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Samenvatting
Eind 2015 heeft uw raad zich uitgesproken voor een maatwerkbudget voor de
sociale teams en jeugdteams in Dordrecht. Met dit regelvrije budget kunnen
teamleden incidentele uitgaven doen bij uitzonderlijke casussen die buiten het
reguliere aanbod vallen of er geen toegang toe hebben. Een maatwerkteanns,
bestaand uit medewerkers vanuit sociale teams, jeugdteams, SDD en gemeente
beheert het budget.

Inleiding
Het leveren van maatwerk is uitgangspunt binnen de Wmo en de Jeugdhulp:
professionals zoeken naar de beste oplossing voor inwoners van Dordrecht. Daarvoor
gebruiken de sociale teams en jeugdteams bij de Ventieltafel een afwegingskader dat
bestaat uit de waarden: rechtmatigheid (wat zeggen wetten en verordeningen?),
rendement (wat kost het en levert het op?) en betrokkenheid (wat kunnen mensen
zelf?).
Over het algemeen kunnen mensen geholpen worden binnen de gangbare
procedures, werkafspraken, ingekochte zorg enz., ofwel: de standaardoplossingen die
gemeente, SDD, corporaties en vele andere organisaties hebben ingericht. Vaak biedt
de standaardoplossing het gewenste resultaat, maar niet altijd: het kan integrale,
goedkoper, met meer eigen inzet van de bewoner. Alleen biedt het systeem niet de
ruimte om de beste oplossing te realiseren, wat leidt tot veel tijdverlies voor
professionals, onnodige escalaties en hoge kosten of een next best oplossing.

In 2015 hebben de sociale teams en jeugdteams daarom geleerd maatwerk te
leveren. Uitzonderlijke complexe casussen worden getoetst aan de 'driehoek'
(rechtmatigheid, betrokkenheid, rendement) en met een gemotiveerd voorstel
opgeschaald. Inmiddels is in ruim 20 cases op deze manier een doorbraak
geforceerd; soms door inschakeling van directies of wethouders, vaak zonder hun
tussenkomst.
Nu de ondersteuning vanuit het Instituut voor Publieke Waarden afloopt willen we
deze manier van werken in de gemeentelijke organisatie en de teams in de stad
verankeren. Om ingewikkelde zaken blijvend van een oplossing te kunnen voorzien,
maar ook om op beleidsniveau te kunnen leren van de praktijk. De manier van
werken en het doorlopende leerproces blijft in Dordrecht de naam Ventieltafel
dragen.

Doelstelling
De Ventieltafel in Dordrecht heeft een dubbele doelstelling:
- ingewikkelde cases oplossen; en
- structurele knelpunten aanpakken.
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Voor dit eerste doel hebben de teams aangegeven behoefte te hebben aan een
beperkt, regelvrij maatwerkbudget. Het budget kan worden besteed aan die
uitzonderlijke gevallen, die buiten het standaard aanbod vallen of er geen toegang
toe hebben. Het geeft de teams de mogelijkheid om snel (in termen van uren) en
effectief (in termen van doorlooptijd) een oplossing uit te voeren. Dat is nodig omdat
veel 'verkokering' begint bij verkokerde budgetten.
Bij de begrotingsbehandeling 2016, op 10 november 2015, heeft uw raad
aangegeven eveneens voorstander te zijn van een dergelijk budget.

Stand van zaken/de feiten
Het maatwerkbudget is gerealiseerd. Voor 2016 is er C 15.000,- beschikbaar voor de
vijf sociale teams en drie jeugdteams gezamenlijk.
Het budget blijft geparkeerd bij de gemeente en wordt beheerd door een zgn.
maatwerkteam. In dit team zitten vertegenwoordigers van de sociale teams,
jeugdteams, SDD en gemeente (MO/Jeugd en Wmo).
Met de teams zijn werkafspraken gemaakt op welke manier zij een casus kunnen
inbrengen en welke spelregels hiervoor gelden.
Naast het oplossen van individuele casussen is het doel van het maatwerkbudget dat
de organisatie en de teams blijven leren van de praktijk. Bijgehouden wordt wat voor
soort vragen het maatwerkteam bereiken en of dit mogelijk tot een nieuwe
werkafspraak of beleidsaanpassing moet leiden. Na één jaar wordt het
maatwerkbudget met de bijbehorende werkwijze geëvalueerd.

Kosten en dekking
Het budget bedraagt C 15.000,- voor 2016. De dekking is gevonden binnen de
programma's Jeugd en Zorg & Ondersteuning.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
Het betreft een intern werkproces. De teamleden zijn geïnformeerd over de
werkwijze.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Begin 2017 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreft het budget,
het aantal en de aard van de casussen en de leeropbrengsten van dit traject.
Bijlagen
Geen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
I

Het college van Burgemeester en WEp ouders
de burg
eester
de secretaris

M.M. van der Kraan
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