
Team kan bestaan uit: o.a. ouderbegeleiding, begeleiding aan kinderen, begeleiding bij 
echtscheiding, begeleiding bij complexe opvoedvraagstukken, psycho-educatie, begeleiding bij 
financiën, huisvesting en schulden, veiligheid.  
Daarnaast geven we advies aan de gemeente bij aanvragen voor urgentie voor woningen of 
woningaanpassingen bij mantelzorg en adviseren we over combicontracten (zie 3.3.3). 
 
We begeleiden zelf zo kort als mogelijk en altijd gericht op het versterken eigen kracht. Ons 
uitgangspunt is inzet van drie maanden en een eventuele verlenging van drie maanden. Als we 
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vooraf verwachten dat langere en/of intensievere begeleiding nodig is, dan indiceren we voor de 2e 
lijn. We hebben standaard aandacht voor eigen kracht en preventie, beoordeling veiligheid en 
urgentie, regievoering. 
 
In 2018 zijn er 184 nieuwe begeleidingstrajecten gestart voor volwassenen en 241 voor jeugd (fig. 
11). We kunnen nog geen cijfers genereren over de duur van de trajecten, doelen behaald etc. In 
2019 wordt gewerkt aan het verbeteren van de managementinformatie. 
 
Betrekken informele zorg 
Gedurende onze trajecten hebben we aandacht voor het inzetten van informele zorg. Er is een 
minieme toename (2%) te zien 
 
Figuur 13: overzicht hoe vaak informele zorg betrokken wordt in 2018 t.o.v. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Borging op veiligheid 

 
 
 
 
 

Figuur 14: specialistische hulp/maatwerk 

 
Als er meer ondersteuning nodig is dan  
het Sociaal Team zelf kan bieden, wordt  
een indicatie gesteld voor de 2e lijn  
voor een maatwerkvoorziening. Sommige  
cliënten hebben meerdere voorzieningen. 
De managementinformatie is nog onvol- 

doende inzichtelijk om een goede verge- 

lijking te kunnen maken tussen de twee 

systemen waarvan we afhankelijk zijn. 

We zien in deze figuur een lichte daling  

Van indicaties voor jeugd en Wmo bege- 

leiding terwijl we in figuur 11 een stijging  

zien. Een verklaring kan zijn dat niet alle 

aanmeldingen voor een indicatie ook 

daadwerkelijke leiden tot een indicatie.  

Dit is nog onvoldoende duidelijk om hier  

harde conclusies uit te kunnen trekken.  
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Verwijsindex 
Om het gebruik van de Verwijsindex bij het Sociaal Team te optimaliseren is een 
netwerkbeheerder voor de Verwijsindex binnen het Sociaal Team benoemd. Het organisatieprofiel 
is verduidelijkt en in 2018 aangepast. In de training over het gebruik van de Meldcode (januari 
2019) voor alle medewerkers zal ook de Verwijsindex een onderdeel zijn. In 2018 hebben alleen 
nieuwe medewerkers de training gevolgd bij de gemeentelijk coördinator (CJG) en 
netwerkbeheerder (ST).  
In 2018 zijn er door cliënten veel vragen gesteld over de Verwijsindex. Ouders zijn niet altijd 
tevreden over de informatieverstrekking vanuit het Sociaal Team, de aandacht voor de 
Verwijsindex, zoals hierboven beschreven zal dit moeten verbeteren. 
 
Het Sociaal Team heeft in 2018 meer gebruik gemaakt van de Verwijsindex. 251 signalen in 2018 
ten opzichte van 119 signalen in 2017. Door de aanpassing in het organisatieprofiel wordt de 
Verwijsindex vaker gebruikt. Dit betekent niet dat de zorgen over kinderen en jongeren ernstiger 
zijn, maar dat er, wanneer er zorgen zijn, vaker een signaal wordt afgegeven om samenwerking 
met andere organisaties te bevorderen.  
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Er zijn 5 aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het Sociaal 
Team. Zij zijn aanspreekpunt voor collega’s wanneer er vragen zijn over (on)veiligheid van 
cliënten. 
Op het gebied van veiligheid is er vastgesteld dat het zwaartepunt qua kennis bij een te selecte 
groep van het Sociaal Team ligt. De gedragswetenschapper en beide teamleiders zijn ruim 
voldoende toegerust om hier een adviserende en steunende rol in te hebben. Toch hebben we in 
2018 geconstateerd dat expertise en aandacht voor veiligheid binnen het gezin meer aandacht 
behoeft binnen de hele organisatie. Dit betreft o.a. werken met de (verbeterde) Meldcode, het 
gebruik van VI, het voeren van gesprekken over veiligheid en het samenwerken met Samen Veilig 
Midden-Nederland (SaVe MN) en Veilig Thuis in trajecten waarin vrijwillige en niet-vrijwillige 
hulpverlening op het scherpst van de snede ligt. In 2019 wordt het speerpunt veiligheid door één 
van de aandachtsfunctionarissen verder uitgerold. 
 
Persoonsgebonden aanpak (PGA) 
De PGA is een platform waar de relevante betrokkenen professionals (politie, zorgverleners, 
veiligheidsfunctionaris gemeente, woningstichting, e.a.) met elkaar van gedachten kunnen 
wisselen wie er welke rol zou kunnen spelen om een verantwoorde en stabiele situatie te 
bewerkstelligen in een mogelijk zorgelijke situatie waar de veiligheid van zowel betrokkene als 
omgeving in het geding is. De teamleiders van het Sociaal Team sluiten hierbij aan en soms ook 
teamleden van het Sociaal Team. Ook de ‘eropaf functionaris’ neemt deel aan deze overleggen 
(zie bij 3.4.3 outreachende hulp).  

3.3.2 Wonen 

Vanuit onze expertise worden we veel ingezet als adviseur op het gebied van wonen 
Het Sociaal Team heeft meegewerkt aan diverse projecten, waarbij we hebben samengewerkt met 

Viveste, Gemeente Houten en specialistische zorginstellingen in de regio.  

 

Project de Molen 

Het project de Molen 20 is een project voor gemengd wonen, uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van Viveste. In deze woonvorm is omzien naar elkaar en samen 

verantwoordelijkheid nemen voor het gebouw en de omgeving vanzelfsprekend.  

Het Sociaal Team is aan de voorkant bij het uitdenken al betrokken geweest, als deelnemer van 

het kernteam. Momenteel bevindt het project zich in de implementatiefase. Er wordt een 

bewonerscommissie gevormd die belangrijke pijlers moet gaan neerzetten voor het behoud van de 

bedoeling.  
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Daarbij is het kernteam nog actief als monitor, ontwikkelen we door in het uitwerken van de visie 

en zijn we ondersteunend aan de bewonerscommissie in het oppakken en vormen van hun positie 

en rol-/taakverdeling. De evaluatie is geweest en was overwegend positief in het licht van de 

snelheid waarmee we hebben doorontwikkeld en opgepakt. Leerpunten gaan voornamelijk over de 

samenwerking en communicatie.  

 

Advies aan de urgentiecommissie 

Het Sociaal Team wordt in toenemende mate door de urgentiecommissie verzocht om advies uit te 

brengen bij twee zaken: 

 Indien er sprake is van een combi-contract (uitstroom uit een zorginstelling waarin sprake is 

van een lichte vorm van begeleid wonen). 

 Indien er sprake is van een noodzakelijke inschatting of er wel of niet sprake is van een 

mantelzorg situatie. Waarmee op basis van ons advies een urgentie verleend kan worden, 

dan wel een aanbouw of unitplaatsing bij een woning geplaatst kan worden.  

 

In toenemende mate zijn er vragen en dilemma’s gerezen over de rol en verantwoordelijkheid die 

het Sociaal Team toegewezen heeft gekregen t.a.v. de mantelzorg. Dit past ons inziens niet bij 

onze taakuitvoering en brengt onze onafhankelijkheid in het geding. Het Sociaal Team is dit jaar 

het gesprek daarover aangegaan met de urgentiecommissie en de gemeente.  

Daarnaast ontstaat t.a.v. beide adviserende taken mogelijk een capaciteitsknelpunt gezien de uren 

die het kost om het gedegen onderzoek te doen dat de urgentiecommissie vraagt. Ook lijkt er in 

het proces dat gevolgd wordt vanuit de gemeente voor advies m.b.t. mantelzorg nog 

verduidelijking nodig.  

 

Aantal verzoeken in 2018 

 Advies m.b.t. combi-contracten: 26 (hiervan waren er 9 voor het project van de Molen 20)2 

 Advies m.b.t. urgentie mantelzorgwoning: 2 

 Advies m.b.t. woningaanbouw t.b.v. mantelzorg: 2 

 

Dit zijn de officiële cijfers vanuit de urgentiecommissie. T.a.v. het advies over de woningaanbouw 

zijn er veel meer verzoeken via andere kanalen binnengekomen bij het Sociaal Team.  

 

Beschermd Wonen 

De doelgroep LVB (licht verstandelijk beperkten) vraagt in veel gevallen extra aandacht in het 

organiseren van het beschermd wonen voor deze doelgroep. Het onderzoeken, beoordelen en het 

besluiten van de indicatievragen beschermd wonen vraagt voor deze doelgroep specifieke 

expertise. 

 

In 2020 zal de transitie van Beschermd Wonen (van regionaal naar lokaal) een feit zijn.  

We zijn hierbij adviserend betrokken in de voorfase. Het is nog onduidelijk wat er verwacht zal 

worden van ons in 2019. Daarnaast zal het in 2020 een verandering in uitvoering betekenen voor 

het Sociaal Team. Zowel de expertise die nodig is voor het indiceren als de toename aan tijd die 

dit kost behoeft aandacht.  

 

 

 

  

                                                           
2
 Ter vergelijking: in 2017 waren er 16 verzoeken, het project van de Molen heeft de aanvragen tijdelijk doen toenemen. Dit zal 

voor de komende jaren uiteraard verspreid plaatsvinden. 
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3.4 We werken samen met ketenpartners voor een sterk en integraal 

netwerk rondom de inwoners van Houten  
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste samenwerkingsvormen van het Sociaal Team 
beschreven. 
 
3.4.1 Houtense Routes 

De Houtense Routes zijn voor de gemeente een manier om extra aandacht te kunnen besteden 
aan de samenwerking tussen verschillende partijen. 
We hebben hier vanuit het Sociaal Team in 2018 fors op geïnvesteerd: 

 Met de jeugdartsen wordt zo veel als mogelijk en met name via overlegvormen op scholen de 
samenwerking gezocht.  

 Met de huisartsen is een gezamenlijk toestemmingsformulier voor het delen van informatie 
gemaakt. Dit is door zowel huisartsen als het Sociaal Team te gebruiken en zal helpend zijn in 
het elkaar informeren en een doorgaande lijn te organiseren voor de patiënt/cliënt. Dit geeft 
een basis voor een betere samenwerking. Het Sociaal Team zal in 2019 een deel van hun 
nascholingsdag invulling gaan geven.  

      Ook is er Zorgmail voorhanden, zodat er veilig informatie uitgewisseld kan worden.  
Over de inzet van de POH jeugd zijn huisartsen enthousiast. Met de positionering van de 
POH’er in 2019 bij het Sociaal Team is de verwachting dat integrale samenwerking nog verder 
verbeterd.  

 Gebiedsteam ggz; in maart 2018 is het Gebiedsteam ggz in Houten gestart. Het is een 
netwerksamenwerking tussen Altrecht en Lister. Het Gebiedsteam ggz biedt begeleiding en 
behandeling aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het Sociaal Team 
heeft met hen in deze vorm samengewerkt en meegedacht. 

 Verbinding Vrijgevestigden; er is een bijeenkomst georganiseerd waarin we de trends hebben 
besproken binnen de gemeente Houten en ook de samenwerking met het Sociaal Team en de 
specialistische ggz zoals Altrecht en Lister. 

 DuurSaam Houten is een samenwerking tussen partners om een integraal en samenhangend 
aanbod van ondersteuning en zorg voor ouderen in Houten te bieden. Resultaten in 2018: 

o Samenwerkingsafspraken zorg en ondersteuning thuis en buitenshuis. 
o Verkorte route voor aanvraag voorzieningen/ indicaties is gemaakt. 
o Sociaal Team heeft een bijdrage geleverd aan scholing over dementie. zodat 

samenwerkingspartners weten wat de rol van het Sociaal Team hierbij kan zijn. 

 Clientondersteuners; er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de cliëntondersteuning 
en het Sociaal Team. De samenwerking is besproken en geëvalueerd. Voor 2019 staat 
versterking van de inzet van vrijwillige cliëntondersteuning op de rol. 

 Taalhuis; er is samenwerking tussen het Taalhuis en het Sociaal Team en er is een training 
laaggeletterdheid gegeven. Met als doel; inzet op herkennen laaggeletterdheid en verminderen 
van laaggeletterdheid door passende hulp in te zetten voor laaggeletterden. 

 De pilot verbinding formele en informele zorg is een initiatief van Handje Helpen,  
van Houten&co en het Sociaal Team en is positief geëvalueerd in 2018. Resultaten zijn o.a. 
meer zicht óp en samenwerking mét de informele zorg en meer informele zorg ingezet vanuit 
het Sociaal Team. In 2018 is er 2% meer informele zorg ingezet ten opzichte van 2017. 
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3.4.2 Investeren in de 0e-lijn 

 

Onderwijs 

Momenteel zijn er voor elke PO- en VO-school vanuit het Sociaal Team contactpersonen 

aangesteld die op afroep beschikbaar zijn. De samenwerking verloopt over het algemeen goed. Op 

dit moment lijkt met name het PO nog onvoldoende voorbereid om passend onderwijs mogelijk te 

maken. Er is veel tijd geïnvesteerd in overleg op casuïstiekniveau om duidelijkheid te scheppen 

omtrent gemeentelijk beleid en ook rondom de Wet op het Onderwijs versus Wet op de Jeugdhulp. 

Er zijn met regelmaat overleggen binnen de gemeente georganiseerd met Leerplicht, Regionale 
Backoffice Lekstroom (RBL) en Sociaal Team om zicht te krijgen op de thuiszitters. Ook zijn er 
door de regionale uitwerking van het Thuiszitterspact meer handvatten om te sturen op 
verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Binnen het VO lijkt het Thuiszitterspact voldoende onder 
de aandacht. Bij het PO behoeft dit nog aandacht, dit is vooral een taak van de gemeente, het 
Sociaal Team heeft hierin een signalerende rol vanuit de uitvoering.  
Daarnaast blijft het lastig om volledige thuiszitters weer naar onderwijs te begeleiden. Het 

onderwijs lijkt moeite te hebben hier de flexibiliteit te bieden die het Thuiszitterspact vraagt. 

Daarnaast zijn het dure trajecten in relatie tot de effecten die met de inzet bereikt wordt. 

 

Welzijn 

Op operationeel niveau is er veel contact met onze welzijnspartner van Houten&co. We werken 

intensief samen zowel bij de Toegang (inclusief Sociaal Loket) als bij de ondersteuning zelf. Er zijn 

korte lijnen tussen de professionals.  

Strategisch dachten wij in 2018 mee daar waar het gaat om bijvoorbeeld consequenties van 

nieuwe wetgeving (bijv. statushouders) en nieuwe samenwerkingsvormen.  

 

Statushouders 

T.a.v de statushouders investeerden we zowel in ontwikkeling, verbetering als consequenties van 

toekomstige wetswijzigingen:  

 We hebben meegedacht in drie sessies over statushouders o.l.v. Van Houten&co in het kader 

van toekomstige wetgeving 

 We namen deel aan de Werkgroep onderwijsachterstandenbeleid t.b.v. statushouders 

 We werkten samen met de Taalklas (daar waar het statushouders betreft) 

 We ontwikkelden een training ‘tussen twee culturen’ (samenwerking tussen Sociaal Team, Al 

Amal en CJG) en voerden deze uit. 

 We namen deel aan het Casusoverleg tussen zorg, onderwijs, vluchtelingenwerk. 

 Het project BrugZit is een samenwerking tussen BrugZit (een netwerk van sleutelfiguren) en 

het Leger des Heils en moet ervoor zorg dragen dat Eritrese nieuwkomers beter kunnen 

integreren, doordat begeleiding hun eigen taal spreekt en van eigen afkomst is. Op deze wijze 

kan er beter worden aangesloten en doorontwikkeld worden. Dit project loopt voor volwassen 

vraagstukken en ook voor gezinnen, waarbij het Sociaal Team betrokken is, zowel in denk- als 

uitvoerende kracht. Het bijzondere aan dit project is dat we op basis van een signaal vanuit 

Vluchtelingenwerk van van Houten&co een bepaalde indicatie inzetten, waarna BrugZit en het 

LegerdesHeils verder onderzoeken waarmee wij de basis van hun onderzoek eventueel 

aanvullend indiceren. 
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3.4.3 Samenwerken in complexe problematiek 

 
Outreachende hulp 
Om zorgmijdende kwetsbare inwoners in beeld te krijgen en te kunnen benaderen is een pilot 
uitgevoerd en positief geëvalueerd in samenwerking met Lister in de vorm van een ‘eropaf-
functionaris’. Dit heeft er in geresulteerd dat wij als Sociaal Team hulp hebben kunnen organiseren 
voor meerdere inwoners van Houten. 
Uit de evaluatie van september is gebleken dat er 22 aanmeldingen zijn geweest (gemiddeld 2 a 3 
meldingen per maand). Hiervan waren 11 aanmeldingen via de politie en woningbouw, 2 via 
inwoners en 9 via Sociaal Team of PGA-dossier. 
Een aantal verbeterpunten wordt in 2019 verder uitgewerkt. Hierbij gaat het vooral om de snelheid 
waarbij aanvullende zorg door het Sociaal Team geïndiceerd kan worden. 
 
Coördinatie van zorg 
Er is intensief met de gemeente gesproken over de ontwikkelopdracht voor coördinatie van zorg. 

Daar waar wij dit in aanvang alleen als een belangrijke inhoudelijke rol voor onze professionals 

zagen, om de inwoner met meerdere problemen te kunnen ondersteunen is het in de Taskforce 

kostenbeheersing jeugd ook ingezet als een mogelijk kostenbesparend instrument. Over de 

opdracht en uitwerking ervan kan op korte termijn een besluit genomen worden. De ambitie is om 

een gezamenlijk en duidelijk uitgangspunt te hebben waarmee we deze rol kunnen gaan uitvoeren. 

De capaciteit die dit vraagt is nog wel een aandachtspunt.  

De medewerkers van het Sociaal Team zijn intensief getraind in hun rollen, taken en positionering. 
De rol als Coördinator van Zorg is een belangrijk onderdeel van de training (zie bij 3.6.1 
Professionalisering). 

3.4.4 Participatie en samenwerking met WIL 

Het Sociaal Team heeft in 2018 meegedaan aan een onderzoek ‘Vakkundig aan het werk’. Dit 

onderzoek krijgt uitwerking in de praktijk in de ontwikkelwerkplaats (OWP). Deze sluit aan bij de 

ambitie van de gemeente ‘Iedereen doet mee’. Werk is één van de manieren om mee te kunnen 

doen in de samenleving. De ambitie van de gemeente is om de dienstverlening op het gebied van 

werk en inkomen binnen vier jaar geheel te integreren binnen de totale dienstverlening van het 

sociale domein. De pilot Houtense Werk Tafels (HWT) is een middel om dat vorm te geven. De 

OWP is daarbij vooral bedoeld om vast te stellen wat professionals nodig hebben om 

domeinoverstijgend (zonder rekening te hoeven houden met de schotten tussen de verschillende 

wetten, regels en budgetten) te kunnen werken. In de pilot en OWP gaan we in 2019 ‘ontschot’ 

met casuïstiek aan de slag.  

 

 

3.5 We werken transparant en zijn kostenbewust  
 

In het sociaal domein draait alles om de mensen. Onze opdracht is om iedereen zo goed mogelijk 

van informatie en advies te voorzien en te ondersteunen daar waar nodig. Tegelijkertijd heeft de 

gemeente de opdracht om dit binnen een bepaald budget te doen. De stichting is een belangrijke 

stakeholder voor de gemeente om dit waar te maken. Daarin is het van belang om zowel met de 

gemeente als met de RBL nauw af te stemmen en samen te werken. Explicitering (transparantie) 

van rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge afhankelijkheden, het creëren van 

kostenbewustzijn en zoeken naar mogelijkheden voor het beïnvloeden daarvan zijn daarin 

belangrijk. 
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3.5.1 Samenwerking met de RBL 

 

Rollen, verantwoordelijkheden en taken 

In de zomer heeft er een ontvlechting betreffende een aantal taken plaatsgevonden tussen de 

RBL, gemeente en Sociaal Team.  

Nieuwe werkafspraken zijn gemaakt en daarmee zijn rollen, verantwoordelijkheden en taken 

duidelijk belegd. Inmiddels voert het Sociaal Team het onderzoek en de aanvraag Gehandicapten 

Parkeerkaart en Parkeerplaats uit (GPK en GPP). Het werkproces beëindigingen (bij verhuizen en 

overlijden) wordt per 1 januari 2019 overgeheveld naar het Sociaal Team. De Stichting heeft bij de 

gemeente de vraag opgeworpen waarom de backoffice-processen zoals deze, maar ook het 

maken van beschikkingen, bij de stichting zijn gepositioneerd en of dit de meest efficiente 

oplossing is. A.d.h.v. de resultaten van het project processen en termijnen (zie 3.6.2) zal in 2019 

deze discussie meer onderbouwd plaats kunnen vinden. 

 

Overleg beleid-Sociaal Team-RBL 

Het structurele overleg tussen beleid-ST-RBL heeft ervoor gezorgd dat bepaalde onderwerpen die 

alle aspecten van zorg raken op een plenaire manier besproken zijn. Dit is een efficiëntere manier 

gebleken ten opzichte van overleg met elke afdeling afzonderlijk, omdat in dit overleg direct een 

eenduidige visie wordt gevormd op een probleem, waarmee meer duidelijkheid en eenduidigheid 

ontstaat. Bepaalde onderwerpen zijn direct opgepakt en uitgezet (Inkoopbeleid, contact/contracten 

zorgaanbieders, beschikkingen jeugd).  

 

Er wordt momenteel een nieuwe strategie voor inkoop opgesteld. Het Sociaal Team is hier 

eenmalig bij betrokken geweest.  

Het Sociaal Team is betrokken bij evaluaties van diverse zorgaanbieders betreffende Wmo-

voorzieningen om werkwijzen en samenwerking te bespreken. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt. 

3.5.2 Kostenbewustzijn 

 
Inhoudsgestuurde Taskforce Kostenbeheersing 

In 2018 is er een taskforce opgericht voor kostenbeheersing van jeugd. Er is een aantal 

maatregelen bedacht om grip te kunnen krijgen op de kosten.  

Het Sociaal Team is zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau betrokken.  

Vanuit de Taskforce wordt in toenemende mate duidelijk in hoeverre sturing en beïnvloeding op de 

kosten van de inzet van zorg mogelijk is en hoe de (wettelijke) mogelijkheden zijn verdeeld tussen 

gemeente, RBL en Sociaal Team.  

Het realiseren van goede zorg binnen het budget willen we realiseren door het sturen op de 
combinatie (kwaliteit en budget) in de 1e lijn (Toegang van het Sociaal Team) en de 2e lijn 
(zorgaanbieders).  
In 2019 zal de Taskforce uitgebreid worden met Wmo. Ook hier verwacht de gemeente op korte 
termijn tekorten op het budget. 
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Figuur 15: overzicht kosten en tegemoetkomingen Wmo (cijfers RBL) in 2018 t.o.v.2017 

 
De kosten voor voorzieningen stijgen, de kosten voor begeleiding (2e lijns zorg) dalen. Dit is voor 
voorzieningen consistent met de cijfers van het Sociaal Team (figuur 11). Het is te prematuur om 
conclusies te trekken uit de vergelijking tussen figuur 11 en figuur 15 bijv. of er sprake is van 
lagere kosten omdat Sociaal Team meer begeleidingen zelf uitvoert, zeker gezien het minieme 
verschil tussen 2017 en 2018 (fig. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figuur 16: overzicht kosten Jeugd in 2018 (reeks 2) t.o.v. 2017 (reeks 1) (cijfers RBL, prognose o.b.v. Q3 2018) 
 

De kosten voor jeugd die door het Sociaal Team zijn geïndiceerd stijgen (gemeente). Mogelijk is 
de stijging van kosten aandeel Sociaal Team verklaarbaar vanuit de toename op meervoudige 
complexe problematiek, en lopen trajecten mogelijk ook langer door, de trajecten zijn dan duurder. 
Ook de kosten vanuit verwijzingen door gecertificeerde instellingen en huisartsen stijgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie maatregelen zijn inmiddels verder uitgewerkt en worden momenteel geïmplementeerd: 

 Versteviging relatiebeheer zorgaanbieders (professioneel accountmanagement); er zijn zowel 

vanuit de RBL als vanuit Sociaal Team contactpersonen voor de 6 grootste zorgaanbieders. Zij 

werken samen, signaleren, verzamelen informatie en de contactpersonen van het Sociaal 

Team nemen indien nodig deel aan evaluatiemomenten met de zorgaanbieders.  
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 Kostenbewustzijn professionals en ouders; inmiddels is voor de zorgprofessional inzichtelijk 

wat de kosten van de in te zetten hulp zijn. Dit zal in 2019 ook zichtbaar gemaakt worden naar 

ouders. 

 Inzet coördinatie van zorg als mogelijke kostenbesparende maatregel door analyse van de 10 

(duurste) gezinnen/kinderen waarbij de meeste zorg wordt geboden en daarnaast inzet van 

coördinatie van zorg bij ieder gezin waar meer dan 4 zorgaanbieders bij betrokken zal als 

ontwikkelopdracht voor 2019 uitgerold worden. 

Andere maatregelen t.a.v. kostenbeheersing: 

 Er heeft een intensieve pilot plaatsgevonden op basis van samenwerking met 

vertegenwoordigers van de informele hulp (denk daarbij aan van Houten&co en Handje 

Helpen) om de zorgprofessionals te helpen breder te kijken naar mogelijkheden van afschalen 

en de inzet van informele hulp in plaats van geïndiceerde hulp. 

 Er is besloten ‘omdenkers’ uit de lokale teams te gaan inzetten bij indicaties voor residentiële 

zorg, om zo mogelijk te komen tot meer creatieve oplossingen tegen zo laag mogelijke kosten. 

Begin 2019 nemen onze omdenkers deel aan een startbijeenkomst. 

 Er wordt nadrukkelijk geïnvesteerd op de relatie en samenwerking met externe verwijzers die 

zelfstandig mogen plaatsen (SaVe en huisartsen). Het doel is het zichtbaar maken van de 

meerwaarde van het betrekken van het Sociaal Team. Daarmee kan in een vroeger stadium 

betrokkenheid zijn vanuit het Sociaal Team en kan er coördinatie van zorg plaatsvinden, met 

het uitgangspunt dat zorg en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.  

3.5.3 Samenwerking met gemeente 

In 2018 is vanuit verschillende overleggen gestuurd op expliciteren van opdrachtgevers- en 

opdrachtnemersrol tussen gemeente en stichting. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het 

transparant maken van consequenties van bepaalde opdrachten.  

De bestuurder heeft deel genomen aan de Taskforce inhoudsgestuurde kostenbeheersing, de 

overleggen van het programma Sociale Kracht en het opdrachtenoverleg van de gemeente. Dit zijn 

zinvolle gremia om van gedachten te wisselen en verheldering van opdrachten en 

randvoorwaarden te bewerkstelligen. En daarnaast ook om van elkaar te leren. De rollen daarin 

wisselen tussen enerzijds de rol opdrachtnemer t.o.v. de rol van opdrachtgever en anderzijds de 

rol van een samenwerkingspartij die samen met de gemeente co-creëert.  

Daarnaast wordt door teamleiders, gedragswetenschappers en zorgprofessionals zeer regelmatig 
deelgenomen aan verschillende overleggen op tactisch en operationeel niveau. 
Dit alles draagt bij aan transparantie, heldere communicatie en duidelijke richting voor de 
transformatie. 
 
 

3.6 We zijn een lerende organisatie  
 

Wij geloven in een lerende organisatie. Het concept van een lerende organisatie is in 2018 op 

managementniveau geïntroduceerd en op een aantal onderdelen deels geoperationaliseerd in het 

personeelsbeleid. De verdere uitwerking en vertaling van dit concept volgt in de komende jaren, 

zowel als lerende organisatie in de systemische context van het sociaal domein als geheel als 

binnen onze eigen interne context. 

Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar medewerkers om 

zichzelf voortdurend aan te kunnen passen aan een veranderende omgeving. Stimuleren, leren en 

ontwikkelen staan centraal. In een lerende organisatie zijn mensen voortdurend bezig om hun 

capaciteiten te verbeteren (te leren) om datgene te bereiken wat ze echt willen, wat nodig is voor 

de uitvoering van de functie en wat wenselijk is voor de organisatie als systeem. Voor een lerende 
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organisatie is een gezond spanningsveld tussen autonomie en autoriteit noodzakelijk. Maar ook 

een vorm waarin er zoveel mogelijk maximale balans (flow) is tussen uitdaging en vaardigheid. In 

onze organisatie word je verwacht eigenaarschap te nemen op je eigen persoonlijke ontwikkeling. 

Daar hoort ook feedback op functioneren en ontwikkeling bij, zowel op de organisatie als geheel 

als de individuele medewerker.  

 

3.6.1 Professionalisering 

 
Basistraining en verdiepende training voor uitvoering van de verschillende rollen  
Binnen de Stichting zijn er zorgprofessionals met verschillende achtergronden in dienst. De 

Stichting hecht er waarde aan dat inwoners eenduidige en kwalitatieve benadering krijgen, daarom 

is er gekozen om een intensief scholingstraject uit te zetten voor het hele team. Hiervoor is in 2018 

in samenwerking met twee trainingsbureaus een intensief opleidingsaanbod op maat aangeboden. 

De trainingen zijn o.a. gericht geweest op effectieve gespreksvoering, netwerkversterking en 

kwalitatief rapporteren en begeleiden. Tevens werd er intervisiebegeleiding geboden gericht op 

professionalisering.  

Voor het MT is er gekozen voor een aantal workshops gericht op het opzetten/omgaan met een 

Lerende Praktijk. Inmiddels hebben alle medewerkers de trainingen afgerond (waaronder ook het 

CJG en Sociaal Loket).  

De ambitie voor 2019 is om met de medewerkers en het MT het geleerde in de praktijk in te 

bedden. Daarvoor zal in 2019 ook de afsluiting van het scholingstraject ingezet worden. 

Uitgangspunt is daarbij dat de professionals taakvolwassen zijn en derhalve feedback gaan geven 

en toepassen. Hiervoor is ook een zelfevaluatietool ontwikkeld waar men 360 graden feedback kan 

opvragen. Deze wordt in de jaargesprekken met de teamleiders besproken. Tevens zal tijdens de 

afsluiting van het scholingstraject (februari 2019) geïnventariseerd worden welke algemene 

trainingsbehoefte er bestaat maar ook welke persoonlijke. Ook zal dit aandacht krijgen in de 

jaargesprekken. Vervolgens zal een vervolg op dit scholingsplan worden opgezet waarbij meer 

richting wordt gegeven aan de algemene training evenals specifieke onderwerpen waarvoor 

training benodigd is voor 2019. 

Er wordt in 2019 verder nagedacht over het gerichter inzetten van één van de methodieken, die 

aan de orde zijn geweest in de training, bij de casuistiekoverleggen. 

 

Ontwikkeling individueel en teamgericht 
Om zowel individuele ontwikkeling van mensen recht te doen alsmede een waarborg te bieden 
voor de beroepsregistraties en de teamontwikkeling wordt het budget voor professionalisering 
planmatig ingezet. Er was zowel een organisatiebudget beschikbaar alsmede een eigen 
loopbaanbudget. 
Er is in 2018 een opleidingsbeleid vastgesteld (onderdeel van het personeelshandboek) en de 
jaargesprekken zijn als vast onderdeel van de HR-cyclus geïntroduceerd en hebben voor het 
grootste gedeelte in 2018 plaatsgevonden. In de jaargesprekken (november-januari) is 
ontwikkeling en opleiding een vast onderdeel van de gesprekken. Deze jaargesprekken leiden 
m.b.t. het opleidingsbudget uiterlijk in februari van ieder jaar tot een verdeling van het budget op 
organisatie-, team- en individueel niveau. 
In 2018 is het budget ruimschoots benut voor een diepte-investering op samenwerking in het MT, 
de hier boven beschreven training voor medewerkers, beroepsregistratie, workshops en andere 
ééndaagse trainingen en individuele ontwikkelwensen.  

3.6.2 Kwaliteitstrajecten 

Er is gewerkt aan een aantal kwaliteitstrajecten. Een kwaliteitstraject is een verbetering van 
kwaliteit van basistaken zowel in opdracht van de gemeente als op ons eigen initiatief. 
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Procesbeschrijving plannen van aanpak  
De procesbeschrijving is gereed en wordt in 2019 geïmplementeerd als onderdeel van de 
implementatie van het proces voor de beschikkingen jeugd. Ook het proces voor de beschikkingen 
is gereed. De invoering van het nieuwe proces rondom het plan van aanpak wordt breed (Wmo en 
jeugd) ingevoerd. Na afronding van het project ‘verbetering processen en termijnen’ zal ook voor 
de Wmo een procesbeschrijving volgen geënt op het proces van jeugd.  
 
Richtlijnen termijnen jeugd 
Voor jeugd worden vooralsnog dezelfde termijnen gehanteerd als de wettelijke termijnen voor 
Wmo. Een beschrijving van het proces van aanmelding tot toewijzing zal in eerste kwartaal 2019 
gereed komen. 
 
Methodiekontwikkeling 
Er is nog geen inzet gepleegd op het ontwikkelen van een methodiek binnen het Sociaal Team. 
Wel zijn er meerdere tools aan de medewerkers aangereikt binnen de nader te noemen trainingen 
(zie bij 3.6.1 Professionalisering) die hen faciliteren bij hun werk. 
 
Beroepsregistratie 
Alle medewerkers jeugd die bij de Stichting in dienst kwamen waren in bezit van een SKJ-
registratie en een tweetal hebben een voorlopige registratie (aan hen wordt een dusdanig 
inwerkprogramma geboden dat ze op korte termijn de registratie behalen en ook de kwaliteit van 
de ondersteuning ondertussen gewaarborgd is). Voor de Wmo is een beroepsregistratie nog niet 
vereist. Een aantal medewerkers beschikt wel over een registratie. We moeten nog een besluit 
nemen over het al dan niet in de toekomst verplicht stellen van een beroepsregistratie voor alle 
medewerkers. Dit hangt nauw samen met de doorontwikkeling van de generalistische teams en 
pakken we op zodra deze doorontwikkeling wat meer vastere vorm heeft gekregen. 
 
Caseloadnormering 
In 2018 heeft er een verkenning plaatsgevonden wat betreft de keuzes die er gemaakt worden bij 
andere sociale teams/wijkteams ten aanzien van de caseloadnormering. Er zijn uitgangspunten 
geformuleerd en er is vastgesteld dat dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken zal moeten 
worden aangepakt. Er zal in 2019 in de praktijk gewerkt gaan worden met de uitgangspunten en 
een voorlopige caseloadnormering. Eind 2019 evalueren we en komen we tot een definitieve 
normering. Mogelijk dat dan een formatie-scan alsnog wenselijk blijkt. Voor 2018 is hier niet voor 
gekozen omdat de structuur en processen nog zo in beweging zijn. 
In 2019 ligt voor de eerste twee kwartalen de focus op het in kaart brengen van de verschillende 
werkprocessen en het meer efficiënt krijgen van deze processen. Aansluitend volgen er 
werkbeschrijvingen, zodat er een meer uniforme werkwijze tot stand komt en daarmee er een beter 
inzicht ontstaat van de benodigde tijd voor de verschillende taken.  
Er wordt geïnvesteerd in het kunnen verkrijgen van de gewenste management- en 
sturingsinformatie (o.a. caseload-overzichten en doorlooptijden) op een toegankelijke wijze door 
middel van de ontwikkeling van een dashboard (zie bij management- en sturingsinformatie). 
De ambitie is dat in 2019 er een definitieve caseloadnormering is vastgesteld en onderbouwd kan 
worden ingezet. Het doel is om inzichtelijk te krijgen of de kerntaken van het Sociaal Team, zoals 
omschreven in de uitvoeringsovereenkomst zich goed verhouden tot de beschikbare formatie, ook 
vanuit het perspectief van een gezonde werkbalans en transparantie over prestaties van 
individuele medewerkers. 
 
Verbetering van werkprocessen, werkinstructies en wettelijke termijnen 
Er is geconstateerd dat werkprocessen en werkinstructies (met name bij de Wmo) onvoldoende op 
orde zijn. Om dit op orde te krijgen en ook goed te borgen is een extra investering nodig. Deze 
taken zijn nergens belegd en er is ook geen ruimte om die bij teamleiders of 
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gedragswetenschapper Jeugd te beleggen. Om die reden is in de subsidieaanvraag van 2019 
extra formatie voor een kwaliteitsmedewerker gevraagd, deze formatie zal niet worden toegekend.  
Hiermee lopen we dusdanige risico’s zowel qua vertaling van nieuw beleid naar uitvoering als op 

gebied van rechtmatige en getrouwe processen dat er besloten is om hier alsnog ruimte in de 

formatie voor te creëren. Dit zal uiteraard ten koste van andere zaken gaan. 

Er is daarnaast een knelpunt in de formatie voor het ondersteunen van de administratieve 
processen en het ‘schoon’ houden van het cliëntsysteem. Ook hier zal op geïnvesteerd moeten 
worden.  
 
Processen lijken niet efficiënt ingericht en wettelijke termijnen bij zowel jeugd als Wmo worden 
soms overschreden. Om de doorlooptijden te verbeteren, is er in 2018 nagedacht over een project 
welke begin 2019 start. Het project voor de ‘ Wmo-processen en -termijnen’ is bedoeld om in korte 
tijd inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel van de Wmo doorlooptijden van het Sociaal Team. 
Dit moet de organisatie in staat stellen om de doorlooptijden te verbeteren. Indien dit voor de Wmo 
op orde is kan dezelfde werkwijze voor jeugd gevolgd gaan worden.  
 
3.6.3 Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering  

 
De basis op orde 
Er is veel inzet gepleegd om de basis in de interne organisatie op orde te krijgen. Dit heeft 
enerzijds tot doel om de medewerkers zoveel mogelijk te faciliteren met duidelijke informatie en 
heldere processen. Anderzijds is het binnen deze uitvoeringsorganisatie van essentieel belang dat 
zowel juridisch als budgettair zaken op orde zijn. Het is gelukt om binnen een half jaar zowel het 
raamwerk als de invulling ervan neer te zetten.  
De Raad van Toezicht is compleet en bestaat inmiddels uit twee wethouders en twee externe 
leden. De externe leden vervullen de voorzittersrol en de rol voor de financiële portefeuille. De 
Raad van Toezicht heeft in 2018 2x vergaderd. Zij hebben onder andere besluiten genomen over 
de subsidieaanvraag en directiestatuut (waarvan de interne protocollen onderliggend zijn).  
De P&C-cyclus, het personeelshandboek (waarin alle personeelsregelingen zijn opgenomen) en 
alle protocollen zijn vastgesteld. De basisbegroting inclusief prognose en bijbehorende 
administratieve processen zijn dusdanig ingeregeld dat er gemakkelijk geprognostiseerd kan 
worden op inkomsten en uitgaven. Een concept AO-IC handboek is gereed. De nieuw 
gecontracteerde accountant is gestart met het proces voor de controle van de jaarrekening. Tot 
slot; de arbodienst is gecontracteerd, verzuim- en verlofregistratie is ingeregeld, evenals het 
proces voor Werving en Selectie.  
 
Privacy 

Er is een privacyprotocol vastgesteld inclusief een datalekprotocol. Het blijkt dat bewustwording 

onder medewerkers groot is. Zowel bewustzijn t.a.v. datalekken als veilig mailen is erg onder de 

aandacht van medewerkers. 

Cliëntinformatie voor de inzage van dossiers is onderhanden. Er wordt bij het Sociaal Team zeer 

regelmatig om dossierinzage gevraagd (dit zijn tot nu toe tijdrovende klussen). Het heeft ook tot 

aanscherping van de uitvoeringsovereenkomst geleid over de verschillende mandaten die het 

Sociaal Team heeft t.a.v. dossierinzage. Daarnaast heeft het werkproces voor een juiste manier 

van verwerken van werkaantekeningen en vullen van dossier aandacht gekregen. 

Onderzocht is wat een Privacy Impact Analyse (PIA) zou kunnen inhouden en op welke manier we 

dat kunnen aanpakken en wat het qua tijdsinvestering zou betekenen. Om twee redenen is 

besloten hiermee te wachten; eerst de basis van de processen op orde brengen en andere 

prioriteiten (vanwege de grote tijdsinvestering die een PIA vraagt). 
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Cliëntsysteem  
De Stichting werkt met twee systemen en dit is niet wenselijk. Daarnaast is WIZ niet optimaal 

ingericht en lopen we bij zowel WIZ als GWS Suite aan tegen dagelijks oponthoud vanwege 

technische problemen. 

Onze wens is één systeem waarmee we efficiënt ons primair proces kunnen uitvoeren. Het lokale 
wijkteam (Geynwijs) van Nieuwegein ervaarde dezelfde problemen en heeft een onderzoek 
ingesteld, Houten lift mee op het onderzoek. In januari 2019 wordt er een adviesrapport 
opgeleverd. Onze wens is om hierin verder met Nieuwegein op te trekken. Een keuze hiervoor 
hangt ook samen met keuzes naar aanleiding van het project ‘Wmo-processen en -termijnen’ en 
de digitalisering van het archief. De consequenties zijn nog niet duidelijk, hier moet in januari 2019 
duidelijkheid over komen. 
 
Management- en sturingsinformatie 
Management- en sturingsinformatie is onvoldoende voorhanden om de inhoudelijke rapportage te 

kunnen onderbouwen met cijfers. Daarnaast is op sommige onderdelen de datakwaliteit 

onvoldoende. Voor dit jaarverslag is daarom eenmalig geïnvesteerd in een impuls-project t.b.v. het 

cijfermateriaal voor 2018.  

Ook is er een project rondom datasturing gestart. Het doel van dit project is om te komen tot een 

compact jaarplan voor 2019 dat kaderstellend en richtinggevend is voor de sturing van de 

bedrijfsvoering van de Stichting en de verantwoording daarover aan de gemeente. Daarnaast is 

het doel te zorgen voor de ontwikkeling van een sturings- en verantwoordingsinstrument dat 

ondersteunt bij het behalen van de in het jaarplan beschreven doelen. 

De separate projecten worden na januari samengevoegd zodat ze elkaar kunnen versterken en er 

in maart een sturings- en verantwoordingsinstrument is waar we als management zowel intern 

mee kunnen sturen als extern kunnen verantwoorden. 

 
Wat volgt verder in 2019? 
Voor de archiefregeling sluiten we aan bij het project Digitalisering administratie van de gemeente. 
Dit volgt in 2019. 
Een Ondernemingsraad is wettelijk verplicht boven de 35 werknemers. Inmiddels overstijgen we 
dat aantal en is een ondernemingsraad vanaf volgend jaar niet alleen verplicht, maar zal het ook 
helpend zijn in het verder ontwikkelen van de organisatie vanuit het werknemersperspectief. 
Tot slot is er verkend wat de wettelijke verplichtingen zijn t.a.v. een cliëntenraad en is er verkend 
met de voorzitter van de adviesraad en de Raad van Toezicht in welke vorm dit eventueel zou 
kunnen. Er is een verplichting voor het instellen van een cliëntenraad voor slechts een klein deel 
van de dienstverlening, alleen voor de ondersteuning op jeugd die wij zelf als Sociaal Team 
bieden.  

3.6.4 Leren van klachten en bezwaren 

Er is in 2018 veel aandacht en tijd besteed aan het helder krijgen van de rol van de sociale 
ombudsfunctionaris ten opzichte van de Stichting. Er is een evaluatie geweest van de 
gemeentelijke pilot met de sociale ombudsfunctionaris. In de aanbevelingen werd echter naar 
mening van de Stichting naar de toekomst toe nog onvoldoende gekeken wat het betekent nu het 
Sociaal Team een zelfstandige stichting is. Hier is intensief over gesproken met de gemeente. In 
de op te zetten klachtenregeling was het daarom zoeken hoe de sociale ombudsfunctionaris zich 
verhoudt tot onze eigen verantwoordelijkheid als stichting t.a.v. klachten. Onze nieuwe 
klachtenregeling is in nauwe samenwerking met de sociale ombudsfunctionaris opgesteld.  
Er hebben regelmatig gezamenlijke procesevaluaties plaatsgevonden op basis van onze beider 
bevindingen in een klacht- en/of bezwaarzaak. Ook levert de ombudsfunctionaris een rapportage 
die besproken wordt met het management en de teamleden. Dit alles met het doel hiervan te leren 
en te kunnen verbeteren. 
De bezwaarprocedure is de verantwoordelijkheid van de gemeente en het Sociaal Team heeft een 
adviesfunctie, zij levert inhoudelijke input. Er is een aantal (ongeveer 5-7) zaken die onevenredig 
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veel tijd kost om de terugkerende klachten en bezwaren te behandelen. We hebben berekend dat 
één van die zaken ruim 6 uur per week heeft gekost van twee medewerkers, sinds april.  
Dit soort zaken geeft een zekere spanning voor de zorgprofessionals, zij zijn bang om fouten te 
maken met als consequentie een bezwaar, klacht of tuchtzaak. Dit is contra-productief voor wat we 
als interne organisatie juist stimuleren; ruimte voor groei en ontwikkeling en ruimte om te leren en 
verbeteren.  
 
Tabel 2: overzicht signalen, vragen en klachten bij de Sociaal Ombudsfunctionaris in 2018 

 

 Wmo Jeugd Wmo/Jeugd Totaal 

Signaal 0 0 1 1 

Vraag 6 8 0 14 

Klacht 12 14 4 30 

     

Totaal 18 22 5 45 

 
Bezwaren 
Het aantal juridische bezwaren op de afgegeven beschikkingen neemt toe. Over het algemeen 

zien we een toename van juridisering, ook in het afhandelen van klachten of uitingen van onvrede. 

In 2017 waren 3 bezwaren in het kader van de Jeugdwet (één gezin) en 1 in het kader van de 

Wmo. In 2018 waren er 5 bezwaren in kader jeugd (3 uit één gezin) en 4 bezwaren Wmo. 

3.6.5 Gezonde werkpraktijk 

 
Verzuim 
Het ziekteverzuimpercentage in 2018 over het tweede half jaar was 1,99%. Dit is laag in 
vergelijking met de gemiddelde cijfers in de sector. Naar het eind van het jaar toe zien we een 
voorzichtige toename in het langduriger uitvallen van medewerkers. De druk op hen is groot; 
aantallen aanmeldingen overstijgen de beschikbare tijd, de inrichting van de organisatie heeft tijd 
en energie gevraagd, en de zaken zijn over het algemeen complex en klachtgevoelig. 
Het frequent verzuim lijkt toe te nemen. Wij voeren met medewerkers frequent verzuimgesprekken 
indien zij binnen tijdsbestek van een jaar 3 x ziek zijn. Doel is om vroegtijdig te kunnen 
ondersteunen ter voorkoming van langdurige uitval. 
 
Instroom-uitstroom 
In de jaren voor 2018 was er sprake van veel personeelswisselingen. Vanaf de start van de 
Stichting is daarom veel aandacht besteed aan het meer toekomstbestendig maken van het 
personeelsbestand. Doel was om de aanwezige tijdelijke inhuur tot een minimum te beperken. Op 
vaste formatieplaatsen zijn nieuwe mensen aangenomen waarbij een aantal tijdelijk ingehuurde 
medewerkers in dienst genomen konden worden. Van de vaste medewerkers die per 1 juli 2018 in 
dienst zijn gekomen is er inmiddels weer één uitgestroomd.  
Voortdurende aandacht voor werving van nieuwe professionals is noodzakelijk. We zien namelijk 
dat het lastiger is geworden om goed gekwalificeerde professionals aan te trekken. De 
arbeidsmarkt is duidelijk krapper geworden. We streven bovendien naar professionals met 
specialistische expertise en letten erop dat ons personeelsbestand zoveel mogelijk een 
afspiegeling van ons klantenbestand is. 
Onze organisatie is te klein en kent daardoor te weinig uitstroom om er toe over te gaan om 
voortdurend te werven. We zijn wel voortdurend alert op het ontdekken van potentieel geschikte 
toekomstige medewerkers in ieders eigen netwerk. Ook bij het daadwerkelijk werven maken we 
gebruik van het netwerk van al onze medewerkers.  
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Leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw van onze medewerkers is momenteel nog redelijk in balans (figuur 17). Wel 
dient er de komende jaren aandacht te zijn voor het aantal medewerkers dat binnen nu en 5 jaar 
met pensioen zal gaan ofwel een leeftijdsgerichte aanpak vragen.  
 
Figuur 17; leeftijdsverdeling medewerkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Terugblik 2018/conclusie 
Vanaf juli 2018 is er veel werk verzet door iedereen binnen de organisatie. 2018 stond in het teken 

van de basis op orde. Er is gebouwd aan een solide organisatie op alle vlakken. Een organisatie 

die staat voor waar ze in gelooft, namelijk de best mogelijke informatie, advies en ondersteuning 

bieden aan alle inwoners van Houten. Ook een organisatie die staat voor haar eigen medewerkers, 

in hen gelooft en graag samenwerkt in een heel divers palet van stakeholders.  

Wij zijn trots op wat er neer is gezet in 2018. Er moesten keuzes gemaakt worden in de ambities, 

niet alles kon in een half jaar. Voor 2019 zijn er weer nieuwe ambities om waar te gaan maken. In 

de eerste helft van 2019 bouwen we daarom verder aan de basis op orde en bouwen deze in de 

tweede helft van het jaar verder uit. Op deze manier werken we vanuit een solide basis en voor de 

organisatie een verantwoordelijke manier aan de verdere ontwikkeling van het sociaal domein. 


