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Kennisnemen van: 

De rapportage over het vierde kwartaal van 2015 (Q4) van het Sociaal stadsteam Oudewater. 

Inleiding: 

In 2015 heeft het Sociaal stadsteam Oudewater uitvoering gegeven aan de integrale toegang tot hulp en 
ondersteuning binnen het sociaal domein. Tijdens de raadsbehandeling van de beleidsstukken sociaal 
domein op 30 oktober 2014 is toegezegd dat de kwartaalrapportages ter kennisname aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. 

Kernboodschap: 

Conform afspraak rapporteert het sociaal stadsteam Oudewater over: 

- de productie van het stadsteam, uiteengezet in diverse activiteiten en voorzien van een toelichting (denk 
hierbij aan aantallen contacten, ondersteuningsvragen, spreekuren etc); 
- ervaringen van de inwoners; 
- doorlooptijden. 



De productiecijfers zijn vergezeld van een overzicht van de cijfers op basis waarvan de inschatting van 
inzet (en derhalve de subsidiëring) voor 2015 is gemaakt. Hieruit wordt zichtbaar dat de werkelijke inzet in 
2015 vele malen hoger ligt dan was berekend. Waar nodig worden de verschillende rubrieken nader 
uitgesplitst en toegelicht. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de samenwerking, werkdruk en 
vindbaarheid in het vierde kwartaal van 2015. 

Het algemene beeld is dat het stadsteam door de inwoners van Oudewater meer dan goed wordt 
gevonden. Het aantal vragen bij de frontoffice blijft onverminderd hoog, evenals het aantal gesprekken (met 
of zonder huisbezoek). Opvallend is het hoge aantal (korte) interventies dat door het stadsteam zelf wordt 
gedaan als onderdeel van het ondersteuningsplan, waardoor inzet van (kostbare) zorg door andere partijen 
wordt voorkomen. Overigens wordt ook zichtbaar in de rapportage dat het stadsteam uitdrukkelijk de 
samenwerking opzoekt met diverse partners, om nieuwe manieren van werken te ontwikkelen en om 
snelle(r) ondersteuning te kunnen bieden. Snel schakelen, zonder bureaucratie. 

Er zijn ook in het vierde kwartaal geen klachten geweest van inwoners over het functioneren van de 
medewerkers van het stadsteam. Met alle veranderingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, is 
dit niet vanzelfsprekend en zegt het veel over de kwaliteit van het werk van het stadsteam. 

Als rode draad door het stuk loopt de hoge werkdruk binnen het stadsteam, wat uitdrukkelijk als punt van 
aandacht wordt neergezet. Hierdoor heeft het stadsteam in het laatste kwartaal van 2015 de keuze moeten 
maken minder tijd te steken in bepaalde aspecten van de dienstverlening, om zo te kunnen blijven voldoen 
aan de vraag vanuit de inwoners. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bieden van nazorg, hoewel dit kan leiden 
tot (eerder) afschalen van zorg en het voorkomen van terugvallen op zorgstructuren. 

Vervolg: 

Ook in 2016 geeft het Sociaal stadsteam Oudewater uitvoering aan de integrale toegang. In 
gezamenlijkheid wordt gewerkt aan de transformatieagenda voor 2016. Hierin worden ook de 
productiecijfers van 2015 meegenomen en zullen aan de hand van een nadere analyse hiervan resultaten 
geformuleerd kunnen worden. 

De financiële verantwoording over 2015 wordt, conform de subsidieverordening, uiterlijk 1 mei ingediend 
door het Sociaal stadsteam Oudewater. 

De Q4 rapportage wordt ook ter kennisgeving naar de Participatieraad gestuurd. 

Bijlagen: 

Q4 Sociaal stadsteam Oudewater (geregistreerd in Corsa onder nummer 16.005073) 
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Kwartaalrapportage IV. 2015 Sociaal Stadsteam Oudewater 

1. Inleiding 
De Gemeente Oudewater en het Sociaal Stadsteam Oudewater zijn overeengekomen dat na afloop 
van elk kwartaal een rapportage wordt opgesteld over het aantal afgehandelde vragen bij het Sociaal 
Stadsteam in het daartoe tussen gemeente en stadsteam overeengekomen format (zie hieronder). 

De rapportage over het eerste kwartaal 2015 presenteerde het Sociaal Stadsteam in mei van dit jaar. 
Daaruit bleek dat de vraag aan het Sociaal Stadsteam Oudewater de beschikbare capaciteit fors 
overschrijdt, waardoor prioriteiten in de uitvoering van productieafspraken gesteld moeten worden. 
Die prioriteiten zijn gelegd bij de zo vlot mogelijke afhandeling van vragen naar voorzieningen, 
verstrekkingen, ondersteuning en zorg. Mede naar aanleiding van de geconstateerde verhouding 
tussen vraag en capaciteit, heeft de gemeente Oudewater voor de tweede helft van 2015 een 
aanvullend subsidie beschikbaar gesteld om de uitvoeringscapaciteit van het Sociaal Stadsteam te 
versterken. Deze uitbreiding is met ingang van 2016 weer komen te vervallen. In augustus 2015 
heeft het Sociaal Stadsteam de rapportage over het eerste halfjaar aan de gemeente aangeboden. 
Het algemene beeld daarvan is dat de omvang van de vraag aan het Sociaal Stadsteam Oudewater 
ook in het tweede kwartaal fors hoger is dan de verwachting was bij aanvang van de werkzaamheden 
en ten ti jde van het opstellen van de subsidieaanvraag in 2014. In november van 2015 heeft het 
Sociaal Stadsteam kwartaalrapportage III. aan de gemeente aangeboden. Op hoofdlijnen valt 
daarover te constateren dat de in de eerste twee kwartalen van 2015 ingezette trend zich doorzet. 
Zowel inwoners als netwerkpartners weten het stadsteam goed te vinden. De werkdruk is 
onverminderd hoog. Het afgeven van beschikkingen inzake WMO-verstrekkingen is daar een 
belangrijke factor in en dat heeft zeker een relatie met de vergrijzende bevolking van Oudewater. 

Hierbij biedt het Sociaal Stadsteam Oudewater de vierde kwartaalrapportage 2015 aan, waarmee 
eveneens zicht wordt gegeven op het hele transitiejaar 2015. Ook het vierde kwartaal van 2015 is 
sprake van een zeer hoge werkdruk voor zowel frontoff ice als consulenten. Het aantal vragen aan het 
frontoff ice is ten opzichte van kwartaal III. met maar liefst 48% toegenomen. Het aantal 
maatwerkbeschikkingen is heel 2015 relatief constant gebleven. Naast de reguliere taken van het 
Sociaal Stadsteam heeft het laatste kwartaal van 2015 in het teken gestaan van de uitvoering van 
herindicaties voor zowel PGB als ZIN (begeleiding). Deze herindicatie-operatie heeft een groot beslag 
gelegd op het sociaal stadsteam en de Stichting Welzijn Oudewater heeft zich genoodzaakt gezien 
om met name het frontoffice van het Sociaal Stadsteam extra uitvoeringsuren te geven om de klus te 
klaren. Ondanks dat is dat niet helemaal gelukt en is er in overleg met de gemeente Oudewater 
besloten om waar noodzakelijk voorheen door Bureau Jeugdzorg of CIZ afgegeven beschikkingen 
ambtelijk te verlengen. In 2016 zullen de betreffende dossiers alsnog worden geherindiceerd. De 
sterke stijging in het aantal vragen bij het frontoff ice in het laatste kwartaal kan deels worden 
verklaard uit onduidelijkheden bij inwoners over de herindicatieprocedures. 

2015 was voor het sociaal stadsteam een hectisch jaar. In vele opzichten ook een leer- en 
experimenteerjaar. Veel energie is geïnvesteerd in het verder uitbouwen van de netwerkpositie van 
het Sociaal Stadsteam, de doorontwikkeling van het team werkend vanuit een samengesteld team 
met verschillende expertise, de samenwerkingsrelatie met de gemeente Oudewater en het winnen 
van het vertrouwen van de inwoners. Het Sociaal Stadsteam heeft namens de gemeente Oudewater 
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zowel de Dag van de Mantelzorg als de Mantelzorgwaardering georganiseerd en uitgevoerd. Dit is 
zeer gewaardeerd door de inwoners. In tegenstelling to t de situatie in vele andere gemeenten in 
Nederland is de decentralisatie in Oudewater niet gepaard gegaan met grote maatschappelijke 
onrust en onterechte afbouw van zorg. Er is in 2015 geen enkele klacht van inwoners over het 
functioneren van het sociaal stadsteam ingediend. Wij vinden dat veelzeggend en zijn daar trots op. 

2. Rapportageformat 
Gemeente en Sociaal Stadsteam zijn overeengekomen dat de kwartaalrapportages een viertal 
rubrieken dienen te omvatten: kwantitatieve informatie over de door het Sociaal Stadsteam 
geleverde productie, kwalitatieve en zo mogelijk kwantitatieve informatie over de ervaringen van 
inwoners van Oudewater met het Sociaal Stadsteam, informatie over de doorlooptijden van de 
dienstverlening en de door het Sociaal Stadsteam geboekte resultaten. Elk van die rubrieken is weer 
onderverdeeld in subvragen waardoor het navolgende format ontstaat: 

Rubriek A. Productie sociaal stadsteam 
1. Aantal vragen f ront office (telefonisch en bezoekers inloopspreekuur) 
2. Aantal brede vraagverhelderingsgesprekken 
3. Aantal meldingen 
4. Aantal afgehandelde meldingen (afgeronde aanmeldwerkprocessen) 
5. Aantal opgestelde ondersteuningsplannen 
6. Inzicht opbouw ondersteuningsplannen 
7. Aantal beschikkingen maatwerkvoorzieningen 
8. Soort maatwerkvoorziening: WMO-verstrekkingen (HH, rollen, vervoer, wonen), dagbesteding en 

begeleiding (oud- AWBZ) en jeugd ( vanuit de Jeugdwet) 
9. Aantal x (terug-)verwijzing naar SAVE 
10. Aantal voorzieningen ZIN 
11. Aantal voorzieningen PGB 
12. V verdeling PGB - ZIN 
13. Aantal nieuwe multiproblemcasussen 
14. Aantal bestaande multiproblemcasussen (wisselend in intensiteit) 
15. Welzijn op recept: aantal doorverwijzingen + trajecten 
16. Maatschappelijke ondersteuning door sociaal stadsteam (kortdurende interventie, vinger aan de 

pols contact) 
17. Maatschappelijke ondersteuning door Sociaal Stadsteam (nazorg) 
18. Mantelzorgondersteuning 
19. Vrijwilligersvacaturebank; aantal spreekuren 
20 Bijeenkomsten NIO: aantal bijeenkomsten 
21. Systeemonderhoud: aantal bijeenkomsten 

Rubriek B. Ervaring van inwoners 
1. Tevredenheid inwoner over bejegening door Sociaal Stadsteam 
2. Tevredenheid inwoner over ondersteuningsplan 
3. Tevredenheid inwoner over geboden ondersteuning 
4. Aard en aantal bezwaren op besluit 
5. Aard en aantal klachten 

Rubriek C. Doorlooptijden van de dienstverlening 
1. Aantal kalenderdagen tussen melding en afgeronde aanmeldingen (gemiddeld) 
2. Aantal kalenderdagen tussen aanvraag/onderzoek en beschikking (gemiddeld) 
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Rubriek D. Resultaten 
Gemeente en sociaal stadsteam zijn in 2014 overeengekomen om in 2015 nadere afspraken over de 

inrichting van deze rubriek te maken. 

Ter.indicatie hieronder een beeld van de inschatting van de behoefte op basis van referentiecijfers op 

hoofdlijnen. 

inschatting obv heel 2014 

front office 291 

het gesprek (incl/excl.huisbezoek) 374 

Individueel Ondersteuningsplan 173 

nazorg 117 

mult iproblematiek 12 

maatwerk (incl. beschikkingen) 

3. Kwartaalrapportage IV. en totaal 2015 

| Rubriek A. Productie sociaal stadsteam 
Kwa rtaal I. Kwartaal II. Kwa rtaa l III. Kwartaal IV. Totaal 2015 

1. Aantal vragen frontoffice 164 258 431 641 1494 
2. Vraagverheldering 59 105 78 85 327 

3. het gesprek (incl/excl. 
huisbezoek) 

127 215 199 288 829 

4. Afgehandelde meldingen - 140 149 168 457 
5. Ondersteuningsplannen 59 105 78 85 327 
6. Opbouw 

ondersteuningsplannen 
zie toelichting 

7. Beschikkingen maatwerk 91 94 87 93 365 
8. Soort maatwerkvoorziening 

- Wmo-oud 79 58 55 64 256 
- AWBZ-oud 6 9 9 10 34 
-Jeugd 6 27 23 19 75 

9. Verwijzing SAVE - 5 10 14 29 
10. Voorzieningen ZIN 81 92 81 87 341 
11. Voorzieningen PGB 10 2 6 6 24 
12. y0 ZIN-PGB 890zž-11?ž 980-20 930-70 940-60 
13. MP (nieuw) 5 4 3 4 16 
14. MP (bestaand) 12 17 11 16 56 
15. Welzijn op recept 4 4 2 2 12 
16. Ondersteuning stadsteam - 46 55 63 164 
17. Nazorg stadsteam 30 56 43 0 129 
18. Mantelzorgtraject 4 1 1 1 7 
19. Spreekuren Vacaturebank 10 12 7 11 40 
20. NIO-bijeenkomsten 1 1 0 0 2 
21. Systeemonderhoud 1 1 0 0 2 
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Toelichting: 

A1. Het Sociaal Stadsteam wordt nog steeds goed gevonden, zoals mag blijken uit bovenstaande 
tabel. Het aantal vragen dat het frontoffice bereikt is in kwartaal IV. opnieuw sterk 
toegenomen. Daarbij past de opmerking dat in de kwartalen I. en II. korte contacten die in 
een later stadium een melding zijn geworden alleen zijn geregistreerd als melding en niet 
meer zijn opgenomen als kort contact van het frontoff ice. Dat hebben we in kwartaal III. 
aangepast, zodat een meer realistisch beeld van de belasting van het frontoff ice ontstaat. 
Overigens zijn in de telling de vragen die het frontoffice per email 
(info@welzijnoudewater.nl) bereiken niet meegenomen. Dat zijn er gemiddeld meer dan t ien 
per dag. Het totaal aantal vragen in 2015 beloopt bijna 1500 en dat is aanzienlijk meer dan in 
2014 was voorzien. Bij de spectaculaire stijging in het vierde kwartaal past de opmerking dat 
de procedures rond herindicaties van PGB zowel als ZIN (begeleiding) bij inwoners veel 
vragen hebben opgeroepen. 

A2. Brede vraagverheldering vindt niet altijd meer plaats in de vorm van een huisbezoek. Onder 
invloed van de werkdruk hebben we de keuze gemaakt om relatief eenvoudige vragen zoals 
bijvoorbeeld de aanvragen voor een regiopas , waarbij de inwoner al bekend is bij het Sociaal 
Stadsteam telefonisch af te handelen. Onder A2. zijn de aanmeldingen opgenomen waarbij 
een huisbezoek is afgelegd en een ondersteuningsplan is opgesteld. 

A6. Ons registratiesysteem is (nog) niet ingericht op het automatische genereren van 
onderscheiden arrangementen in de ondersteuningsplannen. Handmatig hebben we het 
volgende beeld samengesteld. In de ondersteuningsplannen in het vierde kwartaal van 2015 
is: 

- 24 keer inzet van eigen kracht onderdeel van het arrangement. 
- 14 keer inzet vanuit het sociaal netwerk onderdeel van het arrangement. 
- 24 keer sprake van een verwijzing naar voorliggende voorzieningen (nulde lijn). 
- 69 keer een interventie van het Sociaal Stadsteam zelf onderdeel van het 

arrangement. 
Bovenstaande arrangementen en interventies geven goed weer dat de uitvoering van de 
nodige interventies een veelzijdig karakter heeft. De interventies zijn gericht op 
verschillende levensdomeinen waar het team gebruik maakt van elkaars deskundigheid. 

A7. Per ondersteuningsplan kan sprake zijn van meerdere maatwerkvoorzieningen. In kwartaal 
IV. is in totaal in vijf gevallen een negatieve beschikking uitgebracht. De beschikte 
maatwerkvoorzieningen zijn als volgt onder verdeeld: 

begeleiding groep 
begeleiding individueel 

4 
13 
40 
1 
1 
2 
7 
1 
7 

huishoudelijke hulp 
jeugd en Opvoedhulp 
kind met beperking 
kortdurend verblijf 
rolstoel 
verhuiskostenvergoeding 

vervoer 
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vervoer dagopvang 
woningaanpassing 

4 
9 

In 2015 hebben we ook beschikkingen maatwerk gemaakt, die niet van te voren waren 
voorzien. Reden: het jaar 2015 was een overgangsjaar. Diverse lijsten AWBZ, Jeugdzorg en 
herindicaties waren voor het Sociaal Stadsteam nog niet beschikbaar. 

A.8 Het Sociaal Stadsteam heeft in het laatste kwartaal van 2015 door samenwerking met Timon 
in beperkte mate de mogelijkheid gekregen om kortdurende ambulante begeleiding van 
jongeren en hun ouders/verzorgers te verzorgen. In dit kwartaal is sprake geweest van zes 
van dergelijke begeleidingstrajecten opvoedingsondersteuning. 

A.9 De contacten in kwartaal IV van 2015 tussen SAVE en het Stadsteam Oudewater zijn voor het 
grootste deel op initiatief van het Stadsteam Oudewater. 
De afspraak is wel dat bij elke casus die SAVE en/of Veilig Thuis van een Oudewaterse 
inwoner krijgt, het Stadsteam Oudewater ten minste geïnformeerd wordt zodat eventuele 
informatie kan worden uitgewisseld. Dit gebeurt echter nog onvoldoende. 

Vanuit het Stadsteam Oudewater is SAVE in kwartaal IV diverse malen benaderd omdat er 

zorgen waren over de veiligheid van kinderen in de brede zin van het woord 

(ontwikkelingsbedreiging). 

Save heeft een aantal maal een participerend consult uitgevoerd waarmee een proces in het 
vrijwillig kader vlotgetrokken kon worden. Dit was op verzoek van het Stadsteam. 
Veilig Thuis heeft in kwartaal IV 3 zorgmeldingen naar het Stadsteam Oudewater gestuurd. 
SAVE is hierbij niet betrokken geweest omdat de zorgen in een vrijwillig kader en met goede 
medewerking van de ouders/kinderen konden worden opgepakt. 
Save heeft 1 maal zelf het Stadsteam Oudewater benaderd voor samenwerking; met deze 
jongere en ouders kwam weinig samenwerking met SAVE op gang waardoor SAVE heeft 
gevraagd of het Stadsteam op een laagdrempeligere wijze de aansluiting met het gezin kon 
gaan zoeken. Dat is in samenwerking met Leerplicht opgepakt. 
Vanuit het Stadsteam Oudewater is SAVE in kwartaal IV diverse malen benaderd omdat er 

A.15 Er zijn op jaarbasis 12 doorverwijzingen geweest voor welzijn op recept. Deze 

verwijzingen/'recepten' komen via de huisarts of POH-er. De burger heeft door deze 

interventie op een positieve wijze meer contact gekregen met anderen en of vrijwilligerswerk 

gevonden. Wij zien dat de interventie preventief werkt. De methodiek wordt in 2016 verder 

ontwikkeld en er zal een bijeenkomst met de experts georganiseerd worden zodat de 

werkwijze verder geprofessionaliseerd wordt. Het Stadsteam heeft de wens dat hier meer 

ruimte voor gecreëerd zal worden in de vorm van maatschappelijke ondersteuning in de 

transformatieagenda. Met name voor de inwoners met een beperkt netwerk, 

psychosomatische klachten is dit een zeer bruikbare methodiek. 

zorgen 
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A16. Kortdurende interventies en 'vinger aan de pols'-contacten kunnen we niet registreren. 
Inventarisatie bij de consulenten van het stadsteam levert een totaal van 25 kortdurende 
interventies en 38 'vinger aan de pols'-contacten op. Dit betreft meestal inwoners met 
meervoudige ondersteuningsvragen/problematiek die met een korte interventies weer zelf 
(en/of netwerk) met hun vragen verder kunnen. 

A17. In de zomerperiode hebben we door de inzet van een consulent in opleiding veel aandacht 
besteed aan nazorg, in het kader waarvan inwoners zes weken na het afsluiten van het 
contact telefonisch zijn benaderd. De opbrengst daarvan is erg beperkt gebleken. Uit de 
praktijk blijkt dat de inwoner het Sociaal Stadsteam goed weet te vinden als er nog vragen 
zijn. Onder invloed van de werkdruk en beperkt resultaat hebben we inmiddels besloten 
alleen op afspraak met de inwoner nazorg te leveren. Dat verklaart het ontbreken van inzet 
op nazorg in het vierde kwartaal. 

A.18 De mantelzorgtrajecten zijn in 2015 vooral bestemd geweest voor een (volwassen) kind van 

een oudere uit Oudewater. 

Hoe ga ik om met mijn veranderde ouder, hoe krijg ik mijn ouder weer gemotiveerd to t 

activiteiten zijn vragen die gesteld zijn en waarbij met bijvoorbeeld inzet van een gesprekken 

met de consulent, en/of vrijwill iger/activiteit en zo nodig via maatwerk antwoord op is 

gegeven. 

A19. In het derde kwartaal hebben de spreekuren van de vrijwilligers vacaturebank wekelijks op 
donderdagmiddag in de bibliotheek gehouden door twee vrijwilligers van het Sociaal 
Stadsteam. Inmiddels is het spreekuur verhuisd naar het Stadskantoor en samengevoegd 
met het inloopspreekuur van het sociaal stadsteam zelf. In kwartaal II. waren er 24 vacatures, 
in kwartaal III. 28 en in kwartaal IV. 25. 

A20. De NIO-organisaties worden maandelijks per mail voorzien van voor hen relevante 
informatie. In kwartaal IV. heeft geen bijeenkomst van het NIO plaatsgevonden. De 
bijeenkomst met als thema Mantelzorg is verplaatst naar 2016. Dit in verband met de 
bijeenkomst en organisatie rondom vluchtelingen eind 2015 en de verwachte inzet vanuit het 
informele netwerk. 

A21. Op 23 juni organiseerde het Sociaal Stadsteam in samenwerking met de WMO-werkplaats 
van de Hogeschool Utrecht een uitgebreide informatiebijeenkomst in Hotel Abrona over de 
bevindingen van het eerste half jaar functioneren van het sociaal stadsteam en de dilemma's 
die zich daarbij voordoen. Naast informatieoverdracht is op basis van 
casuïstiekbeschrijvingen van gedachten gewisseld over taken en taakopvatting van het 
stadsteam. Aanwezig waren (vertegenwoordigers van) huisartsen, wijkverpleegkundigen, 
dementieconsulent, basisscholen, woningbouwvereniging, ambulante thuisbegeleiders en 
gemeente Oudewater, waaronder verantwoordelijk portefeuillehouder sociaal domein, 
wethouder dhr. Ad de Regt. In kwartaal III. en IV zijn geen bijeenkomsten gehouden. 
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Rubriek B. Ervaringen van inwoners met het sociaal stadsteam 
Kwartaal I. Kwartaal II. Kwa rtaal III. Kwartaal IV, 

1. Tevredenheid bejegening 
zie toelichting 2. Tevredenheid op zie toelichting 

3. Tevredenheid ondersteuning 

zie toelichting 

4. Aantal en aard bezwaren 0 0 0 0 
5. Aantal en aard klachten 0 0 0 0 

Toelichting: 

B.1,2,3. In juli 2015 heeft in opdracht van de samenwerkende gemeente Woerden en Oudewater een 
klanttevredenheidsonderzoek bij circa 60 klanten van het sociaal stadsteam plaatsgevonden. 
Het onderzoek is uitgevoerd door dr. S. Haverkamp. De rapportage van het onderzoek 
verscheen onder de titel Tevredenheidsonderzoek Sociaal Stadsteam Welzijn Oudewater, 
met als subtitel 'Heel hartelijk en vriendelijk en je voelt je er gelijk bij thuis.' 

Samenvatting van resultaten: 

» 83% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden met de bereikbaarheid 
en 79% is tevreden met de huidige openingstijden. 

» het f ront office functioneert naar tevredenheid van de inwoners: 
» 95% is tevreden of zeer tevreden met de t i jd en aandacht, 
» 94% met de kwaliteit van de informatie, 
» 94% met de deskundigheid, 
» 100% met de vriendelijkheid en het respect, 
» 94% met het nakomen van de afspraken. 
» de consulenten functioneren ook naar tevredenheid van de inwoners: 
» 94% is tevreden of zeer tevreden met de t i jd en aandacht, 
» 97% met de kwaliteit van de informatie, 
» 84% met de deskundigheid, 
» 100% met de vriendelijkheid en het respect, 
» 8!Jé met het nakomen van de afspraken. 
» 68% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden met de doorloopti jd. 
» 88% van de respondenten voelt zich geholpen. 

Aanbeveling: de consulenten geven meer aandacht aan de communicatie met de 
inwoner, bijvoorbeeld door aan het eind van het gesprek altijd te vermelden wat de 
inwoner kan verwachten en de inwoner vooraf van vakanties op de hoogte te stellen. 
De verwachting is dat hierdoor de tevredenheid met het nakomen van de afspraken 
en gedeeltelijk met de doorloopti jd zal verbeteren. 
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B.4,5. Het aantal formele klachten en bezwaren blijft staan op 0. In onze dagelijkse contacten met 
inwoners is wel merkbaar dat inwoners soms ontevreden zijn over de doorlooptijd van onze 
dienstverlening. Wij doen onze uiterste best om die doorlooptijd te beperken, maar slagen 
daar als gevolg van de hoge werkdruk niet altijd in. Uit contacten met zorgaanbieders en 
leveranciers krijgen we soms informatie over ontevredenheid inzake factureringskwesties. 

Rubriek C. Doorlooptijden van de dienstverlening 
Kwartaal I. Kwartaal II. Kwartaal III. Kwartaal IV. 

1. Aantal kalenderdagen tussen 
melding en afgeronde melding 

- 48.3 55.9 47.6 

2. Aantal kalenderdagen tussen 
aanvraag onderzoek en 
beschikking 

- 27.3 22,9 33 

Toelichting: 

De dienstverlening van het Sociaal Stadsteam is gebonden aan wetteli jke termijnen( vanuit de 
WMO/Jeugdwet en daarbij behorende verordening van de gemeente Oudewater). Hoewel daar nog 
wel sprake is van enige ruimte voor interpretatie gaan wij uit van een termijn van twee weken tussen 
melding en start onderzoek (doorgaans het afleggen van een huisbezoek) en een termijn van zes 
weken tussen start onderzoek en het afgeven van een beschikking (voor zover daarvan sprake is). 

C.1. heeft betrekking op de gemiddelde totale doorlooptijd van melding aan het frontoff ice tot en 
met het afsluiten van het klantdossier, al dan niet met het afgeven van een beschikking. Uitgaande 
van de termijn van afhandeling van acht weken (56 kalenderdagen) bleven we daar in kwartaal III. 
gemiddeld net onder. In kwartaal IV. zijn we er, ondanks de verder toegenomen werkdruk, in 
geslaagd de doorlooptijd terug te brengen. Desondanks zijn er ook dossiers zijn waarbij wij de 
wetteli jke doorloopti jd niet halen. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn naar ons oordeel: 

de toegenomen werkdruk, met name waar het gaat om het afhandelen van aanvragen van 
WMO-voorzieningen. In het voorjaar van 2015 hebben wij al moeten besluiten om in 
voorkomende gevallen een extern bureau (SCIO) in te schakelen om huisbezoeken ter 
beoordeling van WMO-aanvragen uit te voeren en daarover rapportage te leveren. Ook voor 
SCIO geldt dat zij niet in alle gevallen de gewenste doorlooptijden halen. Op basis van de 
rapportage van SCIO moeten alsnog beschikkingen door de consulenten van het Sociaal 
Stadsteam worden opgesteld. 
in voorkomende gevallen en opnieuw vooral bij WMO-aanvragen ( bijvoorbeeld 
woningaanpassing) is het inwinnen van specialistische advies (onafhankelijk medisch of 
ergonomisch advies) geëigend. Het spreekt voor zich dat daarmee de doorlooptijd wordt 
verlengd. 
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- in het geval er een individuele maatwerkvoorziening noodzakelijk wordt geacht is de 
werkwijze zo dat door de consulenten in samenwerking met inwoners opgestelde 
ondersteuningsplannen door de inwoner(s) voor akkoord getekend moeten worden 
ingediend alvorens kan worden overgegaan tot beschikken. Het komt zeer regelmatig voor 
dat hier enige t i jd mee verloren gaat. Soms zelfs zodanig dat reclamatie van de kant van het 
Sociaal Stadsteam aan de orde is. De vertraging die optreedt als gevolg hiervan is, vanuit het 
Sociaal Stadsteam maar zijdelings beïnvloedbaar. 

C.2. geeft een beeld van de doorloopti jd tussen het moment waarop het Sociaal Stadsteam een 
huisbezoek aflegt en het moment waarop (als dat aan de orde is) een beschikking wordt afgegeven. 
In die periode wordt het ondersteuningsplan met de inwoner(s) opgesteld, door hem (hen) 
geaccordeerd, ingediend bij het Sociaal Stadsteam en de beschikking afgegeven. Deze doorloopti jd is 
aanmerkelijk korter dan C1. Dit maakt zichtbaar hoe de werkbelasting van het stadsteam invloed 
heeft op het werkproces. Als consulenten geen ruimte hebben voor nieuwe vragen worden nieuwe 
dossiers wel toebedeeld maar huisbezoeken gepland op het moment dat ruimte bij de consulent 
ontstaat. Dat kan in voorkomend gevallen pas drie to t vier weken later het geval zijn. Uiteraard 
informeren wij inwoners hierover en lichten we toe wat daarvan de oorzaak is. Als het geplande 
huisbezoek eenmaal is afgelegd verloopt het proces daarna betrekkelijk snel. 

Rubriek D. Resultaten 
Gemeente en Sociaal Stadsteam zijn in 2014 overeengekomen om in 2015 nadere afspraken over de 
inrichting van deze rubriek te maken. In de hectiek van dit eerste uitvoeringsjaar na de 
decentralisaties is dat er tot op heden nog niet van gekomen. Naast het door de gemeente 
uitgevoerde KTV-onderzoek wordt het werk van het sociaal stadsteam gemonitord voor wat betreft 
consistente procesgang (procescontrole) en financieel resultaat vanuit Inkoop en facturering. Het 
Sociaal Stadsteam heeft zelf weinig zicht op de uitkomsten daarvan en is derhalve afhankelijk van de 
informatieverstrekking vanuit de inkoop. 

Sociaal stadsteam Oudewater 
26 februari 2016 

f sociaal J 
Ųtaasteaņar 
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