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Kennisnemen van: 

De Q1-rapportage 2015 van Welzijn Oudewater. 

Inleiding: 

Welzijn Oudewater vormt per 1 januari 2015 de integrale toegang tot de hulpverlening in het sociaal 
domein. Tijdens de raadsbehandeling van de beleidsstukken sociaal domein op 30 oktober 2014 is aan de 
raad toegezegd dat de kwartaalrapportages van Welzijn Oudewater ter kennisneming naar de 
gemeenteraad gaan. 

Kernboodschap: 

Welzijn Oudewater beschrijft in deze Q1-rapportage: 
« de manier van werken van het sociaal stadsteam 
« het aantal en de inhoud van de vragen die bij de front office binnen komen 
« aantal afgegeven beschikkingen, aantallen herindicaties Wmo en jeugd en aantal multiproblem 

casussen 
» de taakverdeling tussen het sociaal stadsteam en de financiële administratie in Woerden 
« overige taken en werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2015 



Vervolg: 

Welzijn Oudewater geeft een presentatie over de manier van werken tijdens de raadsinformatiebijeenkomst 
van 30 juni 2015. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan de Q2-rapportage/ halfjaarsrapportage van WO. Deze wordt opgesteld 
aan de hand van format dat in samenwerking tussen de gemeente en Welzijn Oudewater opgesteld is. Uw 
raad ontvangt deze rapportage ter kennisneming na de zomervakantie. 

De Participatieraad Oudewater ontvangt ook de Q1-rapportage ter kennisneming. 

Bijlagen: 

rapportage Q1 2015 Welzijn Oudewater (corsa 15İ.013079) 

De secretaris De burgemeester 
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Sociaal stadsteam Welzijn Oudewater 

Kwartaalrapportage I. 2015 

juni 2015 

 

1. Werkwijze van het sociaal stadsteam op hoofdlijn 

Het sociaal stadsteam Oudewater is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur. Op woensdagochtend is er een inloopspreekuur. Daarnaast is het stadsteam be-

reikbaar via email. Vragen komen binnen bij twee medewerkers van het frontoffice. Relatief eenvoudige 

vragen (informatie en advies) worden zoveel mogelijk direct afgehandeld. Daarvoor is altijd een consu-

lent als achterwacht voor de frontofficemedewerkers beschikbaar. Bij uitgebreidere of complexere vra-

gen verzamelen de frontoffice medewerkers nadere informatie (beperkte uitvraag) die nodig is om in 

tweede instantie te kunnen beoordelen of de vraag aan het juiste adres is gesteld (er wordt altijd een 

postcode check uitgevoerd) en juiste toedeling aan een consulent mogelijk te maken. Op weekbasis wor-

den de binnengekomen vragen in het voltallig consulententeam besproken. Aan de orde is daarbij de te 

nemen actie en de vraag wordt toebedeeld aan een (een enkele keer ook twee) consulent(en). Dat gebeurt 

op basis van expertise en beschikbaarheid. In principe vindt in alle gevallen waarbij de klant in kwestie bij het 

stadsteam niet bekend is brede vraagverheldering (´keukentafelgesprek´) plaats, doorgaans in de vorm van een 

huisbezoek. Het huisbezoek wordt door de frontoffice medewerker in overleg met de klant gepland. Als gevolg 

van de werkdruk in het eerste kwartaal kan daar een periode van maximaal zes tot acht weken mee gemoeid zijn. 
In spoedgevallen worden daarop uitzonderingen gemaakt. Tijdens het huisbezoek brengt de consulent samen met 

de klant de situatie op alle relevante leefgebieden in kaart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de domeinen uit de  

zelfredzaamheidsmatrix. Vaak zijn de huisbezoeken intensief (anderhalf tot twee uur). Klant en consulent stellen 
een ondersteuningsplan op waarin wordt vastgelegd welke vraag de klant heeft en wat hij of zij vindt dat daaraan 

moet gebeuren. Het is de taak van het sociaal stadsteam om daarbij eerst te kijken naar wat de klant zelf al heeft 

gedaan of nog zou kunnen doen, wat de bijdrage van zijn of haar sociale omgeving kan zijn en in hoeverre de 

klant gebaat is bij deelname aan activiteiten van of ondersteuning vanuit informele organisaties (´voorliggende 
voorzieningen´). Pas als dat onvoldoende antwoord op de vraag oplevert komen individuele maatwerkvoorzienin-

gen (professionele ondersteuning tegen betaling) in beeld. Het ondersteuningsplan is ´eigendom´ van de klant en 

wordt door hem of haar ondertekend. Op basis van het ondersteuningsplan dat door de klant is geaccordeerd stelt 
de consulent van het stadsteam een beschikking op. Het sociaal stadsteam is daarbij gehouden aan een termijn van 

twee maanden tussen melding van de vraag en het afgeven van een beschikking. In het eerste kwartaal is het 

steeds gelukt om binnen die termijn te blijven. De beschikking wordt doorgezet naar de afdeling financiën van de 
gemeente van waaruit facturering van een leverancier (verstrekkingen) of zorgaanbieder plaatsvindt. Bij de keuze 

voor individuele maatwerkvoorzieningen gaan klant en consulent in eerste instantie uit van de leveranciers en 

zorgaanbieders met wie de gemeente een contract tot levering heeft afgesloten (zorg in natura). Indien de klant 

zelf de zorg wil organiseren of wanneer hij of zij een leverancier of zorgaanbieder wenst die niet door de gemeen-
te is gecontracteerd is er de mogelijkheid tot beschikken op basis van PGB (persoonsgebonden budget). Klanten  

hebben de mogelijkheid tot het indienen van klachten of het maken van bezwaar tegen de uiteindelijke beschik-

king. In het eerste kwartaal van 2015 heeft zich dat niet voorgedaan. In het kader van nazorg neemt het stadsteam 
na verloop van enkele maanden telefonisch contact op met klanten om te horen of een en ander naar wens is ver-

lopen.  

   

 
2.  Vragen bij het front-office 
Vanaf 5 januari 2015 weet men in Oudewater het sociaal stadsteam  zeer goed te vinden. Dat geldt zowel voor 

burgers als voor hun sociaal netwerk en informele en professionele organisaties. Het aantal vragen is omvangrij-

ker dan wij hadden voorzien.  In het front-office gaat het om een eerste vraagverkenning, eenvoudige en adequate 

afhandeling waar kan (informatie en advies), doorverwijzing extern en interne doorschakeling naar het consulen-
tenteam. Als direct duidelijk is dat doorverwijzing aan de orde is wordt het contact niet als vraag geregistreerd. 

Dat verklaart waarom het aantal verwijzingen hoger is dan het aantal vragen dat bij de frontoffice binnenkomt.  
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De vragen die worden doorgezet naar het de consulenten van het stadsteam worden op weekbasis verdeeld over de 

consulenten op grond van expertise en beschikbaarheid. 

  
 Q1 2015 Q1 2014 

Aantal vragen 

frontoffice 

164 79 

Aantal doorverwij-

zingen 

206 42 

 

Wij verwijzen naar bijlage 1. voor een overzicht van de aard van de vragen die bij het frontoffice binnenkomen en 

waarheen is verwezen. 

 

 

3.  Herindicaties, nieuwe vragen en multiproblemsituaties. 
Het aantal herindicaties en nieuwe aanvragen praktische voorzieningen en verstrekkingen (oud Wmo) is groter 

dan we aannamen. Er zijn in 2015 aanzienlijke aantallen indicaties HH (huishoudelijke hulp) die aflopen. Het 

herindiceren op grond van de nieuwe Wmo 2015 kost tijd, maar kan tegelijkertijd ook het beroep op maatwerk-

voorziening en bijbehorende budgetaanspraken verminderen. Eigen kracht, sociaal netwerk, vrijwilligersorganisa-
ties en algemene voorzieningen kunnen een bijdrage leveren aan de behoefte van de hulpvrager én aan participatie 

(waar passend). Het gaat in 2015 om circa 70 herindicaties. Ook bij deze herindicaties kijken wij zorgvuldig wel-

ke nieuwe mogelijkheden er zijn om de (hulp)vragen te beantwoorden en de participatie te bevorderen. Daarnaast 
komen nieuwe meldingen praktische voorzieningen (HH, CVV, rollen, woningaanpassingen) en vragen voor 

(maatwerkvoorzieningen) dagbesteding en begeleiding, binnen.  

 

Het aantal vragen rondom  jeugd is nog steeds niet helemaal te overzien. Recent hebben wij de beschikking ge-
kregen over de informatie betreffende het aantal indicaties jeugd dat voor 2015 voor jongeren uit Oudewater is 

afgegeven. Dat zijn er ongeveer 90. Nog niet duidelijk is welke daarvan aflopen omdat een hulpverleningstraject 

kan worden afgesloten en welke in aanmerking komen voor herindicatie.   
 

Het aantal multiproblem casussen dat in het eerste kwartaal bij het sociaal stadsteam is binnen gekomen bedraagt 

17. Dit betreft voor een belangrijk deel bestaande en gekende probleemsituaties waarbij de bemoeienis van het 
stadsteam natuurlijk nieuw is en in samenspraak met andere hulpverleners wordt bepaald welke rol het sociaal 

stadsteam daarbij zal spelen. Wij verwachten op basis van landelijke cijfers dat het aantal dit jaar zal oplopen tot 

ongeveer 30 casussen. In de startfase van de nieuwe integrale benadering bij deze casussen gaat veel tijd zitten, en 

dat geldt ook voor  monitoring, begeleiding en  ‘ vinger aan de pols’ contacten. 
 

Kortdurende ondersteuning en/of begeleiding bij relatief lichte vragen zou het stadsteam graag zelf oppakken 

ondanks het feit dat in Oudewater toch overwegend is gekozen voor een regiemodel voor inrichting van de toe-
gang. In het eerste kwartaal zijn wij daar weinig aan toegekomen onder druk van de vele vragen die tot brede 

vraagverkenning hebben aangezet. In samenspraak met de gemeente zoeken wij naar mogelijkheden om daar 

meer ruimte voor te scheppen.   
 
 Q1 2015 Q1 2014 

Aantal aanmeldingen waarop brede 

vraagverheldering is gedaan  

127 81 

Aantal x ondersteuningsplan incl. 

beschikking(en) 

59 241 

Nazorg 30 18 

                                                
1 In 2014 stelde Welzijn Oudewater geen beschikkingen, maar bracht zij een positief gefundeerd advies uit voor een (praktische ) voorzie-

ning. De backoffice in Woerden nam deze adviezen altijd over en verzorgde de beschikking en afhandeling. De cijfers zijn dus niet hele-
maal te vergelijken, maar geven hiermee toch een beeld. 
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Aantal MP nieuw 5 1 

Aantal MP bestaand (wisselend in 

intensiteit) 

12  

 

In bijlage 2. geven wij een overzicht van de aard van het aantal meldingen waarop brede vraagverkenning is uit-

gevoerd en een overzicht van aard van de beschikkingen die  vervolgens zijn opgesteld, waarbij we aangeven of 
het beschikkingen Zorg in Natura dan wel PGB betreft. 

 

 

4.  Taakverdeling sociaal stadsteam en voormalig backoffice gemeente Woerden-Oudewater  

 In 2015 is deze taakverdeling ingrijpend anders georganiseerd dan in 2014. Waar het sociaal stadsteam (of eigen-

lijk haar voorloper) in 2014  uitsluitend indicatieadviezen afgaf op het terrein van Wmo-verstrekkingen en de 

verwerking daarvan plaats vond in de backoffice is nu het afgeven van beschikkingen de taak van het sociaal 
stadsteam en is facturering voor zorgaanbieders en leveranciers nu de taak van de financiële afdeling van de ge-

meente.  Deze nieuwe  taakverdeling in combinatie met de uitbreiding van de werkzaamheden als gevolg van met 

name de transitie jeugdzorg heeft in het eerste kwartaal van 2015 gevraagd om veel afstemmingsoverleg. Geleide-
lijk aan slagen we erin om samen met de gemeente startproblemen te overwinnen. 

 

 

5. Overige taken en werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2015 

Naast de kerntaken van het sociaal stadsteam op het terrein van maatschappelijke ondersteuning inclusief het voe-

ren van brede vraagverkenning (´keukentafelgesprekken´) en, waar noodzakelijk,  het toekennen van individuele  

maatwerkvoorzieningen via beschikken hebben vele andere zaken met prioriteit om aandacht en inzet van het 
sociaal stadsteam gevraagd. De taken in het kader van vrijwilligersondersteuning zijn gecontinueerd, er is de kiem 

gelegd voor een plan van aanpak ondersteuning mantelzorg in samenspraak met de gemeente en vanzelfsprekend 

is aandacht besteed aan teamvorming en versterking van de deskundigheid van de consulenten, onder meer door 
een scholingstraject vanuit de Wmo-werkplaats van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is samenwerking gezocht 

en zijn afspraken tot stand gekomen met veel lokale partijen die in 2014 nog niet waren betrokken bij de in-

richting van de toegang tot het sociale domein in Oudewater. We noemen basisonderwijs en intern begeleiders,  

regionale organisatie voor leerplicht, wijkverpleegkundigen en dementieconsulent, huisartsen en praktijkonder-
steuners, woningbouwcorporatie, jongerenwerk en ambulante thuisbegeleiding…… Het sociaal stadsteam zet in 

op het verder ontwikkelen van de samenwerkingsrelaties met de lokale informele organisaties die zijn vertegen-

woordigd in het NIO (Netwerk Informele Organisaties).  Daarnaast speelt het sociaal stadsteam haar rol in nood-
zakelijk overleg in regioverband.  

 

 

6. Perspectief     

De samenwerking tussen het sociaal stadsteam en de gemeente Oudewater is goed. En dat is ook noodzakelijk. In 

samenspraak met de gemeente wordt gezocht naar mogelijkheden om het sociaal stadsteam verder te versterken, 

zowel qua werkwijze en netwerkpositie als qua uitvoeringscapaciteit. Bovendien hebben we met de gemeente 
overeenkomst bereikt over een rapportageformat aan de hand waarvan we meer inzicht kunnen verschaffen in de 

door het stadsteam bereikte resultaten voor inwoners van Oudewater die al dan niet tijdelijk ondersteuning nodig 

hebben in het vervolg van 2015. In het derde kwartaal van 2015 wordt vanuit de gemeente Oudewater-Woerden 
een klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van het sociaal stadsteam uitgevoerd. Wij zien de uitkomsten 

daarvan met vertrouwen tegemoet.       

 
Oudewater 
Hannie van Buren 
Johan Vermeulen 
juni 2015 
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Bijlage 1. Vragen frontoffice en verwijzingen. 

 

Aantal lichte gesprekken 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Totaal 

      

Commerciële organisaties  6    6 

Eerste lijn  17    17 

Familie  53    53 

FermWerk 1    1 

Huisarts 1    1 

Informele zorg 3    3 

Met de burger zelf 61    61 

Met derde bij burger 1    1 

Politiek 1    1 

Praktijkondersteuner 2    2 

Sociaal netwerk 4    4 

Spreekuur Oudewater 5    5 

Thuiszorg 3    3 

Wmo-loket woerden 2    2 

Zorgaanbieder 4    4 

Totaal 164    164 

 

Doorverwezen naar 1e kw. 2e Kw. 3e kw. 4e kw. Totaal 

Aanpassing voorziening 1    1 

Aanschuifmaaltijd Wulverhorst 1    1 

Begeleiding groep 4    4 

Begeleiding individueel 8    8 

Bezoek aan huis 3    3 

Boodschappenservice 8    8 

Cliënt zelf 18    18 

CVV-pas 8    8 

Dementieconsulent 1    1 

Ergotherapie 4    4 

Fysiotherapie 3    3 

GGZ 2    2 

Hulp bij het huishouden 15    15 

Informatie geven 32    32 

Jeugd- en opvoedhulp 6    6 

Jeugd GGZ 1    1 

Kortdurend verblijf 1    1 

Losse woonvoorziening 1    1 

Maatschappelijk werk 2    2 

Mantelzorg binnen leefeenheid 9    9 
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Mantelzorg buiten leefeenheid 20    20 

Mantelzorgondersteuning 1    1 

MEE 2    2 

Overig  6    6 

Personenalarmering 3    3 

Persoonlijke verzorging 4    4 

Rollator 3    3 

Rolstoel 4    4 

Schuldhulpmaatje 1    1 

Tafeltje dekje 4    4 

Uitleen hulpmiddelen 1    1 

Valys 6    6 

Vervoersvoorziening 1    1 

Verwezen naar huisarts 1    1 

Vriesverse maaltijden 3    3 

Vrijwillige hulpdienst i.v.m. vervoer 4    4 

Vrijwilligerswerk  1    1 

Welzijn op recept  1    1 

Welzijnsconsulent  2    2 

Woningaanpassing 4    4 

Ziso! 1    1 

Zonnebloem activiteiten 2    2 

Zonnebloem huiskamerproject  2    2 

Zonnebloem maatjesproject 1    1 

Totaal 206    206 

 
 

Bijlage 2. Meldingen en beschikkingen 
 

Aanmelding  1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Totaal 

Welzijn op recept 4    4 

Verhuizen buiten gemeente 1    1 

Multi problem  5    5 

Mantelzorgondersteuning 4    4 

Advies welzijnsconsulent 28    28 

Jeugd  6    6 

Praktische voorzieningen2 79    79 

Totaal 127    127 

 

 

Beschikkingen       

                                                
2 Praktische voorzieningen wordt verstaan: HH, vervoer, rollen en woningaanpassing.  
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Kwartaal 1 Onbekend PGB/ZIN PGB ZIN Totaal  

Begeleiding groep 0 1 1 5 

Begeleiding individueel 0 3 4 7 

Huishoudelijke hulp 1 3 16 20 

Jeugd- en opvoedhulp  0 0 1 1 

Jeugd GGZ 0 1 0 1 

Rolstoel 0 0 5 5 

Vervoer 8 0 1 9 

Vervoer dagopvang 0 1 3 4 

Wonen  0 1 6 7 

Totaal  9 10 40 59 

 


