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RAADSINFORMATIE inzake spreiding sociale teams

Samenvatting
Op basis van een analyse van de wijken wordt de formatie van de sociale teams
in Dordrecht meer evenredig gespreid. Het aantal locaties van de sociale teams
zal uitgebreid worden van 5 naar 6. De teams hebben als prioriteit om hun
zichtbaarheid in het hele gebied te vergroten en de samenwerking met de
partners in de wijk en de informele netwerken te versterken.

Inleiding
Bij de begrotingsraad in november 2015 heeft uw raad een motie aangenomen
waarin u ons verzoekt met een voorstel te komen om de wijkteams evenredig te
spreiden over Dordrecht.
In voorliggende raadsinformatiebrief word een voorstel gedaan voor een
herverdeling van de formatie en vergroting van de bereikbaarheid in de wijken.
Doelstelling
Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de gewenste
omvang en spreiding van de sociale teams over de stad op basis van kenmerken
van de wijken. Tevens wordt voorgesteld met deze informatie tegemoet te komen
aan de motie Sociaal Wijkteam in de wijk (november 2015, M13).

Stand van zaken/de feiten
De huidige situatie
De vijf sociale teams bestaan uit 36,5 fte, welke zijn ingevuld met medewerkers
vanuit MEE Drechtsteden, Vivenz, Careyn en Flexusieugdplein.
De samenstelling en omvang van de teams is deels historisch gegroeid (vanuit het
Stimuleringsprogramma Dordrecht West), deels gebaseerd op ervaring van de
deelnemende organisaties en algemene cijfers over Dordrecht.
De doelgroep van de sociale teams bestaat uit álle bewoners.
Vanuit de opdracht om preventiever te werken moeten de teams zich richten op het
aan elkaar verbinden van bewoners met meer en minder draagkracht.
De ondersteuning van de teams is vooral gericht op bewoners met meervoudige
problematiek en verminderde zelfredzaamheid. Uit de in 2014 door LPBL
uitgevoerde maatschappelijke kosten -baten analyse blijkt dat integraal werkende
teams het meest effectief (maatschappelijk en financieel) zijn wanneer ze zich met
hun ondersteuning op deze doelgroep richten.
Om te bepalen of de teams evenredig verspreid zijn over de stad, is gekeken naar
de potentiële vraag naar informatie en ondersteuning in een gebied of wijk: waar
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wonen mensen die op basis van een aantal indicatoren een verhoogde kans lopen
om in problemen te raken, dusdanig dat ze deze niet meer zelf of met hun netwerk
kunnen oplossen?
Hierbij zijn cijfers gebruikt over o.m. het aantal 80+-ers, lage inkomens,
éénoudergezinnen, bewoners met een indicatie voor begeleiding op basis van
psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking (zie bijlage).
Uit onderzoek en literatuur blijkt, dat deze indicatoren, zeker wanneer ze gestapeld
voorkomen, kunnen leiden tot verhoogde kwetsbaarheid.

De omvang en samenstelling van de teams
De indicatoren zijn toegepast op de huidige beschikbare formatie van de teams
exclusief de wijkverpleging. De weging van de wijken leidt tot onderstaande
gewenste omvang van de team:
Bewoners

Gewenste
formatie

West (Wielwijk, Crabbehof, Krispijn)

27%

35%

13

20

Oost

46%

34%

12

8

Centrum

28%

31%

11

8

100%

100%

36

36

Gewogen fte's Huidige fte's

Bovenstaande tabel laat een verschil zien tussen de huidige formatie en de
gewenste verdeling van de formatie over de teams. De teams Oost en Centrum
blijken te weinige fte's te hebben in relatie tot de behoefte van het werkgebied.
Wij willen de huidige formatieomvang stedelijk op dit moment niet verhogen. Het
ontbreekt op dit moment aan een gedegen onderbouwing om een uitbreiding op te
baseren.
De sociale teams kunnen nog slagen maken in de samenwerking met het informele
veld en andere organisaties en professionals in de schil om de teams.
Denk aan kortere lijnen met schuldhulpverlening, effectieve inzet van o.a.
thuisbegeleiding en ervaringsdeskundigen, samenwerking met
vrijwilligersorganisaties en inzet van mantelzorgondersteuning in de wijk. Een
aantal van deze verbeteringen is al ingezet in 2015.
De doorontwikkeling van sociale teams en jeugdteams (zie verder) wordt in 2016
opgepakt. Dit moet leiden tot een integrale dienstverlening, waarbij preventiever en
efficiënter gewerkt wordt. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van informele
netwerken in de wijk.
Doel is in 2016 te komen tot de bovengenoemde evenredige verdeling. Wij gaan
samen met de sociale teams een plan maken om deze herverdeling op een
zorgvuldige manier door te voeren. Hierbij wordt naast fte's gekeken naar de
benodigde kwaliteiten en expertise in de teams.

Uiteraard zullen wij in 2016 goed monitoren of de capaciteit per wijk en stedelijk in
evenwicht is met de behoefte. Hierbij worden zowel de werkdruk van de teams als
de inhoudelijke ontwikkelingen (verwijzingen, voorkomen escalaties e.d.) gevolgd.
Nu de registratie van de teams, na het opstartjaar, op orde is biedt dit handvatten
hiertoe. Wanneer er op basis van deze monitoring aanleiding is tot verdere
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aanpassing (verdeling of verhoging van het aantal fte's) zullen wij hiertoe met een
voorstel komen.

Wijkgericht werken
In de praktijk blijkt dat de sociale teams het best functioneren op wijkniveau. Op
die schaal zijn de medewerkers beter in staat het netwerk en 'mores van de wijk te
leren kennen, verbindingen te leggen tussen bewoners en zichtbaar te zijn.
Dit betekent niet persé dat iedere wijk een eigen zelfstandig sociaal team met een
vaste locatie moet hebben. Een team kan werken vanuit meerdere (flexibele)
locaties, medewerkers kunnen worden verdeeld naar aandachtswijken en het team
kan de vindplaatsen in de wijk benutten.
Locatie van de teams
De teams moeten goed vindbaar en bereikbaar zijn voor de bewoners van het
werkgebied. De locatie vormt naast uitvalsbasis voor het teams de fysieke
inloopplek voor bewoners. Daarnaast zijn de teams ook telefonisch en digitaal
bereikbaar en bestaat de mogelijkheid voor een huisbezoek. Het team moet flexibel
zijn in de zichtbaarheid door samen te werken met andere organisaties en
bereikbaar te zijn op of via,de vindplaatsen.
Uit het registratiesysteem en de ervaring van de teams blijkt het volgende:
- De teams Crabbehof en Wielwijk hebben een beperkt werkgebied en werken
vanuit een centraal punt. De bezoekers komen uit de gehele wijk.
- Hoewel het team Krispijn in Nieuw Krispijn gehuisvest is (en tot vorig jaar alleen
voor die wijk werkte) komen de bezoekers in middels uit Nieuw en Oud Krispijn.
- Gebied Oost blijkt te uitgestrekt om vanuit één locatie te bedienen. Bezoekers
komen voornamelijk uit Sterrenburg. In 2016 wordt het team gesplitst en gaat
werken vanuit twee locaties (Sterrenburg en Stadspolders). Het team onderzoekt
hoe ze ook voor de bewoners van Dubbeldam op een laagdrempelige manier
bereikbaar kunnen zijn.
- Team Centrum werkt vanuit een centrale plek in het werkgebied. Bezoekers
komen uit het hele gebied o.m. door de samenwerking met MEE in wijkcentrum
Maasstraat en spreekuren in Stapal en de Merwelanden.

Huisvesting teams Oost (sociaal team en jeugdteam)
Als alternatieve huisvesting voor sociaal Oost zijn de locaties Sterrewiel en
Polderwiel goede opties. Deze gebouwen liggen centraal, zijn goed te bereiken en
door een mogelijke combinatie met andere maatschappelijke functies kunnen
inhoudelijke verbindingen worden gelegd.
De corporaties beraden zich op de toekomstige functie van de plinten van de zgn.
Wielen. De gemeente is in gesprek met Trivire over de mogelijkheid om het sociaal
team in deze locaties te huisvesten.
Mocht deze optie onverhoopt niet doorgaan, dan zal op zeer korte termijn een
alternatief worden gezocht in de commerciële sector (bv een winkelpand). Zodra er
ontwikkelingen zijn over dit onderwerp wordt u hierover geïnformeerd.
Overigens wordt met het zoeken naar nieuwe locaties in Oost direct de gewenste
combinatie gemaakt van sociaal team en jeugdteam. In de nieuwe locaties wordt
per locatie een half sociaal team en een half jeugdteam gehuisvest. De
samenwerking zal hierdoor verder verbeteren.
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Ontwikkelingen 2016
Naast de concrete acties die in 2016 worden uitgevoerd (spreiding fte's,
huisvesting) loopt er een aantal ontwikkelingen die raken aan de werkzaamheden
en inrichting van de sociale teams:
1. Ontwikkelopdracht sociale teams en jeugdteams.
2. Passend verbinden onderwijs en jeugdhulp.
3. Inzet verpleegkundigen in de wijkteams.
Ad 1.

In 2014 zijn voor de inrichting van sociale teams en jeugdteams een aantal keuzes
gemaakt op basis van de inzichten van dat moment w.o. de sociale teams als
voordeur voor de jeugdteams. Beide type teams zijn onder leiding van
respectievelijk verandernnanagers en coördinatoren aan de slag gegaan met de
eigen doorontwikkeling.
Doel van de doorontwikkeling is het bieden van goede ondersteuning en hulp aan
bewoners/ouders/jeugdigen, waarbij de verschuiving naar licht en preventief moet
worden gemaakt en bewoners geen last mogen ondervinden van het bestaan van
verschillende teams.
Wij streven naar een integraal dienstverleningsconcept voor sociale teams en
jeugdteams, waarbinnen de professionals werken vanuit dezelfde visie en waarden
aan de transformatie en verschuiving naar 'de voorkant'. Zij moeten beschikken
over de bij deze werkwijze behorende competenties (Dordts DNA).
Binnenkort start de uitwerking van dit dienstverleningsconcept, samen met de
teams.
Ad 2.

Vanuit de wens om de verbinding en samenwerking tussen scholen en jeugdhulp te
versterken is gestart met het traject passend verbinden. Hierover bent u in
oktober 2015 geïnformeerd.
In dit kader wordt de functie schoolmaatschappelijk werk herijkt, om zorg in en om
school snel en effectief met elkaar te realiseren.
Het is de bedoeling met ingang van het schooljaar 2016-2017 te starten met de
nieuwe werkwijze.
Ad 3.

Op dit moment worden de sociale teams versterkt met de inzet van de zgn.
Si wijkverpleegkundigen van Internos, Aafje en de Wielborgh (circa 5 fte). Deze
functie wordt ingekocht door VGZ zorgverzekeraar.
VWS is voornemens per 2017 de financiering van de verpleging te wijzigen
waarmee het onderscheid van 51 (niet toewijsbare) verpleging en S2 (toewijsbare)
verpleging verdwijnt. Het zal dan niet meer mogelijk één verpleegkundige in het
sociaal team te zetten. Wij gaan in overleg met de zorgaanbieders de
samenwerking tussen wijkverpleging en sociale teams opnieuw vormgeven zodat
de aansluiting met het domein gezondheid geborgd blijft.
Medio 2016 wordt bekend hoe deze wijziging door VWS wordt ingevoerd.
Wij zullen u in het najaar 2016 informeren over de stand van zaken op
bovenbeschreven drie ontwikkelingen.
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Kosten en dekking
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
Eind 2015/begin 2016 is door de gemeente veel aandacht besteed aan de
publiekscommunicatie: artikelen in de huis aan huisbladen, flyers e.d.. Daarnaast
zijn de teams zelf gaan werken aan het vergroten van de bekendheid onder
samenwerkingspartners. Op dit moment wordt het communicatieplan voor de
sociale teams geactualiseerd. De uitvoering start in het eerste kwartaal 2016.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
In het najaar wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Passend
verbinden, de Ontwikkelopdracht sociale teams - jeugdteams en de stand van
zaken betreft de wijkverpleging.

Bijlagen
Bijlage bij raadsinformatiebrief spreiding sociale teams.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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