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inzake stand van zaken sociale teams

Samenvatting
Sinds 1 januari 2015 zijn er vijf sociale teams actief in Dordrecht. Er is
voortvarend gewerkt aan de teamvorming, de nieuwe werkwijze (vanuit eigen
kracht bewoner) en uniforme methodiek en het zoeken van samenwerking met
netwerkpartners. Bewoners (en professionals) weten de sociale teams goed te
vinden. Op een aantal punten moeten de teams zich nog verder ontwikkelen.
In 2016 wordt verder gegaan met de professionalisering van de teams en hun
manier van werken.

Inleiding
Sinds 1 januari 2015 zijn er vijf sociale teams actief in Dordrecht. De teams waren
meerdere malen onderwerp van gesprek in uw raad en commissie: via de vaststelling
van het beleidsplan en uitvoeringsplan Wmo, tijdens de transitiecommissie, bij de
evaluatie van de pilot in Dordt West.
Uw raad heeft verzocht om nog dit jaar een stand van zaken te ontvangen over het
functioneren van de teams, tevens voorzien van cijfers over de productie en de
financiën.

Doelstelling
Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken
bij de sociale teams w.o. hun functioneren, de samenwerking met diverse partners,
het Dordts Ventiel, de prestaties en de financiën.
Tevens wordt voorgesteld met deze raadsinformatie tegemoet te komen aan motie
Doorontwikkeling Sociale Teams (juli 2015, M3A).

Stand van zaken/de feiten
Op 1 januari 2015 zijn de sociale teams Wielwijk en Crabbehof na een pilotfase een
structurele voorziening geworden, is team Nieuw Krispijn uitgebreid en voor heel
Krispijn gaan werken en zijn sociale teams gevormd voor de gebieden Oost en
Centrum.
In deze raadsinformatiebrief wordt langs een aantal thema's beschreven hoe het nu
met de sociale teams gaat en wat de acties en ontwikkelpunten voor 2016 zijn.
Vooruitlopend op deze informatie kunnen we concluderen dat na circa 1 jaar stedelijk
te werken de teams:
- een zichtbare en bereikbare voorziening in de wijken zijn geworden;
- de wachtlijsten waar sommige teams mee startten zijn verdwenen;
- er continu gewerkt wordt aan de verdere professionalisering van de medewerkers;
- het netwerk van organisaties en bewoners waarmee wordt samengewerkt nog
steeds groeiend is; en
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- er dagelijks mensen deskundig en naar tevredenheid worden ondersteund en soms

dure voorzieningen en escalaties worden voorkomen,
en de teams dus een wezenlijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke opgaven op
het sociaal domein. Het is nu zaak deze lijn door te zetten, waarbij er steeds kritisch
gekeken blijft worden naar de kwaliteit (de beste medewerkers) en effectiviteit van
de inzet (resultaten) en de efficiëntie van de uitvoering.
Doelstelling 2016
Voor 2016 zijn de te behalen resultaten voor de sociale teams:
- Bij minimaal 70% van de mensen die met door het sociaal wijkteam geholpen
zijn, is een echelon verbetering in de zelfredzaamheidsmatrixl waarneembaar op
één domein van de matrix waarop 1, 2 of 3 gescoord wordt.
- De bewoners waarderen de dienstverlening van het sociaal team met minimaal
een 7.

Daar de vier organisaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de
sociale teams worden deze resultaten als voorwaarde aan de subsidie van de vier
deelnemende organisaties meegegeven.
Ook wordt in 2016 de bekendheid van en tevredenheid over de sociale teams
gemeten.
De sociale teams

In de teams werken medewerkers vanuit verschillende organisaties en met
verschillende expertises: Vivenz (algemeen maatschappelijk werk), MEE (cliëntondersteuning), Careyn (pedagogen), FlexusJeugdplein (integraal casemanagers),
Woonbron (t/m 2015), Trivire (t/m 2016) en zichtbare schakelverpleegkundigen
(Internos, Aafje, Wielborgh).
De medewerkers werken met inzet van hun expertise máár doen dit op een nieuwe
manier: generalistisch, met aandacht voor alle levensdomeinen, met inzet van de
eigen kracht en het netwerk van bewoners. Eropaf en preventief.
Het loslaten van de oude manier van werken en het aanleren van de werkwijze, in
een nieuwe omgeving en met collega's met een andere achtergrond kost tijd en vergt
een investering.
In 2015 is flink ingezet op deskundigheidsbevordering van de teams/teamleden,
zowel op generalistisch en methodisch werken als op inhoudelijke thema's
(bv huiselijk geweld, basispsychiatrie etc.). De teams krijgen periodiek intervisie, er
is aandacht voor teambuilding. De teams hanteren zoveel mogelijk een uniforme
werkwijze van de teams, waarbij uiteraard ruimte blijft voor de specifieke context
(samenstelling bewoners, veelvoorkomende vraagstukken/problemen) van de wijk/
het gebied.
De werkdruk bij de sociale teams is hoog, de vragen van bewoners blijven komen.
Hier wordt later bij de cijfers nader op ingegaan.
Hier zijn verschillende redenen voor aan te geven:
- Bewoners (en doorverwijzers) weten de teams te vinden en de laagdrempelige
manier van werken blijkt te voorzien in een behoefte.
- Bij de start brachten de medewerkers hun caseload (en wachtlijsten) van 2014
mee. Daarnaast kwamen er nieuwe vragen binnen die door het team moesten
worden opgepakt. Met name in de eerste helft van 2015 leidde dit tot een stapeling
van vragen (wachtlijst bij een enkel team). Inmiddels zijn er geen wachtlijsten
meer bij de teams.
1 de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is als bijlage toegevoegd.
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- Per 1 januari is er veel veranderd binnen het sociaal domein (bv opheffen

Jeugdzorg, voormalige ABWZzorg naar gemeente/SDD) waardoor bewoners
(en professionals) de oude routes en instanties contacten niet meer konden
benutten. De teams helpen bij het (her)vinden van een goede oplossing.
- Met name de nieuwe teams hebben tijd besteed om een netwerk op te bouwen in
de wijk, van professionals, vrijwilligers en bewoners.
De vragen die op dit moment bij de sociale teams binnen komen zijn over het
algemeen meervoudig en complex ("was deze vraag maar een half jaar eerder in
beeld geweest"). Hierdoor komen de teams nog te weinig toe aan preventief werken,
terwijl daar juist de maatschappelijke winst valt te behalen. Vooral de teams in Oost
en Centrum komen nog onvoldoende weinig toe aan het eropaf gaan, het actief de
wijk ingaan op basis van signalen. In de pilot (teams in West) is aangetoond dat dit
wel werkt: hoe vroeger iemand met een probleem in beeld is, hoe sneller en met
lichtere interventies iemand het weer op orde heeft.

Doorkijk 2016
- De scholing en training van de medewerkers en coördinatoren gaat in 2016 door.

Er wordt een breed scholingsplan gemaakt, waarin zowel scholing voor het gehele
team (methodiek, basiskennis) als de (bij)scholing op de verschillende expertises
wordt opgenomen.
- Aandachtspunt is het preventief werken bij de teams. Hiervoor moet tijd
vrijgemaakt worden omdat het wérkt: de bewoner is sneller geholpen en het
voorkomt op termijn zwaardere ondersteuning. Dit punt wordt meegenomen bij de
evaluatie van de omvang en spreiding van de teams in relatie tot de vraag (begin
2016).

Samenwerking in de wijk/stad
De sociale teams werken samen met tientallen organisaties, professionals,
vrijwilligers en bewoners op alle domeinen. Zonder te streven compleet te zijn wordt
een aantal samenwerkingsrelaties met professionele organisaties genoemd.
- Jeugdteams

Ook de jeugdteams kampten met een opstartfase in 2015 en een nieuwe opdracht
vanuit gemeenten. Vanaf de start wordt door de teams op casusniveau
samengewerkt: er wordt afgestemd, overgedragen, samen opgetrokken e.d. Naar
bewoners toe moeten de twee teams in een wijk/gebied als één samenhangend
geheel overkomen ('collega's). Er zijn sessies geweest met de managers en
coördinatoren over algemene afstemmingsvragen. Dit heeft geleid tot
werkafspraken tussen de teams o.m. over 18- - 18+, samenwerking veilig thuis.
- Sociale dienst
In Wielwijk is een pilot uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Budgetbeheer
en Schuldhulpverlening (ABS). Deze pilot en het over en weer kennismaken met
elkaar en elkaars werkwijze heeft ertoe geleid dat de er veel kortere lijnen zijn
tussen de sociale teams en ABS. ABS gaat in de toekomst intakegesprekken met
bewoners in de wijk voeren.
Ook met de afdelingen Wmo en Werk & inkomen verloopt de samenwerking steeds
beter. SDD-consulenten hebben de teams bezocht, contactpersonen kennen
elkaar.
- MEE/collectieve ondersteuning
Naast medewerkers in de teams heeft MEE medewerkers in de wijk actief, die zich
richten op de collectieve ondersteuning van bewoners (het sociaal cultureel werk).
Individuele en collectieve ondersteuning hangen met elkaar samen en kunnen
elkaar versterken. In Krispijn, waar de medewerkers als één team opereren is dit
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goed merkbaar. Om het proces ook in de andere wijken te versnellen is door de
gemeente gestuurd op het maken van een gezamenlijk wijkplan door sociaal team
en MEE -team. Deze plannen 2016 zijn gereed.

Corporaties
Eind 2015 is het Protocol Preventie huisuitzettingen getekend door o.a.
corporaties, gemeente (als vertegenwoordiger van de sociale teams), DG&J en
SDD. De sociale teams hebben een rol gekregen om vroegtijdig aan de slag te
gaan met gesignaleerde huurachterstanden.

Stedelijk Netwerk
In het stedelijk netwerk zorg & overlast werken de sociale teams samen met
partners (o.a. DG&J, GGZ, verslavingszorg, corporaties, politie) aan een
gezamenlijke integrale ondersteuning van (zorgmijdende) bewoners met ernstige
en/of meervoudige problematiek waarvoor zij dringend hulp behoeven. Het betreft
ondersteuning n.a.v. (complexe), bij het meldpunt zorg & overlast gemelde,
zorgen en/of overlastklachten. Het stedelijk netwerk vervangt de drie lokale
zorgnetwerken op gebiedsniveau.
Huisartsen
De mate van samenwerking met huisartsen verschilt per praktijk en is nog niet
voor de gehele stad optimaal. Huisartsenpraktijken worden actief benaderd, vaak
samen met het jeugdteam. De zichtbare schakelverpleegkundige vervult een
belangrijke brugfunctie.
GGZ

De GGZ-sector is in 2014 ingrijpend anders georganiseerd. De rol van de huisarts
is groter geworden. Veel praktijken in Dordrecht hebben inmiddels
praktijkondersteuners (POH) GGZ. Op casusniveau wordt waar nodig
samengewerkt met de POH-GGZ, maar ook met de zwaardere GGZ-zorg (o.m.
factteams Yulius en Team Toeleiding & Bemoeizorg).

Motie Doorontwikkeling sociale teams
In de zomer 2015 heeft de raad een motie aangenomen over de doorontwikkeling
sociale teams. De zorg die hier uit sprak betreft de vraag of de sociale teams wel
bezig zijn met de 'goede vragen (niet te licht, niet te zwaar) en geen onnodige extra
schakel vormen voor mensen met een vraag.
Dit vraagstuk is een continu onderwerp van gesprek, leren en evalueren binnen de
teams en met partners, w.o. de bovengenoemde.
Bij enkelvoudige vragen is de insteek van de sociale teams om deze zo snel en licht
mogelijk te beantwoorden; dit kan ook gebeuren door de gastvrouw of een verwijzing
naar een algemene voorziening. Hierbij wordt wel opgemerkt dat een schijnbaar
eenvoudige vraag soms een eerste stap kan zijn van een bewoner met meer
achterliggende complexe problemen.
Voor complexere problematiek zijn er samenwerkingsafspraken, deels
geformaliseerd, deels informeel, over wanneer een casus wordt doorverwezen naar
de zgn. 2 e schil. Zo wordt er veelvuldig samengewerkt met o.a. Yulius, Bouman,
Leger des Heils, Veilig thuis e.a.: soms opvolgend, soms naast elkaar maar wel
vanuit afspraken op casusniveau wie wat doet.
Het is veelal professioneel maatwerk hoe deze samenwerking wordt ingevuld; hierbij
speelt ook de vraag en motivatie van de bewoner een rol.
Uiteraard wordt er wanneer helder is dat er specialistische expertise nodig is, zo snel
mogelijk opgeschaald.
De nieuwe opdracht aan de teams juist gericht op de verschuiving naar de voorkant:
het zoeken van oplossingen bij de bewoner en zijn netwerk, vrijwilligersinitiatieven en
algemene voorzieningen in de wijk.
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De sociale teams vormen geen extra schakel voor duidelijke vragen. Met de instelling
van de sociale teams zijn andere toegangen tot zorg en ondersteuning, bv. de SDD,
in stand gebleven. Wanneer er overduidelijk een Wmo-voorziening of uitkering
gewenst is weten bewoners de toegang bij de SDD goed te vinden. Er is geen
'verplichte' route via het sociaal team. Bij de sociale teams komen op dit moment
veel meervoudige vragen, waarvan de bewoner niet direct weet waar te beginnen.

Doorkijk 2016
- In 2016 wordt een pilot in Oost gestart met Indigo GGZ gericht op de betere
samenwerking tussen sociaal team, POH GGZ en Basis GGZ. De pilot wordt op dit
moment uitgewerkt.
- In overleg met de zorggroep West Alblasserwaard worden acties ingezet om de
bekendheid van en samenwerking met de sociale teams te verbeteren o.a. door
invoering van Welzijn op recept. In 2016 wordt extra tijd vrijgemaakt voor het
kennismaken met álle huisartsen.
- Samen met de SDD wordt in 2016 onderzocht en uitgeprobeerd welke rol de
sociale teams in de toegang tot de Wmo-voorzieningen kunnen vervullen. Doel is
dat het voor de bewoner eenvoudiger wordt en hij zijn verhaal niet twee maal
hoeft te vertellen (minder bureaucratie).
Doorontwikkeling sociale teams
Opdrachtgeverschap gemeente
De gemeente is sturend geweest bij de oprichting van de sociale teams: eerst als
opdrachtgever voor de pilot, vervolgens door het leveren van een projectleider en het
organiseren van tal van faciliterende zaken. Hoewel er een nieuwe praktijk ontstond
met multidisciplinaire teams in wijken onder leiding van een coördinator, loopt de
opdrachtverstrekking nog via de vier stedelijke subsidieopdrachten aan resp. MEE
Drechtsteden, Vivenz, Careyn en FlexusJeugdplein2.
De komende tijd gaan gemeente, teams en vier organisaties gezamenlijk bouwen aan
een stevige, toekonnstbestendige structuur als fundament onder de noodzakelijke
transformatie.
Er is een proces ingezet gericht op de versterking en verdere professionalisering van
de sociale teams. Dit zal resulteren in:
- betere en efficiëntere facilitering van de sociale teams;
- afspraken over kwaliteit en deskundigheidsbevordering;
- afspraken over personele inzet en werving & selectie van nieuwe medewerkers;
- afspraken over dienstverlening en registratie.

Doorkijk 2016
In 2016 verwachten we de eerste resultaten van dit traject te zien in een efficiëntere
werkwijze en facilitering van de teams, waardoor dubbele financiering wordt
voorkomen en overhead wordt afgebouwd.
Ook kijken we of de teams moeten goed zijn samengesteld (qua omvang en
expertise), voorzien in de behoefte van de wijk en goed vindbaar en bekend zijn; t.
De uitvraag vanuit de gemeente zal zich dan ook steeds meer richten op wat er nodig
is in welke wijk (aantal fte's, competenties, deskundigheidsgebieden).

2

In de teams zitten ook de zichtbare schakel verpleegkundigen en een medewerker van een corporatie
(Trivire). Met deze organisaties heeft de gemeente geen subsidie/opdracht relatie waardoor de relatie
anders ligt. Wel wordt meegedacht over kwaliteit en doorontwikkeling van de teams.
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Samenwerkingsafspraken en privacyreglement
In 2015 heeft de gemeente Dordrecht samen met de organisaties samenwerkingsafspraken en een privacyregeling opgesteld. In de Samenwerkingsafspraken Sociale
Teams Dordrecht 2015 scheppen de gemeenten en de organisaties duidelijkheid over
een aantal aspecten van hun samenwerking.
Voor het bieden van deze integrale ondersteuning is het noodzakelijk dat de partners
persoonsgegevens van inwoners verwerken. In het Privacyreglement Sociale Teams
Dordrecht is beschreven hoe de partners omgaan met de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de taakuitoefening van de sociale teams.
Dordts Ventiel
Begin 2015 is gestart met het Dordts Ventiel, een traject waarin de sociale teams en
jeugdteams leren maatwerk te leveren. Het Instituut Publieke Waarden (AlbertJan
Kruiter en Cher Steinfeld) begeleidt de gemeente en de teams bij dit traject.

Opbrengst 2016
- De teams hebben geleerd om op basis van een nieuw afwegingskader maatwerk te

leveren. Wanneer is het gerechtvaardigd om een oplossing buiten de reguliere
kaders te zoeken op basis van de afweging: rechtmatigheid - inzet eigen kracht
bewoner - kosten?
- Casussen waar de teams niet zelf voor de doorbraak konden zorgen zijn
opgeschaald naar het management van een betrokken organisatie (bv
vrouwenopvang, jeugdzorg) of binnen de gemeente (directeur MO). In 2015 zijn
acht casussen op deze wijze opgelost, wat heeft geleid tot een betere oplossing
voor de bewoner tegen lagere kosten.
Het is in 2015 niet nodig geweest om een casus op te schalen naar het politiek
bestuur. Alle oplossingen konden ambtelijk worden opgelost.
- De teams leren strategischer te denken. Veelvoorkomende problematiek vraagt om
een collectieve oplossing. Alle teams hebben op basis van hun caseload en ervaring
een plan bedacht en uitgewerkt en zullen dit begin 2016 aan de gemeente
presenteren. Het is niet persé de bedoeling dat de teams de plannen zelf gaan
uitvoeren. Het zoeken van een uitvoerder en overdragen is deel van het proces.
- In sessies met beleidsmakers en uitvoerders uit het veld (zorg, SDD, corporaties
e.a.) is gewerkt aan de thema's Wonen & schulden en Jongeren& schulden, de
meest voorkomende combinatie van problemen aldus de teams. De verwachting is
dat dit een aantal concrete ideeën oplevert die daadwerkelijk op korte termijn
kunnen worden ingevoerd (bv preventie van schulden, zelfstandig wonen met een
verstandelijke beperking).
De resultaten van het traject met IPW worden vastgelegd in o.a. een beschrijving van
de werkwijze, een overzicht van (geanonimiseerde) casuïstiek, de oplossingen uit de
sessie met beleidsmakers.
In 2016 wordt er een 'maatwerkpotje' ingesteld waaruit de teams (sociale teams en
jeugdteams) maatwerkoplossingen kunnen betalen of voorschieten.
Cijfers Sociale Teams

De cijfers die in deze raadsinformatiebrief worden gepresenteerd kunnen het best
worden geïnterpreteerd als indicatief. Door de sociale teams wordt hard gewerkt om
te komen tot een kwalitatieve en uniforme registratie. Er bestaan op dit moment
behoorlijke verschillen in registratie tussen de sociale teams.
In deze periode van transformatie in het sociaal domein zijn cijfers niet zaligmakend.
Door kwantitatieve gegevens te verrijken met kwalitatieve informatie kunnen de
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ontwikkelingen in het sociaal domein beter inzichtelijk worden gemaakt en worden
geïnterpreteerd.
De sociale teams in Dordrecht zijn "dé voordeur voor informatie, advies en
ondersteuning". Het registratiesysteem van de sociale teams sluit aan bij de
'diensten die de sociale teams leveren aan bewoners. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen informatie & advies (korte contacten) en ondersteuning (vragen). De cijfers in
deze raadsinformatiebrief hebben betrekking op de ondersteuning die de sociale
teams bieden aan bewoners. De informatie- & adviesvragen van bewoners worden
door de sociale teams in het registratiesysteem geturfd. In de periode januari t/m
september 2015 bedroeg het aantal informatie & adviesvragen (korte contacten) in
totaal 4.231.

In- en uitstroom
Figuur 1 toont de in- en uitstroom van de sociale teams in Dordrecht gedurende de
periode januari t/m september 2015. De eerste drie maanden van 2015 lag de
instroom van de sociale teams relatief hoog (rond de 300 ondersteuningstrajecten
per maand). Mogelijke verklaringen voor de hoge instroom zijn de oprichting van de
'nieuwe' sociale teams in centrum en oost en de publiciteit rondom de sociale teams.
Na een stabilisatie van de instroom in de periode april t/m augustus nam de instroom
in september (280 ondersteuningstrajecten) opnieuw toe.
In- en uitstroom Sociale Teams Dordrecht

Figuur 1
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De uitstroom nam in de eerste 9 maanden van 2015 toe van 56 (januari) naar 131
(september). Vanaf de tweede helft van 2016 worden door de sociale teams
aanzienlijk meer ondersteuningstrajecten afgesloten. Het verschil tussen de instroom
en de uitstoom nam gedurende het jaar af (met uitzondering van de maand
september).
Caseload
Desondanks name de caseload van de sociale teams in de periode januari t/m
september 2015 geleidelijk toe van 627 (januari) tot 1.677 (september). De caseload
is in deze rapportage bepaald volgens de definitie 'het aantal lopende
ondersteuningstrajecten + nieuw gestarte ondersteuningstrajecten in de betreffende
periode'.
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Figuur 2 Caseload
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Het aantal contacten van de sociale teams met bewoners en professionals ten
behoeve van de ondersteuningstrajecten nam toe van 1.226 in januari tot 2.759 in
september. Mogelijk weten de sociale teams bewoners en organisaties in de wijk of
het gebied steeds beter te vinden. Ook kan worden voorondersteld dat de in begin
2015 gestarte sociale teams in centrum en oost steeds efficiënter werken.
Figuur 3 Aantal contacten
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Plan van aanpak
In de periode januari t/m september 2015 hebben de sociale teams 699 plannen van
aanpak opgesteld voor én met bewoners (tabel 1). Deze plannen bevatten in totaal
1.444 doelstellingen. Ongeveer 47 procent van de doelstellingen die in het eerste
kwartaal zijn opgesteld is behaald en 11 procent van de doelstellingen is deels
behaald. In recentere kwartalen is het resultaat van een groot deel van de
doelstellingen onbekend. Het betreft in veel gevallen lopende ondersteuningstrajecten.
Tabel 1. Aantal PvA en doelstellingen
PvA

Aantal doelstellingen

le kwartaal

247

508

2e kwartaal

209

443

3e kwartaal

243

493

totaal

699

1444
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Figuur 3 Resultaat doelstellingen PvA
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Tabel 2 toont de domeinen van de zelfredzaannheidmatrix waarvoor een doelstelling
is geformuleerd in een plan van aanpak. Verreweg de meeste doelstellingen (537) in
het plan van aanpak hebben betrekking op het domein inkomen. Daarna volgt het
domein huisvesting (200 doelstellingen in het PvA). Voor de domeinen geestelijke
gezondheid (107), huiselijke relaties (104) en dagbesteding (100) zijn ook veelvuldig
doelstellingen geformuleerd.
Tabel 2. Doelstellingen PvA per domein

!totaal Domein

Domein

I totaal

Inkomen

537 Maatschappelijke participatie

33

Huisvesting

200 Scholing

15

Geestelijke gezondheid

107 Opvang

14

104 Justitie

10

Huiselijke relaties

.

5

100 Verslaving

Dagbesteding

Lichamelijke gezondheid

85 Lichamelijke verzorging

Activiteiten Dagelijks Leven

75

Sociaal emotionele ondersteuning

68 Onbekend

Sociaal netwerk

37

4

o

Tijdsbesteding

50

Zelfredzaamheid
Ten minste bij aanvang en bij afsluiting van het ondersteuningstraject wordt door de
medewerker van het sociaal team bij de ondersteunde bewoner de
zelfredzaamheid matrix afgenomen. In totaal is er voor 1.469 bewoners een
zelfredzaamheidsscore bekend. Voor de meerderheid van de bewoners is er helaas
geen complete ZRM (0- en 1 -meting). Ongeveer 88 procent van de bewoners, die
ondersteuning ontvangen van een sociaal team, stijgt in zelfredzaamheid3.
Tabel 3 Resultaatmeting ZRM
Aantal cliënten
Aantal cliënten zonder volledige ZRM gegevens

Percentage cliënten die gestegen zijn op ZRM

3

1469
798

88%

Ten minste één echelon verbetering op een leefgebied van de zelfredzaamheidmatrix waar
men bij de 0 -meting een 1,2 of 3 scoorde.
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Doorkijk 2016
Begin 2016 wordt bekeken hoe de informatievoorziening van de sociale teams kan
worden verbeterd. Onderdeel hiervan is de bottom up informatievoorziening: het
inrichten van de informatievoorziening, zodat sociale teams relevante trends en
ontwikkelingen beter (onderbouwd) kunnen signaleren en agenderen.
Het registratiesysteem wordt hiertoe aangevuld met door de teams aangedragen
clientprofielen (bv tienermoeder met schulden) waar vervolgens op kan worden
geregistreerd. Dit levert informatie op voor sturing en beleid.
Kosten en dekking.

De huidige financiering van de teams bestaat uit bijdragen vanuit de Wmo (reguliere
middelen en nieuwe Wmo-middelen voor o.m. cliëntondersteuning en sociale teams)
en vanuit het budget Jeugd.
Het grootste deel van de begroting bestaat uit de formatie die structureel
gesubsidieerd wordt (m.u.v. cliëntondersteuning MEE: sinds 2015). Deze kosten
waren al verwerkt in de reguliere gemeentebegroting.
De incidentele extra capaciteit (van m.n. Vivenz/Achter de voordeur en
FlexusJeugdplein) wordt miv 2015 gefinancierd door inzet van extra Rijksbudget en
middelen uit Wmo en Jeugd.
In 2016 zijn de Rijksmiddelen nog niet op niveau; ook zit er nog een dubbel in
overheadkosten in subsidies en door gemeente gefinancierde kosten die in 2017 e.v.
verder wordt afgebouwd.
Onderstaande begroting gaat uit van de vijf teams in hun huidige omvang en
samenstelling. Iedere wijziging (uitbreiding, andere huisvesting e.d.) heeft zijn
doorwerking in deze begroting. Wel is er in de begroting al rekening gehouden met
een mogelijke verhuizing van team Oost.
BEGROTING SOCIALE TEAMS
jaar 2017 e.v.

jaar 2016

oelichting

KOSTEN

reguliere inzet personeel
extra inzet personeel

C 3.023.169
C 227.125

C 3.023.169
C 227.125

C 3.250.29

C 3.250.29

huisvesting/facilitering
scholing/communicatie

beschikking 2016

C 238.405
C 30.000

C 288.405
C 39.500
C 327.905
C 3.578.19

C 268.405
C 3.518.69

DEKKING

Programma Zorg & Ondersteuning
budget subsidies MEE Vivenz
Rijksmiddelen sociale teams
lokale Wmo budget

C 1.748.194
C 367.000
C 419.700

C 1.748.194
C 221.872
C 479.700
C 2.449.766

beschikking 2016

C 2.534.89

Programma Jeugd:
budget subsidies Careyn Flexus
lokale jeugdmiddelen

C 920.826
C 60.000

C 920.826
C 175.000
C 1.095.82

Trivire
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C 980.826

C 52.000
C 3.597.59

Duurzaamheid
N.v.t.

beschikking 2016

C 3.515.72

Datum
Ons kenmerk

15 december 2015

MO/1538063

Communicatie en inclusief beleid
Communicatie naar betrokkenen: de informatie wordt verstrekt op verzoek van de
raad.
Inclusief beleid: sociale teams zijn beschikbaar voor alle inwoners, met en zonder
beperking.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
N.v.t.
Bijlage(n)
Zelfredzaamheidsmatrix.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

n Het college van Burgemeester en 1,tethouders
k) /Ar:,
de

cperptnric
secretaris

M.M. van der Kraan
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