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Jaarverslag 2020 
Sociaal Team Houten

Houten

Buitengebied Houten

‘t Goy

Tull ‘t Waal

Schalkwijk

“Alle informatie  
over het  

 sociaal domein  
is laagdrempelig 
 via verschillende  

kanalen beschikbaar  
voor alle inwoners.”

Onze missie

We bieden inwoners, inzicht en vertrouwen in eigen kracht zodat ze met lichte en kortdurende 
ondersteuning weer zelf verder kunnen.

We bieden begeleiding of organiseren zorg voor de inwoners die het (tijdelijk) zelf of met anderen 
niet redden.  

Waar gaan we voor? (visie)
Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven; hoogte- en dieptepunten horen daarbij. 
In de hulp die we bieden aan inwoners met een hulpvraag, werken we vanuit het idee dat we  
aansluiten bij het gewone leven. Niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen,  
vraagt direct om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen het vermogen van mensen  
bevorderen om tegenslagen op te kunnen vangen, weer te boven te komen en eigen regie te voeren. 
Ook als er sprake is van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven.

Iedereen kan deze (in een periode) mee maken. Daar is niet direct professionele hulp bij nodig.  
Er wordt alleen hulp of ondersteuning geboden waar dat echt nodig is.

Dit is maatwerk waarbij de ondersteuningsvraag van de inwoner leidend is.

Daarbij moeten we leren accepteren en respecteren dat iedereen anders is,  
zichzelf mag zijn en ook dat uitdagingen bij het leven horen.

Iedere medewerker bij ons werkt zoveel mogelijk vanuit deze visie op  
‘versterken van het gewone leven’. De medewerker gedraagt zich daarbij als  
een tijdelijke passant in het leven van de inwoner.

 

Organisatie
Stichting Sociaal Team Houten is  opgericht op 28 februari 2018. Zij bestaat uit het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) en het Sociaal Team (ST). Zij heeft als doel om gemeentelijke beleid uit te voeren op het gebied van   
preventietaken voor jeugd en volwassenen. Ook voert zij  de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) uit.

De stichting heeft een divers palet aan ongeveer 50 professionals in dienst. Door de verschillende achtergronden 
en expertises zijn wij in staat kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden voor de verscheidenheid aan  
vragen die door de inwoners en samenwerkingspartners gesteld worden binnen het Sociaal Domein in Houten.
Dit doen we in de verschillende wijken in Gemeente Houten.



2019 2020

CJG 156 171

POH n.v.t. 178

ST 2.882 3.397

 

ONZE MEDEWERKERS
In dienst 39,94 fte  

• Professionals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), 
• Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH), 
• Zorgprofessionals Sociaal Team (ST), 
• Balie- en toegangsmedewerkers, 
• Staf en ondersteuning.

CLIËNTEN AANGEMELD CJG, POH, ST

AANGEMELDE TRAJECTEN SOCIAAL TEAM

2019 2020

Sociaal Team 2.487 2.643

Trots op resultaten 
FEITEN EN CIJFERS

18%

% TOENAME T.O.V. 2019

10%

6%

% TOENAME T.O.V. 2019

2019 2020

Gestart Afgesloten Verhouding Gestart Afgesloten Verhouding

Begeleiding Jeugd 165 89 54 % 154 148 96 %

Begeleiding WMO 132 72 55 % 130 119 92 %

Indicatie Jeugd 475 284 60 % 620 616 99 %

Indincatie WMO 426 303 71 % 497 484 97 %

WMO voorzieningen 1066 855 80 % 1126 1110 99 %

VERHOUDING GESTARTE TRAJECTEN T.O.V. AFGESLOTEN TRAJECTEN

INKOMSTEN

Subsidie € 3.286.432,-

Eigen inkomsten € 30.761,-

FINANCIËN

UITGAVEN

Personele uitgaven € 3.091.780,-

Overige uitgaven € 151.062,-

“Samenwerkings- 
partners zijn  

tevreden over de  
dienstverlening en  

samenwerking”



Overzicht van kerntaken, doelen, resultaten en opgaven

PREVENTIE & 
VOORLICHTING

TOEGANG & 
TOELEIDING

COÖRDINATIE 
VAN ZORG

SAMENWERKEN BEDRIJFSVOERING
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We voorkomen erger 
en  versterken eigen 
kracht 

• Reden aanmelding.
• % waarin de  

inwoner na   
afsluiting traject 
zelf verder kan

KORTDURENDE 
BEGELEIDING

Alle informatie over 
het sociaal domein is 
beschikbaar bij onze 
toegangen 

• Actuele websites 
en cilënten- 
informatie

• We organiseren 
kennisbijeen- 
komsten
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• Uitwerking van de 
door gemeente 
geformuleerde 
visie op versterken 
gewone leven 

• Vergelijking  
begeleiding CJG  
en ST 

• Borging  
uitbreiding POH 
GGZ

Vaststellen juiste 
plek voor inwoner 
(triage) 

• Reden van  
afsluiting melding

Tijdig toeleiden naar 
passende  
ondersteuning 

• % plan van aanpak 
binnen 6 weken

• % beschikking 
binnen 2 weken

Doorontwikking:

• Toegang (triage), 
eenduidig werken, 
crisis) 

• Vraagverhelding 
en indiceren 

• Veiligheid visie en 
rol ST is helder

Herstellen of  
versterken van de 
zelfredzaamheid 

• % waarin de inwo-
ner na afsluiting 
traject zelf weer 
verder kan

Behalen van de  
gestelde hulpdoelen

• Clientwaardering 
voor behalen  
doelen en onder-
steuning CJG en ST

Doorontwikking:

• Heldere kaders 

• Afbakening CJG en 
zorgaanbieders 

• Versterken plan-
matig werken 

• Effecten in beeld

Inwoners ervaren 
dat de geïndiceerde 
zorg integraal en in 
samenhang verloopt

• Cliëntwaardering

• implementatie  
werkwijze voor  
coördinatie van  
zorg voor het  
Sociaal Team  
zorgprofessionals 
Jeugd

De samenwerkings-
partners zijn  
tevreden over de 
samenwerking met 
de stichting

•  Partner- 
waardering

De gemeente is 
tevreden over de 
samenwerking met 
de Stichting.

• Gemeente- 
waardering

• Visie en focus op 
samenwerking 

• Werk en inkomen/
project op Koers

Huis op orde

• Waardering van 
medewerkers en 
management voor 
de mate waarin 
het huis op orde is

Binnen budget

• Uitputting eigen 
budget <100%

• Implementatie 
cliëntsysteem 

• Evaluaties  
Stichting Sociaal 
Team 

• Capaciteit in  
balans met  
opdracht 



Kerntaken, doelen, resultaten en opgaven uitgelicht
Casuïstiek, CJG

 
ONDERWERP 
Opvoedvraag moeder thuissituatie, gedrag op school. 

WAT WAS DE VRAAG?  
Waar komen boze buien van kind vandaan? Wat heeft kind nodig van ouders en school om om te gaan met gedrag/emoties? Zowel moeder als 
school hadden vragen. 

WAT HEB JE GEDAAN / GEBODEN? 
Duo begeleiding met Sociaal Team.  Sociaal Team was betrokken vanwege complexe gezinsproblematiek. Eerst inventariserend gesprek met 
moeder en Sociaal Team. Daaruit kwam: dochter lijkt moeite te hebben met positie in samengesteld gezin. Moeder wil handvatten om haar 
dochter goed te kunnen begeleiden.

WAT WAS DE AANPAK? 
CJG begeleidt dochter met gesprekken, werkvormen: systeemopstelling op tafel, werkboekje scheiding.
Beide ouders hierbij betrokken. Moeder handvatten gegeven voor begeleiding thuis. Contact met leerkracht gelegd voor overleg en door school 
is Multi Disciplinair Overleg (MDO) gepland. In totaal heeft CJG-professional acht keer gesproken met moeder en dochter. Een keer met vader en 
twee keer met school.

HEEFT HET DE VRAAG OPGELOST?  
Ja, dochter heeft minder last van de scheiding, kan haar emoties beter verwoorden, moeder weet wat dochter nodig heeft. 
Zowel moeder als school zien dat zij rustiger is, beter in haar vel zit en haar emoties beter uit.  
Leerkracht heeft meer inzicht in het kind en kan haar daarom beter begeleiden.

WAS DE CLIENT TEVREDEN?
Ja

• Eind 2020 heeft de gemeente het concept van het uitvoeringsplan Sociale Koers  
opgeleverd. Januari 2021 moet helder zijn welke kaders dit biedt voor de stichting. In 
het vierde kwartaal heeft er een bijeenkomst plaats gevonden met alle medewerkers 
van de stichting over het thema normaliseren (versterken gewone leven). In 2021 zal dit 
projectmatig opgepakt worden.  

• De vergelijking tussen de verschillende vormen van begeleiding van CJG, POH en ST was 
onderdeel van project begeleiding. Het kader voor de begeleiding inclusief de  
verheldering tussen de verschillende vormen is inmiddels geïmplementeerd en biedt 
houvast voor de diverse functies.

In het kort...

PREVENTIE & VOORLICHTING REALISATIE

“Het meisje heeft minder last van de scheiding.  
Ze zit beter in haar vel.”



Kerntaken, doelen, resultaten en opgaven uitgelicht
Casuïstiek, Toegang

ONDERWERP 
Eetproblematiek 4 jarig jongetje.

WAT WAS DE VRAAG?  
De ouders van een 4-jarig jongetje hebben in het ziekenhuis een medisch traject doorlopen i.v.m. de eetproblematiek van hun zoon. Het gaat 
beter maar het gezin is er nog niet en het ziekenhuis heeft hen verwezen naar een zorgaanbieder. Moeder belt naar het  toegangsteam van het 
ST voor deze verwijzing. Na uitvragen blijkt dat de ouders veel tips vanuit het ziekenhuis thuis toepassen en best tevreden zijn over hoe het thuis 
gaat. Ze schrikken van de intensiviteit van de ondersteuning die de zorgaanbieder zal bieden en zeggen dat dit niet is waar ze naar op zoek zijn.

Ik bied ze aan om de hulpvraag die er wel is (met name een luisterend oor om op terug te vallen) voor te leggen aan het consultatiebureau. Dit 
vinden de ouders goed en na overleg met een jeugdarts kan ik hen terugbellen dat de betrokken jeugdarts en jeugdverpleegkundige de vraag op 
zullen pakken. Ouders hebben al drie kinderen en zijn hierdoor al langer bekend bij deze personen. Ze hebben hier een goed gevoel bij en zijn 
blij dat ze lokaal en laagdrempelig met hun vraag verder kunnen.

WAT HEB JE GEDAAN / GEBODEN? WAT WAS DE AANPAK?
Onderzocht waar de hulpvraag lag en aangesloten bij de wens van het gezin. Dit gekoppeld aan het lokale en al bekende aanbod.

HEEFT HET DE VRAAG OPGELOST?  
 Ja.

WAS DE CLIENT TEVREDEN?
Ja. De huiverigheid waarmee contact werd gelegd is weggenomen en er is een passend laagdrempelig aanbod gedaan.

TOEGANG EN TOELEIDING

Het project optimalisatie Toegang is  afgerond;  

• Beschrijving gemaakt van taken, competenties, bezetting en overlegstructuur.  
Ook besloten tot ruimere openingstijden.

• Kwaliteitshandboek werkwijze toegang opgeleverd
• Werkwijze ontwikkeld voor crisis en spoedvragen. Evaluatie spoedteam is positief. Dit 

team blijft voor zaken die snel moeten worden opgepakt.
• Sociaal Loket: een ideale werkwijze beschreven (loket meer integreren in de Toegang). 

Visie van de gemeente op het Loket en andere toegangen in het sociaal domein is  
randvoorwaardelijk voor vervolg in 2021.

In het kort...

“De huiverigheid waarmee contact is gelegd is  
weggenomen. Er is een passend laagdrempelig 
aanbod gedaan.”



Kerntaken, doelen, resultaten en opgaven uitgelicht
Casuïstiek,POH (praktijkondersteuner Huisartsen)

ONDERWERP 
Acceptatie/rouw.

WAT WAS DE VRAAG?  
Een meisje van 9 jaar heeft een transplantatie gehad. Zij heeft nu moeite met dat haar lichaam anders werkt dan dat van leeftijdsgenootjes en 
wil hier graag over praten.

WAT HEB JE GEDAAN / GEBODEN? WAT WAS DE AANPAK?
Er is ingestoken op acceptatie van je lichaam en focussen op wat zij wel kan. We hebben besproken en uitgetekend wat er positief veranderd is 
na de transplantatie (geen dialyse meer, minder ziekenhuisbezoeken.) Daarnaast is met ouders, de focus gelegd op waar zij allemaal goed in is.

Met onder andere het kinder-kwaliteitenspel, een positiviteitsdagboek (dagelijks opschrijven wat de positieve en leuke dingen waren van die 
dag), aan mensen om hen heen vragen wat zij leuk vinden aan haar lukte het haar om zich weer meer op het positieve te richten in plaats van 
somber te zijn over wat niet meer kon.

HEEFT HET DE VRAAG OPGELOST?  
 Ja, zij zat weer goed in zijn vel en het gezin kon weer zonder hulp verder.

WAS DE CLIENT TEVREDEN?
Ja, het meisje voelde zich goed en ouders waren blij met de meegekregen tips.

TOEGANG EN TOELEIDING

De ontwikkelopgave voor POH ggz laat een zeer positief resultaat zien. Er is een start 
gemaakt met het maken van een handboek POH waarin de meest voorkomende werk-
zaamheden en aanpak van problematieken beschreven worden. Deze wordt naar ver-
wachting in het 2e kwartaal van 2021 opgeleverd.

Per 1 januari 2021 zal ook de POH, na elke doorlopen traject, naar de cliënttevredenheid 
vragen. Het werven van een Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ) is in 2020 niet gelukt 
vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

In het kort...

“Het meisje voelde zich goed. Haar ouders waren blij 
met de bruikbare tips!”



Kerntaken, doelen, resultaten en opgaven uitgelicht
Casuistiek, WMO Indicatie & Begeleiding

ONDERWERP 
Zwangere vrouw met diverse problemen waaronder een onveilige thuissituatie.

WAT WAS DE VRAAG?  
Vanwege huiselijk geweld had Mevrouw de vraag om in een veilige situatie te gaan wonen waar zij haar baby kan laten opgroeien en zelf  
handvatten  krijgt om haar baby een goede opvoeding te geven.

WAT HEB JE GEDAAN / GEBODEN? 
Vanwege haar problematiek kan mevrouw niet zelfstandig wonen. We hebben dus ondersteuning geboden om een goede woonplek met  
begeleiding te vinden. Dit was heel lastig omdat er weinig geschikte plekken zijn voor deze vraag. Het was lang onduidelijk of er wel een plek zou 
komen. Uiteindelijk is het gelukt.

HEEFT HET DE VRAAG OPGELOST?  
Haar vraag is hiermee opgelost.

WAS DE CLIENT TEVREDEN?
Mevrouw is uiteindelijk tevreden over de plek waar zij nu woont. Het proces had ze liever op een andere manier ervaren.  
Er waren teveel onzekere factoren die regelmatig voor stress bleven zorgen. 

KORTDURENDE BEGELEIDING

• Mate van cliënttevredenheid geeft aan dat we goed in staat zijn tot het  herstellen of 
versterken van de zelfredzaamheid.

• CJG en Sociaal Team zijn goed in staat om doelen te behalen in trajecten.
• Jaarlijkse daling in trajecten begeleiding vlakt af in 2020.
• Wens om meer eigen begeleiding te gaan bieden in 2021.
• Ondersteuning die we bieden wordt positief gewaardeerd rond of boven de 8.

In het kort...

TOEGANG EN TOELEIDING

“Mevrouw is uiteindelijk tevreden over de plek waar zij 
woont ondanks dat ze het proces toch liever op een  
andere manier had willen ervaren.”



Kerntaken, doelen, resultaten en opgaven uitgelicht
Casuïstiek, Coördinatie van Zorg

ONDERWERP 
Gescheiden ouders, beide eigen hulpverlening, 3 kinderen met eigen hulpvragen.

WAT WAS DE VRAAG?  
Gezin is door  scheidingsproblematiek bekend  bij het Sociaal team. Vader heeft  psychiatrische problematiek en een eigen hulpverlening- stra-
ject. Er zijn drie kinderen waarbij de oudste twee een psychiatrische diagnose hebben. De echtscheiding verloopt allerminst soepel en er zijn 
zorgen over de kinderen. Omdat er verschillende hulpvragen liggen maar we het gezin niet willen belasten met 10 verschillende hulpverleners, 
zijn we op zoek gegaan naar een organisatie die zoveel mogelijk onder één dak de hulp kan bieden.

Dit was een behoorlijke zoektocht, maar uiteindelijk heeft een zorgaanbieder fantastisch maatwerk kunnen leveren: ondersteuning rondom de 
echtscheiding, opvoedondersteuning bij moeder thuis en op maat ondersteuning voor alle drie kinderen rondom eigen problematiek maar ook 
rondom de echtscheiding. Dit alles door één hulpverlener die ook de contacten met school onderhoudt. Omdat vader een eigen traject loopt die 
dusdanig veel invloed heeft op de voortgang van de echtscheiding en zijn omgang met de kinderen, organiseren we vanuit het Sociaal team  
regelmatig een groot overleg waarbij alle betrokkenen afstemmen. Het gezin heeft een sterk netwerk die hier ook bij aanwezig zijn. Het is een 
volle tafel maar zeer waardevol om alle hulpverlening op elkaar aan te laten sluiten. Het Sociaal team heeft hier de coördinerende rol in en  
zorgt dat alle partijen constant op de hoogte zijn van eventuele ontwikkelingen en waar nodig, de juiste mensen om tafel zet. De inhoud van het 
traject bij zorgaanbieder wordt gemonitord en waar nodig bij geplust of afgeschaald.

WAT HEB JE GEDAAN / GEBODEN? 
Inzet passende hulp en hierna de betrokken personen voorzien van de juist informatie/afstemming.

HEEFT HET DE VRAAG OPGELOST?  
Het traject loopt nog maar gaat zeker positief vooruit met deze intensieve vorm van ondersteuning.

WAS DE CLIËNT TEVREDEN?
Ja, de cliënt noemt vaak dat zij zich kan richten op het hulpverleningstraject en dat het fijn is dat er iemand anders is die  
overzicht houdt op de afstemming en verder overleg. De client is heel blij met het maatwerk wat we hebben geboden. En dat er niet  
voor elke hulpvraag een andere hulpverlener  betrokken is. Ook vanuit het Sociaal team is de ondersteuning constant. 
Er waren teveel onzekere factoren die regelmatig voor stress bleven zorgen. 

COÖRDINATIE VAN ZORG

• Coördinatie van Zorg  is een belangrijk kerntaak binnen Sociaal Team
• Het kader ontwikkeld vanuit de pilot Coördinatie van Zorg  is geïmplementeeerd bij team 

jeugd
• De digitale tool die efficient samenwerken mogelijk maakt behoeft nog aandacht
• Hoge score op clienttevredenheid bij Coödinatie van Zorg
• Implementatie bij de Wmo volgt in 2021
• Randvoorwaarde is zorgaanbieders die mandaat geven en willen werken met digitale tool

In het kort....

“De cliënt kan zich nu richten op het hulpverleningstraject.  
Het is fijn dat er iemand anders is die overzicht houdt.”



Kerntaken, doelen, resultaten en opgaven uitgelicht
Casuïstiek, Wmo voorzieningen

ONDERWERP 
Aanvraag meerdere Wmo voorzieningen.

WAT WAS DE VRAAG?  
Door beperkingen is cliënt rolstoel gebonden. Hij ervaart belemmeringen in het gebruik van de elementaire woonruimtes en de toegankelijkheid 
van de woning. Hij wil graag dat de woning aangepast wordt (bijvoorbeeld: deurposten verbreden, drempels aanpassen).

WAT HEB JE GEDAAN / GEBODEN? 
Na onderzoek en overleg met de ergotherapeut is er gekozen voor verhuizen met een verhuiskostenvergoeding in plaats van het aanpassen van 
de woning. Hierbij is gekeken naar de goedkoopste adequate oplossing vanuit het perspectief van de Wmo die tevens passend is voor de  
inwoner, namelijk het zelfstandig gebruiken van de woning.

HEEFT HET DE VRAAG OPGELOST?  
In principe wel maar er is nog geen geschikte woning beschikbaar. Dus daar is het nog op wachten.

WAS DE CLIENT TEVREDEN?
De inwoner is tevreden met de aangedragen oplossing. Hij is erg belemmerd in het gebruik en de toegankelijkheid van de woning.  
De inwoner is blij wanneer hij in een passende woning woont. Ook al kan dit nog een aantal maanden duren,  
het vooruitzicht is voor hem positief.

• Er zijn verdiepende vragen toegevoegd aan de meting cliënttevredenheid
• Alle items scoren boven de 7
• Lange wachttijden lijken cijfers tevredenheid ‘tijdig geholpen’ nauwelijks te beïnvloeden
• Wettelijke cliënt-ervaringsonderzoek voor Wmo scoort ook positief; vooral tevreden-

heid over communicatie en ondersteuning en we doen het echt samen met de client 
blijkt (8 op de 10)

In het kort....

“De inwoner is tevreden met de aangedragen oplossing. 
Maar zal blij zijn als hij een passende woning krijgt  
aangeboden.”



Maatregelen kostenombuigingen

De gemeenteraad van Houten heeft een pakket ombuigingsmaatregelen vastgesteld bij de programmabegroting 2020. De stichting Sociaal team Houten heeft hierin een belangrijke rol toegedicht  
gekregen. Deze maatregelen worden door de stichting samen met de gemeente en Regionale Backoffice Lekstroom uitgevoerd.

Postbus 30
3990 DA
Houten

030 639 2250
info@sociaalteamhouten.nl
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G Coördinatie van zorg (efficiënt organiseren van jeugdhulp).

Inzet SOJ ggz  (Specialistisch Ondersteuner) en versterken van de inzet 
POH-ggz jeugd (praktijkondersteuner Huisartsen).

Van residentiële jeugdhulp naar gezinsvormen en afbouw jeugdhulp 
met verblijf (regionaal Lekstroom).

Besparing op Wmo-hulpmiddelen door meer sturing.

Ouders laten betalen voor opvang BSO. (Buitenschoolse opvang)

 Contracten zorgaanbieders Jeugd handhaven en verscherpen.

Wmo Instroom aanscherpen, uitstroom en afschalen bevorderen.


