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1. Inleidin g
1.1Aanleiding
Met de uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de herziening van de
jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten Binds 1 januari 2015
verantwoordelijk geworden voor werk en inkomen, jeugdhulp en extramurale begeleiding voor
mensen met een beperking. De Rijksoverheid veronderstelt dat gemeenten, beter dan het Rijk, in
staat zijn de ondersteuning of to stemmen op de lokale omstandigheden en de specifieke wensen en
behoeften van inwoners. De Rijksoverheid verwacht dat gemeenten de ondersteuning met een
kleiner budget kunnen uitvoeren dan het Rijk.
Gemeenten hebben bij de overheveling van taken eigen keuzes kunnen maken voor de invulling van
de verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld over de wijze waarop zij de toegang tot voorzieningen in de
Wmo en jeugdhulp willen vormgeven. De eerste periode rondom de overheveling wordt ook wel
aangeduid als transitiefase: de fase waarin gemeenten zich vooral hebben gericht op het goed
inregelen van de nieuwe taken. De focus is nu verschoven Haar het daadwerkelijk anders organiseren
van de zorg en ondersteuning. Deze verandering van zorg en ondersteuning, kortweg transformatie,
moet leiden tot meer maatwerk, meer gebruik van de eigen kracht en het netwerk van burgers en
meet gelijkheid in de uitvoering van de verschillende wetten.
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er grote diversiteit is in gemeenteland rondom de
organisatie van de toegang tot zorg en ondersteuning. Veel gemeenten hebben gekozen voor het
oprichten van sociale (wijk)teams, andere gemeenten kiezen voor een centraal loket in het
gemeentehuis. Er is geen uniforme manier waarop de toegang is georganiseerd.
In Blaricum, Eemnes en Laren is de toegang tot zorg en ondersteuning ondergebracht in de
Gemeenschappelijke Regeling van de BEL Combinatie. Deze drie gemeenten hebben in 2008 besloten
hun ambte~ijke organisaties samen to voegen en onder to brengen in deze nieuwe werkorganisatie.
Voor de uitvoering van taken in het sociaal domein zijn de BEL-gemeenten aangesloten bij Huizen
(HBEL). Dit maakt dat binnen de Gemeenschappelijke Regeling HBEL uitvoering wordt gegeven aan
de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet, het leerlingenvervoer en de schuldhulpverlening, met
Huizen als centrumgemeente.
Uitzondering hierbinnen vormt de uitvoering van de Jeugdwet in Eemnes. Deze vindt niet plaats
binnen de uitvoeringsorganisatie HBEL. De gemeente Eemnes heeft ervoor gekozen om voor de
jeugdhulp aan to sluiten bij de werkwijze van de jeugdhulpregio Amersfoort. In de jeugdhulpregio
wordt samengewerkt op het gebied van inkoop, monitoring en sturing, relatiebeheer en account- en
contractmanagement.l
De Rekenkamer BEL heeft laten onderzoeken hoe de toegang tot zorg en ondersteuning in Blaricum,
Eemnes en Laren is georganiseerd en in de praktijk functioneert. Toegang verwijst hierbij Haar het
proces vanaf het moment dat een burger zich meldt met een vraag voor ondersteuning tot het
moment van eventuele toekenning van de ondersteuning. Het onderzoek heeft zich niet gericht op de
toegang tot alle sociale wetten, maar specifiek op de toegang tot de Wmo en de Jeugdwet. Het
onderzoek is uitgevoerd door stichting Arcon.

1 Gemeente Eemnes (2018). Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022. Pagina 6.
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1.2 Onderzoeksvragen
Middels dit onderzoek wil de rekenkamer de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren inzicht
geven in de toegang tot de Wmo en de jeugdhulp in de BEL-gemeenten. Hoe is de toegang in beleid
en praktijk georganiseerd? En wat is daarvan de uitwerking in praktijk? Hierbij wordt aandacht
besteed aan het ophalen van ervaringen onder inwoners en uitvoerende professionals binnen de
toegang.
Het onderzoek richt zich op de belangrijkste aspecten van de gemeentelijke toegang. Dat wil zeggen
dat in het onderzoek alleen is gekeken Haar de door de gemeente georganiseerde toegang. Hierdoor
valt de rol van andere toegangspunten, waaronder de huisartsen en gecertificeerde instellingen
binnen de jeugdhulp, niet onder de scope van dit onderzoek.
Dit heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvragen:
1.
Hoe is de toegang tot de Wmo en de jeugdhulp geregeld?
2.
Hoe ervaren inwoners en professionals de toegang tot de Wmo en de jeugdhulp?
3.
Welke aanbevelingen op het gebied van de toegang vloeien voort uit dit onderzoek?
Gezien het tijdstip, drie jaar na de overheveling van taken, is gefocust op de transformatieopgave. Dit
betekent dat op basis van beleidsanalyse en een gesprek met beleidsmedewerkers de
uitgangspunten voor verdere transformatie van de toegang in Blaricum, Eemnes en Laren zijn
achterhaald. Deze uitgangspunten zijn vervolgens afgezet tegen een analysekader (zie Bijlage 2). Het
analysekader is opgesteld, mede op basis van landelijke onderzoeken2 en is gebruikt om de
onderzoeksvragento kunnen beantwoorden. De punten uit het analysekader zijn vervolgens getoetst
bij professionals en inwoners uit de BEL-gemeenten.

1.3 Werkwijze
Om antwoord to geven op de onderzoeksvragen zijn kwalitatieve en kwantitatieve
informatieverzamelingsmethoden in dit onderzoek gecombineerd. Daarbij is gebruik gemaakt van
verschillende methoden:
- Deskresearch
- Interviews met beleidsmedewerkers, teamleiders en professionals uit de toegang in de BELgemeenten
- Digitaal vragenlijstonderzoek onder professionals uit de toegang in de BEL-gemeenten
- Telefonische interviews met inwoners uit de BEL-gemeenten
- Observatie: een meeloopochtend
Deskresearch
Bij de eerste methode, deskresearch, zijn verschillende documenten bestudeerd. Daarbij zijn zowel
beleidsdocumenten van de uitvoeringsorganisatie HBEL als uit de BEL-gemeenten doorgenomen,
maar ook aan landelijke onderzoeken Haar de toegang in het sociaal domein. Deze documenten
dienden als input voor de interviews en het vragenlijstonderzoek.
Interviews met beleidsmedewerkers. teamleiders en professionals uit de toe~an~ in de BEL~emeenten
Er zijn 8 interviews afgenomen met beleidsmedewerkers, teamleiders en professionals uit de
toegang in de BEL-gemeenten. In Bijlage 3 staat weergegeven Welke interviews hebben
plaatsgevonden.
Z Jaarbeeid Toezicht Sociaal Domein 2017, vrijdag 09 maart 2018. Verkregen via:
https://magazines.toezichtsociaaidomein.nl/jaarbeeld/2018/Ol/introductie-jaarbeeld-toezicht-sociaal-domein-2017
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Di~itaal vragenliistonderzoek onder professionals uit de toe~ang in de BEL-~emeenten
Een digitate vragenlijst is uitgezet onder professionals binnen de toegang. Daarbij zijn zowel
multiplechoicevragen als open vragen gesteld. In Tabel 1vindt u het aantal respondenten, na twee
tot drie oproepen, per toegangsonderdeel.
Tabel 1. Aanta! respondenten

Maatschappelijke zaken '
Sociale wijkteams
JGT Eemnes
~ __

18
3
3

~

29
6
8

Telefonische interviews met inwoners uit de BEL-~emeenten
In dit onderzoek is ook gesproken met inwoners die in contact zijn gekomen met de toegang in de
BEL-gemeenten. Daarbij is zowel gesproken met inwoners die contact zochten vanwege de Wmo als
met opvoeders die contact zochten vanwege de jeugdhulp. De gegevens van inwoners zijn verkregen
via de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL en het JGT Eemnes.
De afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL heeft in eerste instantie een random lijst van 40 inwoners
(incl. 7 inwoners zonder telefoongegevens) aangeleverd voor deelname aan het telefonische
interview. De 33 personen van wie telefoongegevens beschikbaar waren, hebben vanuit het
onderzoeksbureau een brief ontvangen, waarna zij gebeld zijn (minstens 3 pogingen per
respondent). Dit heeft 8 bruikbare respondenten opgeleverd. Andere inwoners zijn niet bereikt,
wilden niet meewerken of konden zich nauwelijks meer iets herinneren van het proces rondom de
toegang tot Wmo.
Daarop is besloten om in februari 2019 een nieuwe lijst van inwoners op to vragen bij
Maatschappelijke Zaken HBEL. Metals criteria: recentelijk (afgelopen 6 maanden) een Plan van
Aanpak opgesteld en zowel aanvragers Jeugdhulp als aanvragers Wmo. Deze lijst bevatte 10
inwoners, die ook eerst een brief hebben ontvangen. Dit heeft uiteindelijk nog 4 extra respondenten
opgeleverd. De overige 6 respondenten wilden niet meewerken of zijn telefonisch niet bereikt
(minstens 4 pogingen per respondent).
In totaal zijn dus 12 inwoners telefonisch geinterviewd die contact hebben gehad met
Maatschappelijke Zaken HBEL, waarvan 9 inwoners met een aanvraag op het gebied van Wmo en 3
inwoners met een aanvraag op het gebied van jeugdhulp.
Daarnaast zijn ook telefonische interviews afgenomen met opvoeders die in aanraking zijn gekomen
met het JGT Eemnes. Het JGT heeft inwoners zelf benaderd met de vraag of zij wilden deelnemen
aan het telefonische interview. Dit heeft in totaal 5 respondenten opgeleverd.
Omwille van de privacy zijn de namen van de inwoners niet opgenomen in een bijlage. Er wordt
alleen anoniem over de respons en resultaten gerapporteerd.
Observatie: een meeloopochtend
Ten slotte is er een observatie geweest in de vorm van een meeloopochtend bij de afdeling
Maatschappelijke Zaken. Tijdens deze ochtend heeft de onderzoeker meegeluisterd hoe consulenten
telefonische meldingen behandelen en zijn ter plekke 29 geanonimiseerde Plannen van Aanpak
bekeken.
Het onderzoek is in mei 2018 gestart. Vanwege verschillende redenen is de looptijd van het
onderzoek verlengd. De organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de toegang waren in eerste

instantie afhoudend, waardoor de communicatie stroperig verliep. Daarnaast duurde het tang
voordat gegevens van inwoners beschikbaar kwamen en was een extra ronde telefonische interviews
noodzakelijk.

1.4 Beperkingen onderzoek
Het onderzoek heeft een aantal beperkingen met zich meegebracht, die van invloed zijn geweest op
het onderzoek. Deze beperkingen worden hieronder gepresenteerd.
Inwoners: telefonische interviews en ~e~evens
De doelgroep voor de telefonische interviews brengt enkele beperkingen met zich mee. Inwoners die
afhankelijk zijn van hulp of ondersteuning staan minder open voor onderzoek. Bekend is dat deze
doelgroep minder vaak deelneemt aan onderzoek in verhouding tot niet-kwetsbare mensen. Tijdens
de uitvraag bleek ook dat een deel van de respondenten niet zat to wachten op een telefonisch
interview. Daarnaast had een deel van de respondenten, vanwege ouderdom en/of de verstreken
tijdsperiode, moeite om zich het toegangsproces to herinneren. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks
alle inzet voor een hogere respons "slechts" 17 inwoners zijn geinterviewd.
Dit maakt dat informatie uit de interviews to beperkt is voor generalisatie. De informatie van
inwoners is daarom enkel gebruikt ter illustratie.
Professionals: di~itaal onderzoek
Het vragenlijstonderzoek onder professionals heeft, ondanks herhaalde oproepen, niet de gewenste
respons opgeleverd. Gelet op de respons, zouden enkel de resultaten van het onderzoek onder de
professiona►s van Maatschappelijke Zaken HBEL betrouwbaar zijn. De lage respons bij het JGT
Eemnes en de sociale wijkteams komt zeer waarschijnlijk voort uit het felt dat medewerkers,
vanwege interne regels, aangeschreven moesten worden via een algemeen e-mailadres.
Gezien de lage respons door het relatief kleine aantal professionals bij deze onderdelen is ervoor
gekozen om alle resultaten uit het vragenlijstonderzoek beschrijvend weer to geven.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de organisatie van de toegang tot de Wmo en de Jeugdwet in de
BEL-gemeenten. Hierbij wordt specifiek onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen: de afdeling
Maatschappelijke Zaken HBEL, het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes en de sociale wijkteams.
Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de bevindingen van het onderzoek per onderdeel gepresenteerd.
In hoofdstuk 4 volgen enkele conclusies en aanbevelingen.
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2. De organisatie van de toegang
In dit hoofdstuk wordt de inrichting van de toegang tot Wmo en jeugdhulp in de BEL-gemeenten
beschreven. Om dit goed to duiden wordt kort stilgestaan bij landelijke ontwikkelingen in de toegang
tot het sociaal domein en de samenwerkingsverbanden in de BEl-gemeenten.

2.1 Toegang tot Wmo en jeugdhulp
Het proces van toegang tot de Wmo of jeugdhulp wordt binnen dit onderzoek als volgt gedefinieerd:
Het gemeentelijk proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeldJ met een
ondersteuningsvraag op het vlak van de Wmo of jeugdhulp tot het moment van eventuele toekenning
van de ondersteuning.
De toekenning van ondersteuning wordt ook wel indicatie genoemd: hiermee kunnen inwoners een
maatwerkvoorziening krijgen. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op de behoeften en
omstandigheden van een specifiek persoon. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn
individuele begeleiding of een aanpassing aan het huffs. Soms worden inwoners al gedurende het
toegangsproces Haar een algemene voorziening verwezen. Dit is een vrij toegankelijke voorziening,
zoals een boodschappendienst of ontmoetingsochtend, waar inwoners ook zonder melding bij de
gemeente terecht kunnen.3
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vormen, samen met de Wet
langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), de basis van het Nederlandse zorgstelsel. De
Wmo is bedoeld om inwoners vanaf 18 jaar zo lang mogelijk zelfstandig thuis to kunnen laten wonen
en deel to laten nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om
kwetsbare inwoners to compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning via
een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening.4 In Figuur 1 staat meer over de
ondersteuning vanuit de Wmo.
Via de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In de wet is gekozen voor de leeftijdsgrens tot
18 jaar, met de mogelijkheid om bepaalde vormen van hulp voort to zetten totdat de jeugdige 23 jaar
is geworden. Gemeenten bepalen zelf Welke hulp vrij toegankelijk is en voor Welke hulp een
individuele voorziening nodig is. De Jeugdwet heeft tot doel om de versnippering van de zorg voor de
jeugd tegen to gaan en dichter bij het gezin to organiseren.s Figuur 2 bevat meet informatie over de
Jeugdwet en de verschillende vormen van de ondersteuning vanuit deze wet.
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan Haar de manier waarop de toegang tot de Wmo en
de Jeugdwet is ingericht en in de praktijk functioneert. Zo blijkt uit onderzoek van de
samenwerkende rijksinspecties6 dat gemeenten de afgelopen jaren hebben gebruikt om de toegang
op to zetten en processen lopend to krijgen. Volgens de inspecties laat de echte transformatie nog op
zich wachten. Zij stellen dat, om de transformatiedoelento bereiken, onder meet een betere
informatievoorziening noodzakelijk is, gewerkt moet worden met een aanspreekpunt binnen de

3

Wmo en Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening, woensdag 13 maart 2019. Verkregen via: https://www.krl-juristen.nl/onzevakgebieden/bezwaar-wmo/algemene-voorziening-of-maatwerk/
a
Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo~?, woensdag 13 maart 2019. Verkregen via: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo
S Jeugdzorg in Nederland, woensdag 13 maart 2019. Verkregen via: https://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg
6 De samenwerkende rijksinspecties betreft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de inspectie van het
Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

gemeente waar inwoners terecht kunnen met vragen, en er betere verbindingen moeten komen
tussen de verschillende domeinen om samenhangende hulp to kunnen bieden.'

~ Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017, vrijdag 9 maart 2018. Verkregen via:
https://magazines.toezichtsociaaldomein.nl/jaarbeeld/2018/01/introductie-jaarbeeld-toezicht-sociaal-domein-2017

Figuur 1. Ondersteuning vanurt de Wmo
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Figuur 2. Ondersteuning vanuit de Jeugdwet
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2.2 Toegang tot Wmo en jeugdhulp in de BEL-gemeenten
De toegang tot Wmo en jeugdhulp is binnen de BEL-gemeenten ondergebracht bij verschillende
onderdelen: de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL, het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes en de
sociale wijkteams.
De afdeling Maatschappelijke Zaken van de Uitvoeringsdienst HBEL is, sinds de gemeenschappelijke
regeling tussen de vier gemeenten, verantwoordelijk voor de uitvoering van sociaal beleid. Door de
decentralisatievan overheidstaken voert de Uitvoeringsdienst HBEL verschillende wetten binnen het
sociaal domein uit: de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en schuldhulpverlening. Daarnaast is
Binds 2017 ook het leerlingenvervoer ondergebracht bij de dienst.
De gemeente Eemnes neemt een bijzondere positie in binnen de Uitvoeringsdienst HBEL. Zij heeft er
in 2014 voor gekozen om voor de uitvoering van de Jeugdwet aan to sluiten bij de werkwijze van de
jeugdhulpregio Amersfoort. Samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest,
Leusden en Woudenberg wordt jeugdhulp gezamenlijk ingekocht en is besloten om lokaal een eigen
wijkteam to realiseren. Dit heeft in Eemnes geleid tot het oprichten van het Jeugd- en Gezinsteam
Eemnes (JGT). Bij het JGT is de lokale gemeentelijke toegang tot jeugdhulp belegd.8
Binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken is dus de toegang tot Wmo, jeugdhulp en Participatiewet
ondergebracht voor de gemeenten Blaricum en Laren. Voor Eemnes is hier de toegang tot Wmo en
Participatiewet ondergebracht. De toegang tot jeugdhulp is, zoals hierboven beschreven, in Eemnes
belegd bij het Jeugd- en Gezinsteam.
Blaricum, Eemnes en Laren kennen elk een sociaal wijkteam. De wijkteams vormen een
laagdrempelig vangnet voor alle inwoners. Daarbij richten zij zich met name op (kwetsbare) ouderen,
hun mantelzorgers en vrijwilligers door vroegtijdig to signaleren. Inwoners die er alleen niet meer
uitkomen en ondersteuning nodig hebben, kunnen bij het wijkteam terecht. Maar ook inwoners die
zich zorgen maken over een buurtbewoner kunnen zich melden bij het wijkteam. Het wijkteam kijkt
vervolgens Haar oplossingen binnen het netwerk, in de wijk of met de inzet van vrijwilligers. Als het
nodig is, kunnen zij inwoners doorverwijzen Haar Maatschappelijke Zaken HBEL of het JGT Eemnes. 9
Bovenstaande maakt dat de toegang tot Wmo en jeugdhulp binnen de BEL-gemeenten verschillend
georganiseerd is:
De gemeenten Blaricum en Laren behoren tot het type'totaal integraali10. Er is sprake van
een toegangspoort voor het sociaal domein, de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.
Inwoners met een vraag op het gebied van Wmo ofjeugdhulp kunnen zich hier melden of
kunnen hier worden aangemeld, waarna een integrate beoordeling volgt. De sociale
wijkteams vormen een laagdrempelig vangnet en kunnen mensen doorverwijzen Haar een
algemene voorziening of de afdeling Maatschappelijke Zaken (zie ook Figuur 3).
2. De gemeente Eemnes behoort tot het type `geclusterd integraal'. Er zijn meerdere loketten
en/of teams. ~nwoners met een vraag op het gebied van de Wmo kunnen terecht bij de
afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Inwoners met vraagstukken op het gebied van jeugd
kunnen terecht bij het JGT Eemnes. Het sociale wijkteam Eemnes vormt een laagdrempelig
vangnet en kan mensen doorverwijzen Haar een algemene voorziening, de afdeling

$ Gemeente Eemnes (2018). Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022. Pagina 25-29.
9 Sociaal Wijkteam Blaricum, vrijdag 19 oktober 2018. Verkregen via: https://www.versawelzijn.nl/hulp-advies/sociaal-wijkteam/blaricum/
to
Zie Bijlage 4 voor meer informatie over de verschillende typen toegang.

Maatschappelijke Zaken (specifiek het Advies- en informatiepunt) of het JGT Eemnes (zie
ook Figuur 4).

Figuur 3. Weergave toegang Wmo en jeugdhulp Blaricum en Laren
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Figuur 4. Weergave toegang Wmo en jeugdhulp in Eemnes
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In de volgende paragrafen wordt een verdieping gegeven van de drie verschillende onderdelen.
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2.3 Werkwijze afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL
11
De HBEL-gemeenten hebben in het Gemeentelijk Dienstverleningsconcept Sociaal Domein (2016)
hun visie op het organiseren van de zorg en ondersteuning uiteengezet. In dit plan is zowel aandacht
voor de inrichting van de toegang als voor de transformatie in het sociaal domein. Er wordt gestreefd
Haar samenhangende dienstverlening binnen het sociaal domein, waarbij actief en creatief wordt
gezocht Haar mogelijkheden van mensen. Het belangrijkste streven binnen dit concept: het
realiseren van een herkenbare toegang voor de inwoner /het gezin voor het hele sociaal domein: de
lz
afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.
2.3.1 Toegangsproces afdeling Maatschappelijke Zaken HEEL
In Figuur 5 is het toegangsproces bij Maatschappelijke Zaken HBEL grafisch weergegeven. De afdeling
heeft tot doel om samenhangende, planmatige en gecoordineerde dienstverlening voor inwoners to
realiseren. Hiervoor krijgt een inwoner een contactpersoon (procesregisseur), die alle
levensdomeinen van die inwoner behartigt. Daarbij geldt: altijd een antwoord, een vlotte afhandeling
van vragen, maximaal een doorverwijzing en zoveel mogelijk zelf de regie bij inwoner.
Figuur 5. Schematische weergave Maatschappelijke Zaken HBEL
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Aanmeldingen voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp kunnen bij Maatschappelijke Zaken HBEL op
verschillende manieren worden gedaan. Inwoners kunnen zich telefonisch, per e-mail, digitaal of
face-to-face melden. Inwoners die nog geen vaste consulent hebben aangewezen gekregen, komen
terecht bij het Advies- en Informatiepunt. De consulenten van het Advies- en Informatiepunt doen
een bredere uitvraag en kijken of bekijken of ze de vraag van de inwoner direct kunnen
beantwoorden. Kan de vraag niet direct beantwoord worden, dan wordt de vraag door de consulent
doorgezet Haar een teamleider van een de drie teams. De keuze voor het neerleggen van de vraag bij
een van de team wordt bepaald aan de hand van de kernvraag van de inwoner. De betreffende
teamleider wijst vervolgens een consulent aan als procesregisseur. De procesregisseur maakt een
afspraak bij de inwoner thuis en kijkt gezamenlijk met de inwoner/het gezin Haar de best passende
ondersteuning. Daarbij staat de hulpvraag van de inwoner centraal. Bij jeugdvragen wordt vaak, om
een zo goed mogelijk beeld to verkrijgen, tevens contact gezocht met de school, de huisarts of
11
lz

BEL Combinatie (2016). Gemeentelijk dienstverleningsconceptSociaal Domein.
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eerdere hulpverlenende instanties. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de opvoeder(s).
Gezamenlijk met de inwoner wordt vervolgens gekomen tot een Plan van Aanpak.
Om een integrate aanpak to waarborgen, wordt zowel bij Wmo- als jeugd-aanvragen gewerkt met
het vier-ogen-principe. Dit betekent dat de procesregisseur een Plan van Aanpak afstemt met een
consulent uit het eigen team. Bij kernproblemen op meerdere levensdomeinen worden direct twee
consulenten toegewezen aan een casus, die waar mogelijk ook samen op huisbezoek gaan.
13
Bijvoorbeeld een consulent Werk en een consulent Wmo. Een van hen houdt de procesregie.
Op het gebied van jeugdhulp voert Maatschappelijk Zaken HBEL, naast vrijwillige jeugdhulp, ook
'drang' uit. Bij drang (jeugdbescherming en jeugdreclassering) krijgen gezinnen middels versterkte
procesregie een laatste kans om hulp en ondersteuning to accepteren voordat de casus aan de
kinderrechter wordt voorgelegd. Doel is om hiermee gedwongen hulpverlening aan gezinnen to
voorkomen.14
Maatschappelijke Zaken HBEL is gehuisvest in het gemeentehuis van Huizen. Deze locatie geldt als
thuisbasis voor de teams. De afdeling kent Binds april 2019 drie inloopspreekuren: iedere
dinsdagochtend in het gemeentehuis van Huizen, iedere donderdagochtend in het BEL-kantoor en
iedere vrijdagochtend in het stadskantoor van Laren. In de loop van 2019 zal ook een vierde
inloopspreekuur starten in De Blaercom in Blaricum. Daarnaast wordt samengewerkt met lokale
`vindplaatsen', met name op het gebied van jeugd. Met `vindplaatsen' worden plekken bedoeld waar
de doelgroep veel komt en bereikt kan worden. Binnen HBEL is capaciteit vrijgemaakt om de
samenwerking met het onderwijs to versterken. Zo sluiten jeugdconsulenten standaard aan bij alle
Zorg Advies Team (ZAT) overleggen op scholen in de (H)BEL-gemeenten, zowel op het voortgezet
onderwijs als het basisonderwijs. Daarnaast wordt samengewerkt met huisartsen, Versa Welzijn,
politie, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek en Veilig Thuis. Zo kunnen vroegtijdig signalen worden
ls
opgepakt en kan integraal worden samengewerkt rondom een casus.
2.3.2 Expertise en organisatie Maatschappelijke Zaken HBEL
De afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL bestaat uit drie teams die werken volgens de spiegelteammethode. Dat wit zeggen dat wordt gewerkt met integrate teams waarin consulenten van
verschillende disciplines bij elkaar zitten.16 Elk team heeft zijn eigen focusgebieden, die breder
strekken dan de sociale wetten. De teams en hun focusgebieden zijn:
• Team A: focus om inwoners zo spoedig mogelijk aan het werk to krijgen;
• Team B: focus op jeugd tot 27 jaar;
• Team C: focus op zorg, participatie, schuldhulpverlening en begeleiding.
Figuur 6 geeft de samenstelling van de teams weer.
Bij problemen op meerdere levensgebieden worden consulenten uit verschillende teams betrokken.
Een consulent heeft dan de procesregierol. Daarnaast vindt bij casussen met mogelijke inzet van
jeugdhulp uit Eemnes afstemming plaats met het JGT Eemnes. De afspraken hierover zijn in de
volgende paragraaf uitgewerkt. l'
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BEL Combinatie (2016). Gemeentelijk dienstverleningsconcept Sociaal Domein. Pagina 9-13.
14 Kinderbeschermingsmaatregelen, maandag 18 maart 2019. Verkregen via: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/beschermingopvang/positionering-kinderbeschermingsmaatregelen-jeugdreclassering-drang/
is
BEL Combinatie (2016). Gemeentelijk dienstverleningsconcept5ociaal Domein. Pagina 9-13.
16
Gemeente Huizen (2018). Wot nodig is...De SpiegelTeam-methode in het sociaol domein. Pagina 8-18.
17 Presentatie Dienstverlening uitvoeringsorganisatie
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Bij multiprobleem, zorg- en overlast casussen wordt het Interventieteam Vangnet & Advies ingezet.
Bijvoorbeeld rondom zorgmijders, overlastgevers, nazorg ex-gedetineerden ofjongeren die overlast
veroorzaken. Het team gaat actief op zoeken Haar signalen (outreachend), maar wordt ook
ingeschakeld bij hulpvragen waarin een regulier traject niet haalbaar is. Daarbij het doel to komen tot
een ondersteuningstraject. Het interventieteam is gepositioneerd in team B.18
Figuur 6. Teams afdeling Maatschappelijke Zaken19

Team a
. )eeagci YQt 27 jaar

Team ~
ZorR, t~-wet, Sch€alden

_

Teamsamenstef6Tng:

Teamsame~tdlling:

Teamsamenstelling:

-

•
•
•
-

•

-

Consulenten P-wet werk
Conwlenten Zicht ap GYerk
Consulent Werkgeversdiensten
Conwlenten Wmo
Team Advies & Infortn~tiepunt
Teamleider
Adrninistratief ondersteuner

~onsulenten P-wetjongeren
Consulenten 1~eugd
Cnnsutenten {eerlfngenv~rvoer
tonsulenten Wmo
tonsufenten Interventleteam
Teamleider
Adm[nistrattef ondersteuner

-

[onsulenten P-wet Zorg
[onsulenten P•wet Statushouders
[onsulenten ikht ap Meedoen
Consulenterr Wmo
[onsulenten Schuk}huipveriening
Teamle(der
Administratlef ondersteuner

Tutaal 59,5 fte (vast gn fiexlt~~l)
~_.___

4 Werkwijze Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
Het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes is de gemeentelijke toegangspoort in Eemnes voor jeugdhulp.20
Naast de toegangstaak heeft het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes ook een uitvoerende rol.
Consulenten kunnen zelf (een deel van) de ondersteuning bieden aan gezinnen. Daarmee zijn zij de
enige uitvoerende eenheid in de BEL Combinatie in het kader van de toegang van het sociaal domein.
2.4.1 Toegangsproces JGT Eemnes
Figuur 7 geeft het toegangsproces bij het JGT Eemnes grafisch weer. Het JGT heeft tot doel om zo
goed mogelijke ondersteuning to leveren. Hiermee wordt bedoeld om zo vroeg mogelijk passende
hulp to bieden aan jeugdigen en hun opvoeders vanuit de gedachte een huishouden, een plan en een
regisseur. Daarbij geldt: zo dicht mogelijk bij huffs, snel toegankelijk, integraal, maximale inzet op
preventie, regie bij de jeugdigen en opvoeders en een vangnet voor de meest kwetsbaren.
Het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes is dus de toegangspoort voor jeugdhulp in Eemnes. Aanmeldingen
kunnen telefonisch of per e-mail worden gedaan. Bij melding wordt gekeken of het gaat om:
1. Een hulpvraag die beoordeeld moet worden;
2. Een vraag die begeleid dient to worden Haar een andere instantie (bijv. HBEL of school);
3. Het verstrekken van informatie en advies (korte, enkelvoudige vragen).
in tegenstelling tot Maatschappelijke Zaken HBEL verleent het JGT wel zelf vrijwillige hulpverlening.
Dat wil zeggen dat jeugdigen en opvoeders zichzelf kunnen aanmelden, eventueel via een verwijzer.
De hulpverlening wordt enkel gestart met toestemming van opvoeders en jeugdigen (vanaf 12 jaar).
Binnen het'gedwongen kader' van de Jeugdwet (jeugdbescherming en jeugdreclassering) ligt de
18 Gemeente Laren (2019). Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Samen Verder! Pagina 12.
19 Gemeente Huizen (2018). Wot nodig is...De SpiegelTeam-methode in hetsociaol domein. Pagina 21.
Z~ Binnen de Jeugdwet is geregeld dat, naast de gemeentelijke toegang, ook een huisarts, jeugdarts, medisch specialist, kinderrechter of
gecertificeerde instelling kan toeleiden Haar jeugdhulp.
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verantwoordelijkheid bij Veilig Thuis Utrecht en de gebiedsgerichte SAVE-teams. De SAVE-teams
voeren de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Het JGT kan opschalen Haar deze partijen,
21
maar ook ingeschakeld worden door SAVE om onderzoek to doen in het gezin.
Figuur 7. Schematische weergave JGT Eemnes
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Alle meldingen worden in het wekelijkse casu~istiekoverleg van de teams besproken en beoordeeld.
Indien er sprake is van een hulpvraag, die niet kan worden afgedaan met het verstrekken van
informatie en advies, wordt de casus toebedeeld aan twee consulenten. Dit duo voert een tot twee
intakegesprekken (in principe bij het gezin thuis), waarna een consulent samen met het gezin een
Plan van Aanpak opstelt.22 Dit Plan van Aanpak leidt tot een besluit om de ondersteuning to starten,
waarbij de keuze is tussen ondersteuning door het preventief voorveld, ondersteuning door het JGT
en/of het inschakelen van specialistische jeugdhulp. Het JGT biedt zelf dus praktische en
specialistische begeleiding metals doel de participatie en zelfredzaamheid van jeugdige en
opvoeder(s) to vergroten. Waar nodig verwijst het team door Haar gespecialiseerde jeugdhulp, maar
houdt daarbij zelf de procesregie. Van deze werkwijze wordt enkel bij crisissituaties afgeweken. Bij
een crisis start de hulp zonder voorafgaande beschikking.
Het JGT werkt vanuit een vaste locatie, het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. Deze locatie
geldt voornamelijk als thuisbasis voor administratieve zaken. Het JGT kent geen inloopspreekuur
meer. Het team is daar in 2018 mee gestopt vanwege to weinig inloop. Wel wordt samengewerkt
met algemene en lokale voorzieningen en `vindplaatsen', zoals basisscholen in Eemnes, de
samenwerkingsverbanden rondom passend onderwijs op alle scholen in het Gooi, jongerenwerk,
huisartsen, wijkverpleegkundigen, politie, Halt en de budgetcoach. Zo kunnen vroegtijdige signalering
en een goede toeleiding Haar hulp plaatsvinden. De komende periode gaat het JGT verder inzetten
op versterken van de samenwerking met betrekking tot voortgezet en speciaal onderwijs. Zodat alle
zorgcoordinatoren vas deze scholen zich ervan bewust worden dat voor jeugdigen in Eemnes een
z3
ander aanbod geldt.
Om de samenwerking tussen Maatschappelijke Zaken HBEL en het JGT Eemnes to versterken zijn
twee consulenten uit de spiegelteams gekoppeld aan het JGT. Deze consulenten, een Wmo consulent
21
Zz
z3

Gemeente Eemnes (2018). Beleidsplan leugd 2019-2022. Pagina 24 -31.
Interview teamcoordinator JGT, jeugdconsulent JGT en beleidsmedewerker Jeugd Eemnes, 06-12-2018.
Gemeente Eemnes (2018). Beleidsplan Jeugd 2019-2022. Pagina 13 -27.
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en een consulent Participatie, Belden als eerste aanspreekpunt voor het JGT en nemen deel aan
casusbesprekingen. Waar nodig kunnen ook andere consulenten aanschuiven. Bijvoorbeeld voor
overleg over casussen waar zowel jeugdhulp als Wmo ingezet wordt. Voor deze casussen geldt dat de
regie bij de jeugdconsulenten ligt.z4
2.4.2 Expertise en organisatie JGT Eemnes
Het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes bestaat uit professionals met verschillende expertises en
ervaringen. Ze zijn generalisten op het gebied van jeugd en opvoeding, zodat zij jeugdigen en
opvoeders kunnen ondersteunen bij vragen. Op dit moment bestaat het team uit negen
professionals: vijf uitvoerende jeugdconsulenten, een jeugdconsulent op een werkervaringsplek, een
GZ-psycholoog, een jeugdverpleegkundige en de teamcoordinator.
De consulenten vullen elkaar aan en maken gebruik van elkaars expertise. Volgens de
teamcoordinator is er gerichte aandacht voor een verscheidenheid aan expertises binnen het team.
Dat heeft er onder meer toe geleid dat in 2018 een GZ-psycholoog is toegevoegd aan het JGT. zs
Daarnaast kan het JGT gebruik maken van de expertise van 'breed spectrum zorgaanbieders' uit de
jeugdhulpregio Amersfoort. Dit zijn zeven zorgaanbieders waarmee een meerjarige
samenwerkingsrelatie wordt aangegaan en die expertise bezitten op het brede spectrum van
jeugdhulp. Deze expertise kan worden ingeroepen voor advies bij bijvoorbeeld vastlopende casussen.
De regie en verantwoordelijk blijft tijdens de consultatie bij de consulent van het JGT.z6
2.5 Werkwijze sociale wijkteams
In Blaricum, Eemnes en Laren zijn ook sociale wijkteams actief, in iedere gemeente een team. Deze
teams vormen een laagdrempelig vangnet alle inwoners. Ze richten zich met name op kwetsbare
(oudere) inwoners door vroegtijdig to signaleren.
2.5.1 Rol sociale wifkteams
Van de sociale wijkteams wordt verwacht dat zij een schakel vormen tussen inwoner, gemeente en
aanbieders. Zichtbaar zijn in de buurt, het onderhouden van netwerkcontacten en de afstemming
tussen zorg en welzijn behoren tot hun taken. Inwoners moeten bij de wijkteams op een
laagdrempelige manier hun vragen kunnen stellen, op maatschappelijk, zorggerelateeerd of sociaal
gebied. Hierdoor wil men voorkomen dat deze mensen later zwaardere zorg nodig hebben.27
Inwoners stellen uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot dementie, overbelasting
door mantelzorg of vragen rondom financien. Gezamenlijk met de inwoner zoekt het wijkteamlid
Haar oplossingen in het netwerk of de buurt, worden enkele gesprekken gevoerd of worden
inwoners doorgestuurd Haar de afdeling Maatschappelijke Zaken of het JGT Eemnes (zie ook Figuur
8).
Inwoners kunnen zich op verschillende manieren melden bij het sociale wijkteam. De sociale
wijkteams hebben eens per week een inloopmoment (in wijkcentra in Blaricum, Laren en Eemnes).
Daarnaast kunnen inwoners telefonisch, per e-mail en fysiek op het kantoor van Versa Welzijn hun

24
25
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BEL Combinatie (2016). Gemeentelijk dienstverleningsconcept Sociaol Domein.
Interview teamcoordinator JGT, jeugdconsulent JGT en beleidsmedewerker Jeugd Eemnes, 06-12-2018.
Gemeente Huizen (2018). Wat nodig is...De SpiegelTeom-methode in hetsociaal domein. Pagina 25-27.

Z~ Sociaal Wijkteam Blaricum, vrijdag 19 oktober 2018. Verkregen via: https://www.versawelzijn.nl/hulp-advies/sociaalwijkteam/blaricum/
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vragen stellen. Om de bekendheid van de sociale wijkteams to vergroten zijn medewerkers aanwezig
op promotie-evenementen, bijvoorbeeld een gezondheidsmarkt.Z$
Figuur 8. Schematische weergave wijkteams
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2.5.2 Expertise en organisatie sociale wijkteams
De sociale wijkteams bestaan uit medewerkers van Versa Welzijn en wijkverpleegkundigen vin
Amaris en Vivium. In iedere gemeente zijn nu twee wijkverpleegkundigen en twee medewerkers
(algemeen maatschappelijk werker, ouderenadviseur en/of sociaal werker) van Versa Welzijn actief
in het wijkteam. Met uitzondering van Eemnes, wear slechts een medewerker van Versa Welzijn deal
uitmaakt van het wijkteam.
De ureninzet binnen de wijkteams verschilt. De wijkteamleden vanuit Versa Welzijn hebben
ongeveer zes uur per week beschikbaar per wijkteam. De wijkverpleegkundigen kunnen wekelijks
twee uur per wijkteam besteden.
De wijkteams werken semen met de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL en het Jeugd- en
Gezinsteam Eemnes. De socia►e wijkteams verhouden zich echter niet officieel tot daze
toegangspunten en hebben Been officiele bevoegdheden of mandaten binnen de toegang tot Wmo
en jeugdhulp. Zij kunnen inwoners doorverwijzen Haar voorliggende voorzieningen, maar kunnen
Been ge~indiceerde zorg inzetten. Voor geindiceerde zorg worden inwoners na melding of signalering
bij de wijkteams, aangemeld bij de afdeling Maatschappelijke Zaken. Aanmelding bij het JGT Eemnes
komt nauwelijks voor, omdat de wijkteams zich vooral richten op een oudere doelgroep. Bij de
toegang wordt vervolgens beoordeeld of een maatwerkvoorziening moat worden ingezet.29

28 Interview manager wijkteams, 01-11-2018.
29 Interview wijkteamleden, 13-12-2018.
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3. De toegang in de praktijk
In dit hoofdstuk worden bevindingen die zijn verzameld in het onderzoek, beschreven en
gepresenteerd in een customer experience map.30 Een experience map maakt inzichtelijk hoe de
toegang voor burgers verloopt. Hiermee wordt antwoord verkregen op de vraag hoe inwoners en
professionals de toegang tot Wmo en jeugdhulp in de BEL-gemeenten ervaren. Dit geeft antwoord
op de onderzoeksvraag hoe inwoners en professionals de toegang tot Wmo en jeugdhulp in de BELgemeenten ervaren.

3.1 Keuze uitgangspunten ervaringsonderzoek
Op basis van landelijke onderzoeken, beleidsdocumenten uit de BEL-gemeenten en gesprekken met
beleidsmedewerkers uit de BEL-gemeenten zijn zes uitgangspunten gekozen als basis voor het
praktijkonderzoek. Daarbij is gekeken Haar een verdeling van de uitgangspunten over het gehele
toegangsproces, zodat de verschillende onderdelen van het proces vertegenwoordigd zijn in het
vervolgonderzoek. De zes gekozen uitgangspunten zijn:
• Snelheid;
• Doorverwijzingsproces;
• Vorm of plek van de melding;
• Verschillende leefdomeinen;
• Verbinding'vindplaatsen';
• Bekendheid preventieve aanbod.
In Bijlage 2 is een schematische weergave van deze uitgangspunten opgenomen, met bijbehorende
criteria.

3.2 Bevindingen — toegang via Maatschappelijke Zaken HBEL
De belangrijkste bevindingen voor de toegang tot de Wmo en jeugdhulp via Maatschappelijke Zaken
HBEL zijn weergegeven in Figuur 9. In de figuur wordt het proces van een klant gevolgd (klantreis),
van melding van de hulpvraag tot start van het traject. De zes uitgangspunten van het onderzoek zijn
onderdeel van dit proces.
De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met consulenten en de teamleider en
vragenlijstonderzoek onder consulenten. De bevindingen uit telefonische interviews met inwoners
zijn in tekstkaders opgenomen. Hieronder worden de opvallendste bevindingen kort toegelicht.
Snelheid
Consulenten en teamleider van Maatschappelijk Zaken HBEL geven aan dat over het algemeen het
proces van melding tot beschikking plaatsvindt binnen de gestelde wettelijke termijn van 40
werkdagen. Dit wordt onderstreept door gegevens uit clientervaringsonderzoeken31 en de
Rapportage Sociaal Domein 2017.32 Uit de Rapportage Sociaal Domein 2017 blijkt dat de
doorlooptijden van voorzieningen binnen de wettelijke termijn blijven, behalve de voorziening
'Rolstoel' (Wmo) (zie Tabel 2). De doorlooptijden voor'Hulp bij Huishouden' en `Begeleiding' zijn
kort, omdat zelden externe expertise nodig is om de omvang en noodzaak vast to stellen. De
3o

Een customer experience map is een visualisatie van een klantreis. In dit onderzoek wordt hiermee uitgebeeld Welke ervaringen
inwoners uit de BEL-gemeenten tegenkomen bij vragen/problemen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp.

31
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gemiddelde doorlooptijd voor'Rolstoel' overschrijdt de wettelijke norm, onder meer doordat de
inzet van externen (voor medisch advies) noodzakelijk is.
Tabei 2. Gemiddelde doorlooptiiden Maa

Zaken HBEL in 2017 aanvraag ondersteuning (vanaf melding) 33
.~ • ~ •

Aanvraag Begeleiding (Wmo)
Aanvraag Beschermd wonen (Wmo)
Aanvraag Hulp bij Huishouden (Wmo)
Aanvraag Rolstoel (Wmo)
Aanvraag Vervoersvoorziening (Wmo)
Aanvraag Woonvoorziening (Wmo)
Aanvraag voorziening Jeugd (Jeugdwet)

20,6
35,4
15,3
46,2
36,0
37,6
35,7

~.

_ _ _

Inwoners ervaren over het algemeen een redelijk vlotte afhandeling van hun vragen. Zij
vertellen dat binnen een tot twee weken na melding een gesprek heeft plaatsgevonden. Het
totale proces zou binnen enkele weken in beslag hebben genomen.

Doorverwijzin~sproces
Door to werken met een vaste consulent wordt het aantal keren dat een hulpvrager het verhaal
moet vertellen beperkt. Het streven is dat een hulpvrager het verhaal maar een keer hoeft to
vertellen. Wisselingen in het personeelsbestand en meerdere urgente problemen maken dat
hulpvragers sours vaker hun verhaal moeten vertellen.

Uit de telefonische interviews blijkt daf de meeste inwoners ervaren dat ze slechts een keer
het verhaal hebben moeten vertellen. Zij ervaren dit als zeer plezierig.
Twee inwoners hebben minder positieve ervaringen. Zij wijzen op het felt dat zij met meerdere
consulenten to maken hebben gehad, door wisselingen in het personeelsbestand van
Maatschappelijke Zaken HBEL. Hierdoor hebben zij meerdere keren hun het verhaal moeten
vertellen. "Ik vond het belastend dater weer een keukentafelgesprek moest plaatsvinden".

Vorm of plek van de melding
Hoewel inwoners veel informatie krijgen gedurende het proces, geven consulenten aan dat ze niet
altijd aandacht besteden aan het bespreken van de mogelijkheden voor een PGB of voor het
indienen van een klacht.
Het Plan van Aanpak is opgebouwd uit verschillende bouwblokken. Hierbij wordt, indien van
toepassing, ook informatie opgenomen over bijvoorbeeld leveringsvorm (Persoons Gebonden
Budget of Zorg in Natura) en eigen bijdrage (wel/niet besprokenJ.
Een deel van de geinterviewde inwoners verwijst bij de vragen Haar de informatievoorziening
Haar het keukentafelgesprek en het Plan van Aanpak. "Ik wist wat de hoogte van de financiele
eigen bijdrage was. Ook in de beschikking zat de benodigde informatie."

33
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Verschillende leefdomeinen
Maatschappelijke Zaken HBEL kiest voor een mensgerichte aanpak. Dit betekent dat tijdens de
uitvraag niet gewerkt wordt met afvinklijstjes of gespreksprotocollen. Het is aan de professional om
in to schatten of een brede uitvraag, op alle levensdomeinen, noodzakelijk is. Bij vragen op meerdere
levensdomeinen wordt sours een andere consulent dan de contactpersoon ingeschakeld.
Bijvoorbeeld bij vragen rondom schulden (consulent schuldhulpverlening).
Uit de telefonische interviews blijkt inderdaad de mensgerichte aanpak. Bij een aantal
inwoners focuste het gesprek zich vooral op de hu/pvraag en aanpalende levensgebieden,
terwijl andere inwoners een bredere uitvraag hebben ervaren. "Ik heb het keukentafelgesprek
als heel positief ervaren, ik had het idee dat ik serieus genomen werd. Er was aandacht voor
verschillende levensdomeinen."

Verbindin~ 'vindplaatsen'
Maatschappelijke Zaken HEEL werkt in de drie gemeenten met verschillende partners en
zogenaamde 'vindplaatsen' samen. Zo wordt onder meer samengewerkt met onderwijs (basis en
voortgezet), huisartsen, politie, zorgaanbieders, en welzijnswerk. Volgens consulenten wordt
hierdoor een groot netwerk in de BEL-gemeenten gedekt. Enkele consulenten stellen dat de
samenwerking tussen HBEL en de huisartsen meer aandacht verdient; zij zouden elkaar onvoldoende
kennen.
Consulenten geven daarnaast aan samen to werken met het JGT Eemnes en de sociale wijkteams.
De samenwerking met de wijkteams zou volgens hen verbeterd kunnen worden, onder meer door
meet duidelijkheid over elkaars rollen en werkzaamheden. Hierdoor zouden clienten beter Haar
elkaar doorverwezen en/of ondersteund kunnen worden.
Een aantal inwoners stelt door een externe instantie to zijn doorverwezen Haar de gemeente.
Zij geven aan to zijn verwezen door een kinderpsycholoog, een fysiotherapeut of de
verpleging.

Bekendheid preventieve aanbod
Naast het toekennen van maatwerkvoorzieningen kunnen inwoners ook worden doorverwezen Haar
algemene voorzieningen in de BEL-gemeenten. Maatschappelijke Zaken HBEL verwijst door Haar
algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voorliggende vervoersvoorzieningen als Automaatje of
de BEL-bus. Daarnaast zijn in samenwerking met Versa Welzijn ook algemene voorzieningen
ontwikkeld, zoals de Meedoen Makelaar. Volgens consulenten is het belangrijk our vraag Haar en
aanbod van algemene voorzieningen to blijven matchen. Zo ontbreken volgens hen algemene
voorzieningen voor mensen met een migratieachtergrond (bijv. een inloopochtend) en voorzieningen
gericht op formulierenhulp.

Tijdens de meeloopochtend is gebleken dat bij melding al wordt gekeken Haar de mogelijke
inzet van a/gemene voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer offinancien.
Een van de inwoners weet zich ook to herinneren dater tijdens het keukentafelgesprek is
gekeken Haar voorliggend aanbod. "Tijdens het gesprek was aandacht voor deelname aan
cursussen of workshops, waardoor ik mogelijk weer sneller een baan zou kunnen vinden."
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Figuur 9. Experience map Maatschappelijke Zaken HBEL
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3.3 Bevindingen — toegang via JGT Eemnes
Ook voor het JGT is op basis van interviews en een vragenlijstonderzoek een overzicht gemaakt van
de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de toegang tot jeugdhulp in Eemnes (zie Figuur 10).
Daarbij is dezelfde lijn als bij de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL gevolgd. Dat wil zeggen dat de
bevindingen uit de interviews en het vragenlijstonderzoek onder medewerkers hieronder zijn
uitgeschreven. De bevindingen uit telefonische interviews met inwoners zijn in tekstkaders
opgenomen.
Betrokkenen van het JGT hebben gewezen op het verschil tussen het JGT en Maatschappelijke Zaken
HBEL. Naast toeleiding tot jeugdhulp (rol HBEL) begeleidt het JGT ook zelf gezinnen. Deze
uitvoerende rol komt voort uit de keuze om de inrichting van de jeugdhulpregio Amersfoort to
volgen. De medewerkers van het JGT zijn echter Been behandelaar. Dat wil zeggen dat consulenten
van het JGT gezinnen helpen om nieuwe vaardigheden en inzichten to oefenen en eigen to maken
(begeleiding), maar geen behandeling bieden om een probleem aan to pakken of hanteerbaar to
maken.
Snelheid
De afgelopen jaren is de formatie van het JGT uitgebreid met 0,8 fte aan consulenten en extra uren
voor de teamleider. Deze uitbreiding, op basis van de omvang van de caseload, was noodzakelijk om
de werkzaamheden behapbaar to houden. Desondanks lukt het, in tijden van veel meldingen, niet
altijd om binnen de gestelde termijnen op de melding to reageren. Cijfers over gemiddelde
doorlooptijden, zoals bij Maatschappelijke Zaken HBEL, ontbreken.
De combinatie van toegang en begeleiding biedt het JGT wel een ontsnappingsroute. In drukke tijden
wordt er volgens de teamleider eerder voor gekozen om begeleiding extern in to kopen.
Van de vijf inwoners die zijn gesproken, zijn vier inwoners positief over de termijnen van het
JGT. "Het JGT heeft de vraag snel opgepakt. Een week na het contact vond een intake thuis
plaats." Een andere inwoner heeft minder positieve ervaringen. "Pas drie tot vier weken na
het telefonisch gesprek vond een intake thuis plaats. Het issue was min of meet al vergeten."

Doorverwijzingsproces

Betrokkenen stellen dat het JGT langzaam maar zeker het stigma van jeugdzorg kwijtraakt. Jeugdzorg
werd lange tijd geassocieerd met het uit huffs plaatsen van kinderen. Hierdoor zouden ouders zichzelf
niet aanmelden. De consulenten van het JGT wijzen op het felt dat steeds meet inwoners zichzelf
melden bij het JGT. Zo zou het aantal beschikkingen via het JGT gelijk of zelfs iets hoger liggen dan
het aantal beschikkingen via de huisartsen. Volgens de beleidsmedewerker Jeugd scoort Eemnes
hiermee positiever dan het regionale gemiddelde (regio Amersfoort). Dit blijkt ook uit de cijfers in
het beleidsplan; 50% van de verwijzingen Haar specialistische jeugdhulp uit Eemnes gaat via het JGT,
35%via de huisartsen.34

Een van inwoners refereert in het interview aan het stigma rondom jeugdzorg. "Ik heb eerst
aangeklopt bij de huisarts, ook vanwege de angst dat mijn kinderen worden weggehaald. Ik
vond het JGT niet zo laagdrempelig. Nu heb ik goede ervaringen en vertel ik het ook aan
vriendinnen."
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Vorm of plek van de melding
Het werken met een vast aanspreekpunt en het werken in duo's werkt volgens de consulenten goed.
Hierdoor is er bij afwezigheid altijd iemand die de casus snel kan oppakken. Daarnaast merken zij in
de praktijk dat inwoners bij een nieuwe vraag de jeugdconsulent weer snel weten to vinden.
De geinterviewden geven aan bij een nieuwe vraag opnieuw hetJGT to benaderen. Een aantal
heeft dat zelfs ook weer gedaan. "Ik heb weer contact gezocht met de consulent, ik had haar
telefoonnummer nog. Het loopt thuis niet zo lekker."

Verschiilende leefdomeinen
Consulenten geven aan dat er tijdens de uitvraag altijd aandacht is voor de verschillende
levensdomeinen. Sporadisch worden niet alle levensdomeinen besproken, wanneer:
- er sprake is van tijdsgebrek;
- er geprioriteerd moet worden rondom veiligheid;
- er sprake is van een specifieke laagdrempelige- en kortdurende opvoedingsvraag.
De besproken levensdomeinen komen ook bijna altijd terug in het Plan van Aanpak.
Inwoners ervaren dat er aandacht is voor meerdere levensdomeinen. Met name in de
trajecten waarin het JGT zelf begeleiding biedt, merken inwoners op dat er breder is gekeken.
"Er is niet enkel gekeken Haar het slaapprobleem, maar ook Haar bijvoorbeeld voeding en
beweging. Om zo de oorzaak van het slaapprobleem to achterhalen".

Verbindine 'vindalaatsen'
Het 1GT werkt met verschillende partijen samen. Vanaf de start van de transitie is veel tijd
geinvesteerd in de relatie met huisartsen. De teamleider en GZ-psycholoog van het JGT maken een
ronde tangs huisartsen. Ook om huisartsen to wijzen op het felt dat zij op casusniveau de GZpsycholoog van het JGT kunnen inschakelen voor raadpleging. Ook met betrokkenen op overige
'vindplaatsen', zoals scholen, jeugdverpleegkundigen, politie en kinderopvang, is volgens het JGT
voldoende contact.
De samenwerking met Maatschappelijk Zaken HBEL loopt over het algemeen goed. De gemaakte
samenwerkingsafspraken helpen daarbij. Zo heeft het JGT twee consulenten als aanspreekpunt
binnen Maatschappelijke Zaken HBEL en zijn afspraken gemaakt rondom de overgang van 18- Haar
18+jaar gedekt en het doen van een gezamenlijke intake. Daarbij is afgesproken dat een Wmoconsulent vroegtijdig betrokken wordt bij casussen van jongeren waarbij de verwachting is dat zij bij
het passeren van de grens van 18 jaar ook nog ondersteuning nodig hebben.
Drie van de vijf geinterviewden zijn via 'vindplaatsen' doorverwezen Haar het IGT; via een
praktijkondersteuner, via school en via het consultatiebureau zijn zij gewezen op de
aanwezigheid van hetlGT.

Bekendheid preventieve aanbod
Naast maatwerkvoorzieningen kunnen kinderen en opvoeders ook worden doorverwezen Haar een
algemene voorziening. Het JGT werkt nauw samen met de Budgetcoach. Daarnaast organiseert het
JGT ook samen met andere partijen algemene activiteiten in Eemnes, zoals EHBO voor kinderen,
HALT-sociaal en Sportimpuls. Volgens een van de consulenten zou het JGT zelf meer algemeen
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aanbod kunnen ontwikkelen. Dit sluit aan bij een van hun taken, het verstrekken van informatie en
advies (enkelvoudig advies).

De geinterviewden herinneren zich niet dat er is gesproken over inzet van voorliggende
voorzieningen of preventief aanbod. Een van de geinterviewden stelt wel een behoefte to
hebben gehad rondom een training 'omgaan met emoties'. Zij heeft hierover zelf contact
gezocht met het JGT.
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Figuur 10. Experience map Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
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reactie en duidelijkheid.

•

"

"Het gaat niet goed met mijn ~€
kind. Er spelen enkele
opvoedkundige problemen.
We hebben hulp nodig".

Meldingen
De meeste meldingen komen
binnen bij het JGT via huisartsen en
basisscholen. Zij verwijzen inwoners
Haar het JGT of doen zelf een
melding.
•
Q

Contact
Voigens het JGT worden steeds
meer vragen ook rechtstreeks door
inwoners aan het JGT gesteld. "We
hebben goede PR in het dorp".

•

~~•~~ Klanttype 2
•
Ouder(s) met een of
meerdere kinderen;
AI bekend met JGT door
eerdere hulpvraag;
•
Veelal ook al begeleid
va nuit het JGT.

Kansen
Op dit moment zijn er geen fysieke
inloopmomenten. Er was een
inloopspreekuurdatonvoldoende
werd bezocht. Wat zijn
mogelijkheden tot aansluiting bij
inloopspreekuren HBEL of
vindplaatsen?

Opvolging melding
Na melding wordt binnen 2
werkdagen contact opgenomen
voor het plannen van een
huisbezoek. Getracht wordt binnen
een week een afspraal<te plannen
voor het huisbezoek. Volgens
consulenten lukt dit sours. Het
gehele proces van melding tot
beschikking duurtvolgens hen vaak
4 tot 8 weken.

"Net JGT heeft de vroag snel
apgepakt. Een week na het contact
vond een intake thuis plants".

"Pas 3 of 4 weken na de te(efonische
intake vond de intake thuis plants.
Het issue was min of meer al
vergeten. Bij een se~rieus probleem is
dot een lange periode".

Vraagverheldering

Indicatie & Beschikking

Start traject

Casu~istiekoverleg

Aanspreekpunt

Hulptraject

Alie meldingen worden in het
casufstiekoverleg van het JGT
besproken. Zo wordt bepaaid weike
consulenten, veelal in tweetailen, de
vraagverheldering uitvoeren.

Na vraagverheldering is 1consulent
het aanspreekpunt voor het gezin
en verantwoordelijk voorhet
opstellen van het Pian van Aanpak.

Vraagverheldering

Het JGT kijkt aan de hand van de~
vraag wie de vraag oppakt:
specialistische externe hulp of een
begeleidingstraject van het JGT. Dat
biedt ook een escape: "in drukke
tijden kiezen we er eerder voor om
begeleiding in to kopen°.

Plan van aanpak ~-=-'

Meestal thuis, waarbij gesproken
wordt met ouder(s) en kind (vanaf 8
jaar). Vaak betreft het 1tot 2,
gesprekken.
•,
Tijdens vraagverheidering is volgens
consulenten altijd aandacht voor
verschiilende leefdomeinen, tenzij
de prioriteit bij veiligheid ligt of er
sprake is van een afgebakende
opvoedvraag.

Samenwerking HBEL
Af en toe komen vragen rondom
een jeugdige uit Eemnes binnen bij
de afdeling Maatschappelijke Zaken
in HBEI. Deze vraag wordt don
doorgezet Haar het 1GT. "We weten
elkaar goed to vinden".

I~~
•,,

Daarnaast zijn er werkafspraken
gemaakt, rondom gezamenlijke
intake en de overgang 18-/18+. Zo

Het Plan van Aanpal< wordt samen
met het gezin opgesteld. Het Plan is
van de ouder(s}, en bevat doelen en
leerpunten. Het plan wordt oak
ondertekend door de ouder(s}.
Indien meerdere levensdomeinen
zijn besproken, komt dit ook terug in
het plan.

De verbinding met de
'vindplaatsen' is goed. Als
inwoners het JGT zelf niet
weten to vinden, worden ze
vaak doorverwezen.
De afspraken rondom de

Procesregie ~,
HetJGTvoert in bijna alle casussen
de regie. Er wordt middels
tussenevaluaties zicht gehouden op
de voortgang van het plan. Ook bij
afsluiting wordt gekeken Haar
doelen en worden betrokken
partners gefnformeerd over
afsluiting.

3.

4.

Lokale organisaties
Volgens consWenten van het JGT
wordt voldoende samengewerkt
met lokale organisaties. Zo wordt
gekeken of vragen voorliggend
kunnen worden opgepakt,
bijvoorbeeld door de Budgetcoach
of het jongerenwerk. Wel geeft een
consulent aan dot "vanuit hetJGT
meer preventief aanbod ontwikkeld
zou kunnen worden, tools cursussen
en trainingen".

worden Wmo-consulenten van HBEL
vanaf 16,5 jaar betrokken bij een
casus waarvan de verwachting is dot
bij 18 jaar ook nog ondersteuning
nodig is.

"Ik heb zelf ook hulp nodrg, moor ik
weet niet waar ik Haar toe kan. Mei
de consulent von heT JGT praat ik
alYijd over mijn kinderen en apes wai
daarmee to maken heeft".

Goed werkend

Informatievoorziening
Een toestemmingsformulier wordt
getekend in kader van privacy en
veelal wordt informatie gedeeld
over mogelijkheden PGB,
clientondersteuning en de
vervolgstappen.Consulenten geven
aan minder vaak de mogelijkheden
totindienen klachtte bespreken. Dit
stoat wel opgenomen in folder, die
achtergelaten wordt na heYgesprek
en op verschiilende piekken in
Eemnes ligt.
Bij afsluiting van een casus wordt
vermeld dot inwoners weer contact
met de consulent of het JGT kunnen
opnemen.

"Mijn kind volgt een training vanuit
school (HuizenJ. Ik begrijp de
betrokkenheid van hetJGT nieY".
"Ik heb gevraagd our een cursus to
volgen die in de regio Noord-Holland
wordt aangeboden. Dat kan niet,
amdat we in Eemnes woven. Het
JGT kon lets dergelijks niet
aanbreden en oak nret verwijzen. Er
was niet iets in de buurf".

overgang bij 18 jaar. MZ HBEL
wordt vroegtijdig betrokken.
Hierdoor wordt er iets
ingezet dat bij 18 jaar
makkelijk kan worden
overgenomen door HBEL.
De keuze om met twee
tonsulenten de intakete
doen. Hierdoor is er bij
vakanties en afwezigheid een
makkelijke, snelle overdracht.
De tonsulent als vast
aanspreekpunt.

"Ik vond het 1GT duidelijk over a(!e
aanvragen, formulieren en het
prates. Ook bij de overgang vnn mrjn
dochter, ze werd ZS jaar, hebben ze
duidelijkheid verschaft".

"Mocht ik weer een hulpvroag
hebben, don zou ik het lijntje met de
mnsulent van hetJGT weer
oppakken."

Verbeterpunten
1.

2.

3.

De opvolging van meldingen
lukt niet altijd binnen de
gesteldetermijnen.
De samenwerking met MZ
HEEL vraagt aandacht. Nu
leidt samenwerking vaak nog
tot extra uitvraag voor
inwoners en meerdere
aanspreekpunten.
Preventief aanbod in de vorm
van cursussen oftrainingen.

3.4 Bevindingen — de rol van de wijkteams
De wijkteams hebben een signalerende en preventieve rol in de toegang tot de Wmo en jeugdhulp.
Daarom heeft er in dit onderzoek iets minder nadruk gelegen op de wijkteams. Zo hebben er geen
interviews met inwoners, die geholpen zijn door het wijkteam, plaatsgevonden. Wel is gesproken
met wijkteamleden en hebben zij een vragenlijst ingevuld, waardoor zicht is verkregen op wat zij
doen met signalen, alsmede hun ervaringen rondom de samenwerking met het JGT Eemnes en de
afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.
De wijkteams hebben als opdracht om een laagdrempelig loket to zijn, een plek waar inwoners
makkelijk een vraag kunnen stellen. Vragen komen bij de wijkteams op verschillende manieren
binnen: sours via de inwoner zelf, maar vaak via professionals, buren, een woningbouworganisatie of
de politie. Veelal worden de vragen telefonisch of digitaal gesteld. In het wijkteam wordt vervolgens
besproken wie het beste past bij de casus en wie tijd heeft our de melding op to pakken. Daarna volgt
een gesprek, meestal bij de inwoner thuis. Daarbij wordt ingestoken op de hulpvraag, maar wordt
ook breder gekeken wat nodig is. Het wijkteamlid bekijkt tijdens het gesprek of de vraag kan worden
opgepakt door het wijkteam of dat de inwoner moet worden doorverwezen Haar een andere partij.
Wijkteamleden werken binnen de toegang met name samen met Maatschappelijke Zaken HBEL.
Deze samenwerking zou in hun ogen echter wel verbeterd kunnen worden. Op dit moment
ontbreken vaste werkafspraken en contactpersonen, waardoor contact teveel afhankelijk lijkt van
individuele persoonlijke contacten tussen consulenten en wijkteamleden. Ook komen volgens
betrokkenen niet veel casussen door vanuit Maatschappelijke Zaken HBEL Haar de wijkteams. Voor
wijkverpleegkundigen is het ontbreken van mandaat our to indiceren voor Wmo-ondersteuning een
punt van ergernis. De wijkverpleegkundigen doen een eerste uitvraag bij een inwoner, waarna zij een
melding doen voor Wmo-ondersteuning bij Maatschappelijke Zaken HBEL. De melding wordt
vervolgens opgevolgd door een keukentafelgesprek. Deze werkwijze leidt volgens de
wijkverpleegkundigen een extra uitvraag en langere doorlooptijden voor de inwoner dan
noodzakelijk. Zij zijn immers opgeleid tot generalist en mogen binnen de Zorgverzekeringswet wel
indiceren.
De wijkteams werken ook samen met het JGT Eemnes. Gezien het verschil in doelgroepen (de
wijkteams richten zich op een oudere doelgroep) is de samenwerking minder frequent dan met
Maatschappelijke Zaken HBEL. De afspraak is gemaakt dat bij een melding van een gezin bij een
wijkteam, de casus direct wordt doorgeschakeld Haar het JGT Eemnes.
De wijkteamleden en manager van Versa Welzijn wijzen op de voordelen van de samenwerking
tussen Versa Welzijn en wijkverpleegkundigen binnen de wijkteams. Wijkverpleegkundigen komen
veel achter de voordeur en signaleren hierdoor meer dan sociaal werkers van Versa Welzijn.
Hierdoor worden signalen van eenzaamheid volgens hen in een vroeg stadium opgepakt en kan een
sociaal werker worden ge~introduceerd. Hierdoor zijn volgens betrokkenen zorgmijders beter in
beeld.
De wijkteamleden stellen dat hun bekendheid en zichtbaarheid een punt van aandacht is. Ze zouden
meer de publiciteit willen zoeken en op een centrale plek wilien zitten our hun zichtbaarheid voor
inwoners en organisaties to vergroten.
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4. Samenvatting bevindingen; conclusies en aanbevelingen
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de gemeentelijke toegang tot Wmo en jeugdhulp in de
BEL-gemeenten georganiseerd is. Deze centrale vraag is in het onderzoek opgesplitst in de volgende
twee onderzoeksvragen:
1. Hoe is de toegang tot de Wmo en de jeugdhulp geregeld?
2. Hoe ervaren inwoners en professionals de toegang tot de Wmo en de jeugdhulp?
Om deze onderzoeksvragen to kunnen beantwoorden zijn eerst zes uitgangspunten vastgesteld die
bij de toegang tot de Wmo en jeugdhulp leidend zijn:
• Snelheid;
• Doorverwijzingsproces;
• Vorm of plek van de melding;
• Verschillende leefdomeinen;
• Verbinding'vindplaatsen';
• Bekendheid preventieve aanbod.
Deze uitgangspunten en bijbehorende criteria, zie bijlage 2, vormden het analysekader voor het
onderzoek. Dit analysekader is niet gebruikt om per individueel criterium vast to stellen of er aan
voldaan is, maar als hulpmiddel om vast to stellen wat goed gaat en waar mogelijkheden tot
verbetering liggen. Het antwoord op elk van beide onderzoeksvragen, wordt in paragraaf 4.1
gegeven door een samenvatting van de bevindingen. De conclusies die de rekenkamer trekt op basis
van de bevindingen, staan per organisatieonderdeel in paragraaf 4.2. De aanbevelingen tot slot,
staan in paragraaf 4.3.
4.1Samenvatting van de bevindingen
4.1.1. De organisatie van de toegang
De toegang tot de Wmo en de jeugdhulp betreft het gemeentelijke proces vanaf het moment waarop
de inwoner zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag tnt het moment van
eventuele toekenning van de ondersteuning. In de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is
onderzocht hoe de toegang tot de Wmo en de jeugdhulp georganiseerd is. In deze paragraaf volgen
de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek als antwoord op de vraag hoe de toegang in deze
gemeenten is geregeld.
De toegang is in Eemnes anders georganiseerd dan in Blaricum en Laren. Dit komt voort uit het felt
dat de gemeente Eemnes voor de uitvoering van de Jeugdwet is aangesloten bij de werkwijze van de
jeugdhulpregio Amersfoort en ervoor heeft gekozen een eigen jeugdteam (JGT Eemnes) op to zetten.
Dit heeft tot gevolg dat de toegang tot de Wmo en jeugdhulp in de gemeenten Blaricum en Laren
enigszins verschilt van die van de gemeente Eemnes:
1. In de gemeenten Blaricum en Laren is er sprake van een integrate toegangspoort tot zowel de
Wmo als jeugdhulp: de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Inwoners kunnen hier niet
alleen terecht met vragen op het gebied van Wmo en jeugdhulp, maar ook voor vragen
rondom werk en inkomen.
2. In de gemeente Eemnes zijn er twee toegangspoorten. Inwoners met vragen op het gebied
van de Wmo kunnen terecht bij de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL (ook voor vragen
rondom werk en inkomen). Voor vragen rondom jeugdhulp kunnen zij aankloppen bij het JGT
Eemnes.
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De afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL en het JGT verschillen deels qua inrichting, uitgangspunten
en werkwijze. Het grootste verschil betreft het felt dat het JGT Eemnes, naast de toegang tot
jeugdhulp, ook een uitvoerende taak heeft: consulenten van het JGT verlenen ook zelf begeleiding
aan jeugdigen en gezinnen.
Beide organisaties werken met een vaste consulent als aanspreekpunt voor inwoners, zodat
inwoners met zo min mogelijk verschillende consulenten worden geconfronteerd. Bij complexere
hulpvragen op meerdere levensgebieden geldt echter dat meerdere consulenten betrokken worden.
Voor inwoners uit de gemeente Eemnes betekent dit, dat zij in zo'n situatie zowei met het JGT
Eemnes als de afdeling Maatschappelijke Zaken to maken kunnen krijgen.
Daarnaast kennen de BEL-gemeenten elk een sociaal wijkteam. De wijkteams vormen een
laagdrempelig vangnet voor kwetsbare inwoners en richten zich met name op ouderen,
mantelzorgers en vrijwilligers. Als het nodig is kunnen zij inwoners doorverwijzen Haar de afdeling
Maatschappelijke Zaken HBEL of het JGT Eemnes.
De samenwerking tussen het JGT en de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL is via werkafspraken
vormgegeven. Werkafspraken tussen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL en de wijkteams
ontbreken.
4.1.2 Ervaringen uit de praktijk
In het onderzoek is gesproken met professionals die in de toegang werken en met inwoners. Deze
gesprekken hebben, samen met overige informatie uit het onderzoek, geleid tot een aantal
bevindingen per organisatie. Deze bevindingen geven antwoord op de vraag hoe inwoners en
professionals de toegang tot de Wmo en de Jeugdwet ervaren.
Maatschappelijke Zaken HBEL
Bij de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL kunnen inwoners en professionals op verschillende
manieren een melding doen: telefonisch, digitaal en fysiek. De mogelijkheden om een fysieke
melding to doen (een hulp- of informatievraag to stellen), die in Eemnes al bestond, zijn tijdens dit
rekenkameronderzoek uitgebreid Haar Laren en Blaricum. Nieuwe meldingen komen binnen bij
consulenten van het Advies & Informatiepunt. De consulenten van het Advies- en Informatiepunt
hebben veel kennis en kunde. Daarnaast kennen zij het aanbod aan 'voorliggende voorzieningen' in
de drie gemeenten goed. De consulenten bepalen of een vraag door een voorliggende voorziening
kan worden afgevangen of dat een verdere uitvraag via een keukentafelgesprek noodzakelijk is.
Daarbij wordt gewerkt met vaste consulenten, zodat inwoners slechts een keer hun verhaal hoeven
to vertellen. Soms moeten inwoners echter toch vaker dan eenmaal hun verhaal vertellen. Als
verklaring daarvoor wijzen consulenten op het verloop van personeel.
Met uitzondering van aanvragen voor de voorziening'Rolstoel', worden de wettelijke termijnen voor
de afhandeling van meldingen bij de afdeling Maatschappelijke zaken HBEL gehaald. Dit is het gevolg
van de investering die de afgelopen jaren zijn gedaan in de verbetering van de werkprocessen.
De informatievoorziening aan de inwoners kan beter, vooral door inwoners compleet to informeren
over onder de meer de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de hoogte van de eigen
bijdrage en de klachtenprocedure.
JGT Eemnes
Het JGT Eemnes kan via de digitate of telefonische weg benaderd worden. Een fysieke inloop
ontbreekt, omdat eerdere spreekuren onvoldoende werden bezocht. Het JGT wit in de toekomst
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meer gaan werken bij vindplaatsen, zodat inwoners op een laagdrempelige manier hulpvragen
kunnen stellen.
Bij een melding wordt een vast aanspreekpunt (consulent) aangewezen. Bij de intake is naast deze
consulent vaak een tweede consulent aanwezig, zodat bij personeelsverloop, ziekte of vakantie een
snelle overdracht van casussen plaatsvindt. Bij het oppakken van meldingen wordt ook gekeken Haar
mogelijkheden in het preventieve veld.
Cijfers over de doorlooptijd van meldingen zijn niet voorhanden, waardoor onbekend is hoe lang
inwoners moeten wachten. Volgens professionals van het JGT lukt het, ondanks de formatieuitbreiding, niet altijd om meldingen binnen de wettelijke termijn van 40 werkdagen to behandelen.
Volgens respondenten is het aanbod aan laagdrempelige cursussen en trainingen vanuit het JGT to
beperkt.
Wijkteams
De wijkteams bestaan uit wijkverpleegkundigen en sociaal werkers. Door deze samenwerking wordt
volgens de wijkteamleden meer sociale problematiek gesignaleerd, met name bij mensen waar
wijkverpleegkundigen handelingen uitvoeren. Inwoners weten de wijkteams nog niet altijd to vinden.
Volgens de wijkteams zou de zichtbaarheid van de wijkteams moeten worden vergroot, onder meer
door aansluiting bij logische vindplaatsen en het vergroten van de bekendheid onder inwoners.
Samenwerking
In de gesprekken met professionals is ook gevraagd Haar de mate van samenwerking tussen de drie
organisaties in de toegang. Daaruit blijkt dat Maatschappelijke Zaken van HBEL investeert in de
aansluiting op en samenwerking met maatschappelijke partnerorganisaties. Dit leidt ertoe dat deze
maatschappelijke partners sneller contact zoeken met de afdeling Maarschappelijke Zaken HBEL of
inwoners direct doorverwijzen.
Inwoners uit Eemnes hebben bij complexere problematiek op meerdere levensgebieden to maken
met twee organisaties, namelijk het JGT en Maatschappelijke Zaken HBEL. Tussen de organisaties zijn
werkafspraken gemaakt met betrekking tot de overgang van 18- Haar 18+. Voor andere complexe
gevallen ontbreken dergelijke afspraken.
Het ontbreken van samenwerkingsafspraken tussen de wijkteams en de afdeling Maatschappelijke
Zaken HBEL leidt volgens professionals van beide organisaties over en weer tot onduidelijkheid over
rollen en taken.

4.2 Conclusies
Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 3, kunnen per organisatieonderdeel en organisatieoverstijgend de volgende conclusies worden getrokken.
De afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL:
1. Inwoners en professionals hebben verschillende mogelijkheden om een melding to doen.
Sinds april 2019 wordt in Laren ook een inloopochtend georganiseerd waar inwoners met
hulpvragen terecht kunnen. Blaricum volgt Haar verwachting in oktober 2019. Eemnes
beschikte al eerder over een fysiek loket voor de Wmo. Alle inwoners van de BEL-gemeenten
kunnen nu dus dichtbij huffs een fysieke melding doen;
2. De keuze voor een centrale rol van het Advies & Informatiepunt bij nieuwe meldingen werkt
goed in de praktijk. De consulenten van het Advies- en Informatiepunt hebben veel kennis en
kunde. Daarnaast kennen zij het aanbod aan voorliggende voorzieningen in de drie
gemeenten goed;
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3. De afdeling Maatschappelijke Zaken van HBEL investeert in de aansluiting op en
samenwerking met maatschappelijke partnerorganisaties, waardoor de organisaties elkaar
sneller weten to vinden of inwoners direct doorverwijzen;
4. De wettelijke termijnen voor het opvolgen van meldingen worden gehaald, op de aanvraag
voor de voorziening'Rolstoel' na. De ambities uit het Gemeentelijk Dienstverleningsconcept,
die hoger zijn dan de wet voorschrijft, worden nog niet altijd behaald;
5. Het beleid om met een vaste consulent to werken is een goed uitgangspunt, maar werkt in
de praktijk niet altijd;
6. De informatievoorziening aan de inwoners is voor verbetering vatbaar;
Het JGT Eemnes:
7. Het JGT kent geen fysieke inloopmogelijkheden;
8. De werkwijze met een vast aanspreekpunt en een tweede consulent werkt goed. Volgens
professionals lijkt deze aanpak bevorderlijk voor een laagdrempelige toegang en waarborgt
deze ook de continu~iteit bij personeelsverloop, ziekte of vakantie;
9. Er zijn Been cijfers over de doorlooptijden van meldingen. Volgens professionals lukt het niet
altijd om meldingen binnen de wettelijke termijn van 40 werkdagen to behandelen;
10. Volgens respondenten is het aanbod aan laagdrempelige cursussen en trainingen vanuit het
JGT to beperkt;
De sociale wijkteams:
11. De samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en sociaal werkers in de sociale wijkteams,
bevordert dat de wijkteams sociale problematiek vroegtijdig kunnen herkennen en
oppakken. Volgens de wijkteamleden is de Schaal waarop dit gebeurt echter nog (te)
beperkt, ook vanwege de beperkte bekendheid van de wijkteams;
Samenwerking tussen organisaties in de toegang:
12. Bij complexere problematiek op meerdere levensgebieden hebben inwoners uit Eemnes to
maken met twee organisaties, het JGT en Maatschappelijke Zaken HEEL. Er bestaan
werkafspraken tussen beide organisaties rondom de overgang van 18- Haar 18+. Maar voor
andere situaties ontbreken dergelijke afspraken;
13. De afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL mist de aansluiting op het voorliggend aanbod van
de wijkteams vanwege niet uitgewerkte afspraken in de samenwerking.

4.3 Aanbevelingen
Het onderzoek heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd. De onderstaande aanbevelingen zijn
gericht aan de gemeenteraden in hun kaderstellende rol.
Aanbevelingen aan de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren:
1. Verzoek de colleges van B en W om samen met de afdeling Maatschappelijke Zaken HEEL,
het JGT Eemnes en de sociale wijkteams nadere werkafspraken op to stellen of aan to
scherpen, om zo tot betere samenwerking en meer integraliteit voor inwoners to komen.
Verzoek hen hierbij aandacht to geven aan de volgende aspecten:
a. Informatie-uitwisseling over clienten tussen de organisaties;
b. Bepalen van een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de organisaties;
c. Faciliteren van contactmomenten tussen de organisaties;
d. Verbetering van de toeleiding van inwoners Haar elkaar en van de samenwerking bij
het oppakken van concrete hulpvragen;
e. Zorgen dat een inwoner haar/zijn verhaal in principe maar eenmaal hoeft to doen.
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Verzoek de colleges to bevorderen dat de drie organisaties zich inspannen voor de
ontwikkeling van een sluitend preventief aanbod, in lijn met de taken en
verantwoordelijkheden per organisatie. Vraag de colleges om de ontwikkelingen en
doorverwijzingen op dit gebied to monitoren.
3. Verzoek de colleges to bevorderen dat de inwoners door de afdeling Maatschappelijke Zaken
HBEL duidelijk worden geinformeerd , zoals over doorlooptijden, de hoogte van de eigen
bijdrage, de klachtenregeling en de financieringsvormen van zorg en ondersteuning.
4. Verzoek de colleges to onderzoeken of de in het Gemeentelijk Dienstverleningsconcept
gestelde doelen voor de opvolging van meldingen realistisch zijn. Op basis hiervan kunnen zo
nodig maatregelen worden genomen voor wat betreft werkwijze, personele inzet of het
formuleren van haalbare doelen.
5. Verzoek de colleges maatregelen to nemen om de bekendheid van de sociale wijkteams
onder inwoners to vergroten.
Aanbevelingen aan de gemeenteraad van Eemnes:
6. Verzoek het college toe to zien op verbetering van de managementinformatie vanuit het JGT
Eemnes, zodat de gemeente erop kan sturen dat meldingen binnen de wettelijke termijnen
worden afgehandeld.
7. Verzoek het college het aanbod aan laagdrempelige cursussen en trainingen vanuit het JGT
uit to breiden.
8. Verzoek het college to onderzoeken of een fysiek inloopspreekuur voor vragen rondom
jeugdhulp wenselijk is.
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Bijlage 1. Verklarende woordenlijst
,~,~.-,
.
, ;,
, ;; ,; r_ Voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn zonder dat
voorafgaand onderzoek Haar de hulpvraag van een inwoner
nodig is. Voorbeelden zijn een klussendienst, was- en
strijkservice, maaltijdvoorziening, sociaal vervoer of een sociaalculturele voorziening.

Algemene of voorliggende
voorziening

I
BEL Combinatie

Samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes
en Laren

Gecertificeerde instelling

Gecertificeerde instellingen zijn instellingen die van
overheidswege gecertificeerd zijn om
kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader
van de jeugdreclassering to mogen uitvoeren.

Gedwongen kader

Verplichte maatregelen voor ouders of jongeren:
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze verplichte
maatregelen worden ingezet als de veiligheid van een kind of de
samenleving in gevaar is. De kinderrechter legt deze maatregelen
op, na advies van de Raad voor de Kinderbescherming.

HBEL

Samenwerkingsverband tussen de gemeenten Huizen, Blaricum,
Eemnes en Laren

JGT

Jeugd- en Gezinsteam

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening wordt geboden wanneer eigen kracht,
hulp vanuit het sociale netwerk en/of algemene voorzieningen
ontoereikend zijn. Voorbeelden zijn huishoudelijke hulp,
hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel,
woningaanpassingen, dagbesteding, begeleiding en beschermd
wonen.

Plan van Aanpak

Een zorgplan waarin de afspraken staat over de zorg en
ondersteuning die geleverd wordt/gaat worden.

Procesregisseur

De procesregisseur is de coordinator van het kernteam en is
verantwoordelijk voorhet proces, het uitzetten en vastleggen
van het plan van aanpak.

Transitie

--- _ - -Het proces van overheveling van een aantal
verantwoordelijkheden en financiering van zorg vanuit de
Rijksoverheid Haar het domein van gemeenten.

Transformatie

Het proces van inhoudelijke verbetering en vernieuwing van zorg
en ondersteuning.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning
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Bijlage 2. Analysekader

Uitgangspunt

Analysekader onderzoek toegang BEL
Norm

Looptijd gehele periode van onderzoek
(van aanvraag tot beschikking)

Criteria
Wettelijk vastgelegd voor Wmo en Jeugd: maximaal 8 weken
• Binnen 6 weken vindt een onderzoek Haar
ondersteuningsbehoefte plaats;
• Binnen 2 weken na gesprek wordt een besluit
genomen op aanvraag voor maatwerkvoorziening.
In Gemeentelijk Dienstverleningsconcept wordt gestreefd
Haar een looptijd van 4 weken tussen aanvraag en
beschikking (Advies- en Informatiepunt HBEL).

Snelheid

Reactietijd voor plannen keukentafelgesprek

Vaste reactietijden zijn vastgelegd in Gemeentelijk
Dienstverleningsconcept Sociaal Domein (voor Advies- en
Informatiepunt HBEL):
• Bij een spoedsituatie vindt dezelfde dag een gesprek
plaats met een consulent;
• Bij een vaste consulent wordt binnen vijf werkdagen
een gesprek plaats;

•

Bekendheid toegang
Rolverdeling toegang
Verhaal doen
Doorverwijzingsproces

Bij een inwoner zonder vaste consulent wordt
gestreefd Haar een gesprek binnen twee werkdagen.

Aanwezigheid van loket, punt, wijkteam ofJGT is bekend bij
inwoners, zodat zij weten waar zij zich kunnen melden.
Inwoners weten bij Welke instantie zij hun
ondersteuningsvraag kunnen stellen.
Het aantal keren dat verhaal bij instanties verteld moet
worden voordat er hulp komt is beperkt tot een minimum
(liefst eenmaal).
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Vast aanspreekpunt toegang

Keuzemogelijkheid aanbieders
Inspraak keuze aanbieder
Informatievoorziening overgang 18-/18+
Actiegerichtheid 18-/18+

Verschillende plekken om melding to doen of adviesvraag to doen

Vorm of plek van de
melding

Verschillende mogelijkheden om melding to doen of adviesvraag to
stellen

Clientondersteuning

Informatievoorziening

Het hebben van een vast contactpersoon binnen de
gemeentelijke toegang.
Het hebben van keuzemogelijkheden tussen aanbieders bij
een maatwerkvoorziening. Zodat ook rekening kan worden
gehouden met bijvoorbeeld godsdienstige gezindheid,
levensovertuiging en culturele achtergrond.
Het hebben van inspraak bij de keuze voor aanbieder.
De mate waarin er informatie wordt verstrekt over wat er
verandert bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.
De mate waarin er acties worden ondernomen om de
overgang bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zo soepel
mogelijk to laten verlopen.
Ruim aantal voorzieningen om melding to doen of vragen to
kunnen stellen. Denk aan:
• Wijkteam
. ~GZ
• CJ G
• Loket
Inwoners hebben verschillende meldingsmogelijkheden om
vraag gemakkelijk en laagdrempelig to stellen:
• Fysiek
• Digitaal
• Telefonisch
Aan inwoners wordt informatie verstrekt over de
mogelijkheid van clientondersteuning bij het
keukentafelgesprek (bij Wmo verplicht). Deze
clientondersteuning dient 24 uur beschikbaar to zijn.
Ten tijde van de melding wordt volledige informatie verstrekt
aan inwoner. Dit betekent:
• Toelichten mogelijkheid PGB
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•
•
•
Aandacht leefdomeinen tijdens keukentafelgesprek
Verschillende
leefdomeinen

Aandacht leefdomeinen in plan van aanpak

Verbinding vindplaatsen jeugdigen en opvoeders
Verbinding
vindplaatsen

Verbinding vindplaatsen ouderen
Samenwerking lokale organisaties

Bekendheid
preventieve aanbod

Bekendheid bij jeugdigen en opvoeders
gekendheid bij ouderen

Duidelijkheid over vervolgproces na melding
Opsturen gespreksverslag
Duidelijkheid over afhandeling klachten
Hoogte financiele eigen bijdrage

Tijdens het gesprek/de gesprekken met de toegang is
aandacht voor verschillende leefdomeinen.
Het plan van aanpak richt zich waar nodig op verschillende
leefdomeinen, zodat problemen in samenhang worden
opgepakt.
De mate van verbinding van de toegang met logische plaatsen
waar kinderen en opvoeders komen. Bijvoorbeeld scholen en
consultatiebureaus.
De mate van verbinding van de toegang met logische plaatsen
waar ouderen komen. Bijvoorbeeld wijkcentra.
De mate van samenwerking van de toegang met andere
organisaties, zoals welzijn, Veilig Thuis, huisartsen,
wijkverpleging en specialistische jeugdhulp.
Jeugdigen en opvoeders zijn bekend met de op preventie
gerichte ondersteuning.
Ouderen zijn bekend met de op preventie gerichte
ondersteuning.
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Bijlage 3. Lijst ge"interviewde personen
Functie

Organisatie

Datum

Teamcoordinator
Jeugdconsulent
Beleidsmedewerker Jeugd

JGT Eemnes

6-12-2018

2

Afdelingshoofd

Maatschappelijke Zaken HBEL

29-11-2018

3

Manager wijkteams
Sociaal werker
Sociaal werker

Versa Welzijn

1-11-2018

Sociale wijkteams BEL

13-12-2018

Maatschappelijke Zaken HBEL

13-12-2018

Maatschappelijke Zaken HBEL

29-1-2019

#
1

4

5

Wijkverpleegkundige
Consulenten Advies- en Informatiepunt

6

Consulent Wmo (team 3)

7

Consulent Jeugd (team 2)
Beleidsmedewerker Jeugd

Gemeente Eemnes

Beleidsmedewerker MO

BEL Combinatie

Teamleider Beleid en Ontwikkeling

Gemeente Huizen

Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Meeloopochtend consulent Advies- en
Informatiepunt

BEL Combinatie

8

Maatschappelijke Zaken HBEL

22-5-2018

29-1-2019
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Bijlage 4. Achtergrondinformatie toegang tot Wmo en jeugdhulp
In deze bijlage wordt een beeld geschetst van de organisatie van de toegang tot Wmo en jeugdhulp.
Wat wordt verstaan onder toegang? Welke onderdelen horen tot het proces van toegang? En hoe
wordt in de Wmo en Jeugdwet aangekeken tegen de organisatie van de toegang?

Toegang vanuit de burger bezien
Binnen de transitie en transformatie in het sociaal domein neemt toegang een belangrijke plaats in.
Toegang definieren we binnen dit onderzoek als het gemeentelijke proces vanaf het moment waarop
de burger zich meldt (of wordt gemeldJ met een ondersteuningsvraag op het vlak van de Wmo of
jeugdhulp tot het moment van eventuele toekenning van de ondersteuning.
Het proces van toegang tot maatschappelijke ondersteuning laat zich in vier fase onderscheiden: het
eerste contact, de vraagverheldering, het afspreken van oplossingen en de opvolging.
- Het eerste contact is het moment waarop melding wordt gemaakt van een
ondersteuningsvraag, waarbij de vraag op verschillende plekken kan binnenkomen.
- In de fase van vraagverheldering vindt een gesprek piaats om de vraag helder to krijgen en to
bezien Welke mogelijkheden iemand heeft om zelf tot een oplossing to komen en waar een
maatwerkvoorziening nodig is.
- Wanneer een maatwerkvoorziening nodig wordt geacht wordt door gespreksvoerder en
inwoner een plan van aanpak opgesteld.
- Vervolgens dient de gemeente een formeel besluit to nemen over deze aanvraag en bij
toekenning de inwoner warm over to dragen (Kiewik, Gijzel & Franken, 2012 3s)
Sommige vormen van zorg en ondersteuning kunnen in een voor iedereen toegankelijke vorm
worden aangeboden. Dit worden algemene voorzieningen genoemd. Daarbij kan gedacht worden
aan een boodschappendienst, ontmoetingsochtenden in een wijkcentrum of openbare
opvoedcursussen. Bij algemene voorzieningen kunnen inwoners terecht zonder dat het tot een
eerste contact van melding komt. Maar inwoners kunnen hier ook Haar toe worden verwezen tijdens
de fase van vraagverheldering.
Het idee achter de decentralisaties is dat door het organiseren van de toegang op gemeentelijk
niveau beter wordt aangesloten bij de wensen en behoeften van burgers en de lokale context. Dit
zou idealiter moeten leiden tot meer maatwerk en meer gebruik van eigen kracht en voorliggende
voorzieningen. Daarnaast zouden gemeenten beter in staat moeten zijn om verbindingen to leggen
tussen de verschillende beleidsterreinen (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) waardoor beter
afgestemde en integrate ondersteuning geboden kan worden.

Organisatie van de toegang
Gemeenten hebben eigen keuzes kunnen maken bij de inrichting van de toegang tot het sociaal
domein. In hoofdlijnen tekenen zich een richtingen of in de manier waarop gemeenten uitvoering
geven aan hun toegangstaak in het sociaal domein. Hierbij zijn door de VNG vijf archetypen
(vereenvoudigde weergaven van de werkelijkheid) onderscheiden:
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Kiewik, M., Gijzel, H. & W. Franken (2012). Handreiking toegang tot de Wmo. Praktische hondvotten voor gemeenten,
Tronsitiebureau Begeleiding in de Wmo. Den Haag.
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1. Transitieproof: er is geen integrate toegang en beoordeling. Melding van
ondersteuningsvragen vindt plaats via bestaande kolommen (Wmo, Jeugd, Participatie) waar
deze als ondersteuningsvragen worden opgepakt. De toegangsplekken zijn binnen de
gemeentegrenzen georganiseerd.
2. Totaal integraal: er is vanaf het eerste contact sprake van een integrate toegang en
beoordeling. Voor de melding van ondersteuningsvragen is een toegang tot het hele sociale
domein binnen de gemeentegrenzen georganiseerd.
3. Geclusterd integraal: er is vanaf het eerste contact sprake van een integrate beoordeling met
afbakening Haar bijvoorbeeld doelgroep of domeinen. Voor de melding van
ondersteuningsvragen is er een geclusterde toegang binnen de gemeentegrenzen
georganiseerd.
4. Integraal in tweede instantie: er is sprake van een integrate beoordeling als er sprake is van
meervoudige problematiek. Melding van ondersteuningsvragen vindt binnen de
gemeentegrenzen plaats via bestaande kolommen, waarbij een brede signalering tijdens het
gesprek inzichtelijk maakt of integrate beoordeling in tweede instantie nodig is.
5. Geclusterde integraliteit elders: er is bij het eerste contact sprake van een integrate
beoordeling met een afbakening Haar doelgroep en/of domein. Daarbij is een geclusterde
toegang buiten de gemeentegrenzen georganiseerd.
Aan de archetypen zijn voor- en nadelen verbonden. Met name de mate van eenduidige toegang
voor burgers is binnen dit onderzoek van belang. We zullen deze indeling met name gebruiken om de
toegang in de BEL-gemeenten to duiden.
Ervaringen met de toegang tot de Wmo
Er zijn sinds de decentralisaties verschillende onderzoek gedaan Haar de manier waarop de toegang
tot het sociaal domein is ingericht. Deze onderzoeken richten zich vaak op een van de wetten. Zo
heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar onderzoek gedaan Haar de manier waarop de
toegang tot de Wmo is ingericht. Zij concluderen dat gemeenten Haar aanleiding van de
decentralisatie veel veranderingen hebben doorgevoerd in de inrichting van de toegang tot de Wmo.
De veranderingen hebben met name plaatsgevonden op het gebied van:
1. Contactpunten voor inwoners: meeste gemeenten hebben wijzigingen doorgevoerd in de
contactpunten, bijvoorbeeld door opzetten van wijkpunten, loketten, digitate
aanmeldformulieren of telefonische opties;
2. Sociale (wijk)teams: sociale teams zijn opgericht en hebben in de helft van de Nederlandse
gemeenten een rot gekregen in het toegangsproces;
3. Het keukentafelgesprek: wijzigingen zijn doorgevoerd in de manier waarop het gesprek wordt
gevoerd en waar dit plaats vindt. In de regel vindt het vraagverhelderingsgesprek bij
inwoners thuis plaats en worden alle levensdomeinen besproken.
Ook is in het onderzoek gekeken wat deze veranderingen betekenen voor inwoners. Daaruit komen
een aantal belangrijke punten Haar voren:
• De bekendheid met de lokale toegang verschilt per doelgroep. Zo weten mensen met een
beperking relatief goed de weg to vinden, maar lijken met name laagopgeleiden daar moeite
mee to hebben. Terwijl dit wet een van de belangrijkste doelgroepen is voor een loket of
wijkteam;
• Het niet-gebruik van zorg en ondersteuning wordt, naast het niet kunnen vinden van de weg,
gewijd aan factoren als de ingewikkeldheid van het systeem, het niet in aanmerking denken
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•
•

•

to komen voor ondersteuning, de procedure to tang vinden en de hoogte van de eigen
bijdrage;
De meeste mensen die ondersteuning nodig hebben zijn niet op de hoogte van de
mogelijkheden rondom onafhankelijke clientondersteuning;
Over de aanvraagprocedure zijn Wmo-melders over het algemeen positief. Wel is er vanuit
de Wmo-melders kritiek op het weinig doorvragen Haar wensen en behoeften van de
melder. Ook wordt relatief weinig aandacht geschonken aan de behoefte van de
mantelzorger;
De plek waar beroep en bezwaar kan worden ingediend is bij veel Wmo-melders niet bekend
~SCP~ ZOZg
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Ervaringen met de toegang tot jeugdhulp
Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden
voor beleid en uitvoering van preventie, jeugdhulp (vrij toegankelijk en niet-vrij toegankelijke
voorzieningen), kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt
Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Het Nederlands Jeugd instituut (2014)37 heeft in een
factsheet beschreven Welke verplichtingen gemeenten op basis van de Jeugdwet hebben rondom de
toegang tot jeugdhulp. Daarbij gaat het om aspecten als:
• Het organiseren van de toegang tot jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier;
• In een crisissituatie direct de juiste jeugdhulp inschakelen (24/7 beschikbaar en bereikbaar);
• Passende hulp inzetten, waarbij rekening wordt gehouden met godsdienstige gezindheid,
levensovertuiging en culturele achtergrond van jeugdige en zijn ouders;
• Eisen aan medewerkers die werkzaam zijn bij de toegang (Verklaring Omtrent het Gedrag);
• De mogelijkheid om jeugdhulp in to zetten via een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of
gecertificeerde instelling.
Bovenstaande eisen hebben met name to maken met de inrichting van de toegang tot de nieuwe
Jeugdwet. Groot verschil met de toegang tot de Wmo behelst het felt dat naast de gemeentelijke
toegang, ook artsen en gecertificeerde instellingen rechtstreeks kunnen verwijzen Haar jeugdhulp die
een gemeente heeft ingekocht. Net als bij de Wmo zijn gemeenten vrij om to kiezen op Welke wijze
deze de toegang organiseert, bijvoorbeeld door het oprichten van een nieuwe voorziening of
aansluiting bij een bestaand Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
In januari 2018 is het rapport'Eerste Evaluatie Jeugdwet'38 van een onderzoekscommissie vas
ZonMw verschenen. De commissie heeft, drie jaar na invoering van de Jeugdwet, onderzoek gedaan
Haar de doeltreffendheid en effecten van de wet in praktijk. Zij constateren dat de veranderingen
sinds de invoering van de Jeugdwet vooral to kenmerken zijn als transitie. Gemeenten hebben
nadere invulling gegeven aan hun taken, personeel aangenomen, activiteiten opgezet, contracten
met jeugdhulpinstellingen afgesloten en de toegang tot jeugdhulp georganiseerd. Volgens de
commissie moet de gewenste transformatie, gericht op het realiseren van de doelen van de wet, nog
vorm krijgen. Zij stelt dat de focus van verschillende partijen (gemeenten, clienten, zorgaanbieders
en professionals) verschoven dient to worden van transitie Haar transformatie.
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Van der Ham, L., den Draak, M., Mensink, W., Schyns, P. &van den Berg, E. (2018). De Wmo 2015 in praktijk. De lokole uitvoering van de
Wet mootschoppelijke ondersteuning. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

37 Nederlands Jeugd instituut (2014). Factsheet: Toegang totleugdhulp. Verkregen via: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/PublicatieNJi/Factsheet-inrichting-Toegang-Jeugdhulp.pdf
38 ZonMw (2018). Eerste Evoluotie Jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw.
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Ook de samenwerkende rijksinspecties39 concluderen in het Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein
201740 dat gemeenten de afgelopen drie jaar veel tijd hebben besteed aan het orde krijgen van de
basis (administratie, financien, inkoop, opzetten toegang). Zij concluderen echter ook dat de
transformatie nog op zich laat wachten. Volgens de inspecties komt passende en samenhangende
zorg en ondersteuning nog to weinig tot stand, onder meer door:
• Onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden van professionals, waardoor het
moeilijk is om regie to voeren over casussen;
• Onvoldoende samenwerking tussen lokale toegang en huisartsen, geestelijke
gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg;
Gebrekkige informatiedeling tussen professionals, met als gevolg een onvolledig beeld over
de situatie waardoor er niet altijd passende en samenhangende zorg/ondersteuning wordt
geboden.
De inspecties hebben in hun rapportages ook enkele aanbevelingen gedaan om de
transformatiedoelento realiseren:
• De informatievoorziening verbeteren, zodat kwetsbare mensen beter de weg vinden Haar
hulp. Betere samenwerking tussen gemeenten, huisartsen, instellingen en scholen kan
hieraan bijdragen;
• Werken met een integraal budget wanneer iemand hulp nodig heeft uit verschillende
wetten, of door een gezin met meerdere hulpvragen een budget to geven. Dit moet leiden
tot beter passende zorg en ondersteuning, die aansluit bij de behoefte van burgers;
• Het werken met een aanspreekpunt voor burgers, waardoor zij met zo min mogelijk
verschillende hulpverleners en instanties worden geconfronteerd;
• Het verminderen van de administratieve lasten voor professionals, waardoor zij meer ruimte
ervaren om op een andere manier to werken;
• Betere verbindingen tussen de verschillende domeinen, zoals jeugdhulp,
schuldhulpverlening, onderwijs en Wmo, om beter samenhangende hulp to kunnen bieden;
• Het verder vorm geven van professionalisering in de lokale teams en lokale toegang,
waardoor deze teams beschikken over zowel professionaliteit in de breedte (generalist over
verschillende domeinen) alsook professionaliteit in de diepte (specialistische kennis).

39 De samenwerkende rijksinspecties betreft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie lustitie en Veiligheid, de Inspectie van
het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
40 Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017, vrijdag 09 maart 2018. Verkregen via:
https://magazines.toezichtsociaaldomein.nl/jaarbeeld/2018/01/introductie-jaarbeeld-toezicht-sociaal-domein-2017
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Bestuurlijke wederhoor Rekenkamerrapport "Toegang onder de loep"

Geachte leden van de rekenkamercommissie BEL,
U heeft de conceptrapportage "Toegang onder de loep" aan het college aangeboden. U biedt de gemeente
daarmee de mogelijkheid tot bestuurlijk wederhoor. Hier maken wij graag gebruik van.
U heeft op basis van uw bevindingen verschillende conclusies getrokken waar we graag op reageren en enkele
op- en aanmerkingen bij willen maken. In de basis kunnen wij ons vinden in uw aanbevelingen. Wij willen nog
wel meegeven dat het een meerwaarde zou zijn voor het onderzoek wanneer de relatie tussen de
onderzoeksresultaten en de aanbevelingen worden aangescherpt.
Aanbevelingen aan de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren
1. Uw aanbeveling om samen met de verschillende organisaties nadere werkafspraken op to stellen of aan to
scherpen, om zo tot betere samenwerking en meer integraliteit voor de inwoners to komen, nemen we over.
Het gaat dan om een verdere verbetering/aanscherping van de bestaande samenwerkingsafspraken op
uitvoeringsniveau. U_ concludeert in uw rapport dat er werkafspraken bestaan tussen het 1GT en
Maatschappelijke Zaken HBEL rondom de overgang van 18- Haar 18+, maar dat voor andere situaties dergelijke
afspraken ontbreken. Echter er zijn ook rondom de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) werkafspraken. Tijdens
een gezamenlijke intake worden per client samenwerkings- en informatie afspraken gemaakt. Tevens zijn er
voor wat betreft de gemeente Eemnes samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Utrecht en
Maatschappelijke Zaken HEEL wanneer het gaat over Vrouwenopvang.
In de samenwerkingsafspraken is onder meer een zgn. 'warme overdracht' vastgelegd, waardoor de client met
behulp van het JGT eenmalig over de huidige situatie kan vertellen, waaruit de zorgbehoefte wordt
vastgesteld. Intakes waarin bij het eerste telefonische contact al blijkt dater een WMO en Jeugd-vraag is,
worden in de huidige situatie gezamenlijk gepland. Tijdens de intake worden afspraken gemaakt over
informatie-uitwisseling en taken. Er is informatie-uitwisseling nadat de inwoner hiervoor het daartoe
opgestelde Toestemmingsformulier heeft getekend.
De genoemde samenwerkingsafspraken zijn het resultaat van diverse terugkerende overleggen op uitvoeringsen beleidsniveau. Er zijn op vaste terugkerende momenten uitwisseling tussen de teams beleid en teamleiders
om to evalueren en processen aan to scherpen. Een toevoeging is ook dat het wekelijkse inloopmoment van

het Advies- en Informatiepunt in het BEL-kantoor van meerwaarde is voor de samenwerking tussen de twee
organisaties.
Ten aanzien van de samenwerkingsafspraken tussen de wijkteams en de afdeling Maatschappelijke Zaken
HEEL geldt dat die afspraken er wel zijn, maar niet formeel zijn vastgelegd. Dat zullen wij oppakken.
2. Uw aanbeveling om to bevorderen dat de drie organisaties zich inspannen voor de ontwikkeling van een
sluitend preventief aanbod en om de ontwikkelingen en doorverwijzingen op dit gebied to monitoren geeft
verwarring. Maatschappelijke zaken HBEL heeft Been taak in de ontwikkeling van een sluitend preventief
aanbod in de BEL-gemeenten, dat is de taak van de BEL-organisatie. Wel kunnen vanuit Maatschappelijke
zaken HBEL, leemten in het preventieve aanbod in de BEL-gemeenten worden gesignaleerd. Daar zullen wij op
toezien.
Het 1G7 zet zich vanuit haar preventieve functie in binnen het onderwijs, het d~rp en de verenigingen. Ook
heeft het JGT contact met huisartsen en kerken. Dit doen ze door contacten to leggen, aan to sluiten bij de
behoeften en activiteiten to organiseren. Een voorbeeld is het organiseren van ouderavonden, waarbij scholen
actief betrokken worden. Ook werkt het JGT actief samen met het jongerenwerk vanuit de 11M-aanpak {louw
Ingebrachte Mentor). De jeugdverpleegkundige van de GGD is Binds 2014 onderdeel van het JGT, ze heeft
hierdoor een zogenaamde (preventieve) brugfunctie. Vroegsignalering, samenwerking met verloskundigen,
peuterspeelzalen en VVE wordt hiermee bestendigd. Naar behoefte zullen wij deze preventieve activiteiten
uitbreiden.
3. De aanbeveling om to bevorderen dat de inwoners door de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL duidelijk
worden geinformeerd, wordt betrokken bij het communicatieplan dat op initiatief van Maatschappelijke Zaken
HBEL in voorbereiding is.
4. De aanbeveling om to onderzoeken of de in het Gemeentelijk Dienstverieningsconcept gestelde doelen voor
de opvolging van meldingen realistisch zijn nemen we zeker over. Dit temeer omdat uit de laatste
Bestuursrapportage Sociaal Domein (2018) blijkt voor meer voorzieningen dan in dit rapport genoemd, de
termijnen niet altijd worden gehaald.
5. De bekendheid van de sociale wijkteam mag vergroot worden. Wij onderschrijven dat. Kanttekening is wel
dat er op dit moment beperkte formatie beschikbaar is voor de wijkteams.
Wij hopen dat u onze opmerkingen zult verwerken in het definitieve rapport.

Met vriendelijke groet,
eurgemeester en wethouders,

mw. M. Kilic-Karaaslan
secretaris

b_

w. J.
e Zwart-Bloch
emeester
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Bestuurlijke wederhoor Rekenkamerrapport "Toegang onder de loep"

Geachte leden van de rekenkamercommissie BEL,
U heeft de conceptrapportage "Toegang onder de loep" aan het college aangeboden. U biedt de
gemeente daarmee de mogelijkheid tot bestuurlijk wederhoor. Hier maken wij graag gebruik van.
U heeft op basis van uw bevindingen verschillende conclusies getrokken waar we graag op reageren
en enkele op- en aanmerkingen bij willen maken. In de basis kunnen wij ons vinden in uw
aanbevelingen. Wij willen nog wed meegeven dat wij de aanbevelingen niet kunnen traceren Haar de
onderzoeksresultaten. Dat is wel een must om lets met de aanbevelingen to kunnen doen.
Aanbevelingen aan de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren
1. Uw aanbeveling om samen met de verschillende organisaties nadere werkafspraken op to stellen
of aan to scherpen, om zo tot betere samenwerking en meer integraliteit voor de inwoners to
komen, nemen we over.
Het gaat dan om een verdere verbetering/aanscherping van de bestaande samenwerkingsafspraken
op uitvoeringsniveau. U concludeert in uw rapport dat er werkafspraken bestaan tussen het JGT en
Maatschappelijke Zaken HEEL rondom de overgang van 18- Haar 18+, maar dat voor andere situaties
dergelijke afspraken ontbreken. Echter er zijn ook rondom de Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
werkafspraken. Tijdens een gezamenlijke intake worden per client samenwerkings- en informatie
afspraken gemaakt. Tevens zijn er voor wat betreft de gemeente Eemnes samenwerkingsafspraken
tussen Veilig Thuis Utrecht en Maatschappelijke Zaken HBEL wanneer het gaat over Vrouwenopvang.
In de samenwerkingsafspraken is onder meet een zgn. 'warme overdracht' vastgelegd, waardoor de
client met behulp van het JGT eenmalig over de huidige situatie kan vertellen, waaruit de
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zorgbehoefte wordt vastgesteld. Intakes waarin bij het eerste telefonische contact al blijkt dat er een
WMO en Jeugd-vraag is, worden in de huidige situatie gezamenlijk gepland. Tijdens de intake worden
afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en taken. Eris informatie-uitwisseling nadat de
inwoner hiervoor het daartoe opgestelde Toestemmingsformulier heeft getekend.
De genoemde samenwerkingsafspraken zijn het resultaat van diverse terugkerende overleggen op
uitvoerings- en beleidsniveau. Er zijn op vaste terugkerende momenten uitwisseling tussen de teams
beleid en teamleiders om to evalueren en processen aan to scherpen. Een toevoeging is ook dat het
wekelijkse inloopmoment van het Advies- en Informatiepunt in het BEL-kantoor van meerwaarde is
voor de samenwerking tussen de twee organisaties.
Ten aanzien van de samenwerkingsafspraken tussen de wijkteams en de afdeling Maatschappelijke
Zaken HBEL geldt dat die afspraken er wel zijn, maar niet formeel zijn vastgelegd. Dat zuilen wij
oppakken.
2. Uw aanbeveling om to bevorderen dat de drie organisaties zich inspannen voor de ontwikkeling
van een sluitend preventief aanbod en om de ontwikkelingen en doorverwijzingen op dit gebied to
monitoren geeft verwarring. Maatschappelijke zaken HBEL heeft Been task in de ontwikkeling van
een sluitend preventief aanbod in de BEL-gemeenten, dat is de taak van de BEL-organisatie. Wel
kunnen vanuit Maatschappelijke zaken HBEI, leemten in het preventieve aanbod in de BELgemeenten worden gesignaleerd. Daar zullen wij op toezien.
Het JGT zet zich vanuit haar preventieve functie in binnen het onderwijs, het dorp en de
verenigingen. Ook heeft het JGT contact met huisartsen en kerken. Dit doen ze door contacten to
leggen, aan to sluiten bij de behoeften en activiteiten to organiseren. Een voorbeeld is het
organiseren van ouderavonden, waarbij scholen actief betrokken worden. Ook werkt het JGT actief
samen met het jongerenwerk vanuit de 11M-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor). De
jeugdverpleegkundige van de GGD is sinds 2014 onderdeel van het 1GT, ze heeft hierdoor een
zogenaamde (preventieve) brugfunctie. Vroegsignalering, samenwerking met verloskundigen,
peuterspeelzalen en VVE wordt hiermee bestendigd. Naar behoefte zullen wij deze preventieve
activiteiten uitbreiden.
3. De aanbeveling om to bevorderen dat de inwoners door de afdeling Maatschappe.lijke Zaken HEEL
duidelijk worden ge~informeerd, wordt betrokken bij het communicatieplan dat op initiatief van
Maatschappelijke Zaken HEEL in voorbereiding is.
4. De aanbeveling om to onderzoeken of de in het Gemeentelijk Dienstverleningsconcept gestelde
doelen voor de opvolging van meldingen realistisch zijn nemen we zeker over. Dit temeer omdat uit
de taatste Bestuursrapportage Sociaal Domein (2018) blijkt voor meer voorzieningen dan in dit
rapport genoemd, de termijnen niet altijd worden gehaald.
5. De bekendheid van de sociale wijkteam mag vergroot worden. Wij onderschrijven dat.
Kanttekening is wel dat er op dit moment beperkte formatie beschikbaar is voor de wijkteams.
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Aanbevelingen aan de gemeenteraad van Eemnes
6. Wij zijn het met u eens dat monitoring binnen het JGT een aandachtspunt is. Wij starten de hulp
niet eerder dan dat wij het getekende plan van aanpak terug hebben ontvangen van de ouders. Hier
ontstaat sours vertraging waardoor termijnen niet gehaald worden. Zodra ons registratiesysteem
hierop is ingericht kunnen wij de verschillende data in het proces van "gesprek-plan van aanpakbeschikking-start zorg" beter in kaart brengen. Wij verwachten dat dit vanaf de zomer 2019
operationeel is.
7. Uw aanbeveling our het aanbod aan laagdrempelige cursussen en trainingen vanuit het 1GT uit to
breiden, wordt in de praktijk uitgevoerd. Het JGT heett in de afgelopen jaren ingezet op het
organiseren van laagdrempelige voorlichting en informatie en zal dat de komende jaren ook doen.
Dit is tevens opgenomen in het Beleidsplan leugd 2019-2022 en wordt verder uitgewerkt in de
bijbehorende uitvoeringsprogramma's. Voor de in het verleden georganiseerde activiteiten was vaak
to weinig vraag en animo uit alleen Eemnes. Door het organiseren van thematische bijeenkomsten
op locatie, zoals recentelijk de theatervoorstelling `De Grote Sprong', wordt een groter publiek
bereikt. Ook sluit het 1GT aan bij ouderavonden van het basisonderwijs. Wanneer er cursussen in de
regio worden aangeboden, zoals de 'Geef me de 5!'-pilot vanuit Huizen, zal het 1GT — wanneer deze
behoefte er is — hierbij aansluiten.
8. Uit het onderzoek kwam Haar voren dat het JGT Been fysieke inloopmogelijkheden kent en u
beveelt aan our to onderzoeken of een fysiek inloopspreekuur voor vragen rondom jeugdhulp
wenselijk is. Zoals ook opgemerkt in uw rapportage, heeft het JGT vanaf de start van het team
meerdere malen een inloopspreekuur aangeboden. Dit heeft plaats gevonden op een
huisartsenpraktijk en bij twee basisscholen. Echter in de praktijk blijkt dat ouders hier vrijwel geen
gebruik van maken. Het JGT biedt aan haar partners altijd aan our bij gesprekken waarbij gedacht
wordt aan jeugdhulp, het JGT uit to nodigen op de door ouders/professional gewenste locatie.
Hierdoor proberen wij aan to sluiten daar waar het nodig is. Tevens is het 1GT aanwezig bij
evenementen als de jaarlijkse In- en Uitmarkt our haar bekendheid to vergoten. Ook kent de GGD
een inloopspreekuur (meten en eten) en door de intensieve samenwerking tussen de GGD en het
JGT, worden hierdoor vragen snel doorgezet Haar het JGT. Het JGT is bereikbaar op werkdagen
tijdens kantooruren via de teamtelefoon voor (opvoed) vragen.
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Wij hopen dat u onze opmerkingen zult verwerken in het definitieve rapport.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes,

mw. E. Ruizeveld de Winter
secretaris
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Bestuurlijke wederhoor Rekenkamerrapport "Toegang onder de loep"

Geachte leden van de rekenkamercommissie BEL,
U heeft de conceptrapportage "Toegang order de loep" aan het college aangeboden. U biedt de
gemeente daarmee de mogelijkheid tot bestuurlijk wederhoor. Hier maker wij graag gebruik
van.
U heeft op basis van uw bevindingen verschillende conclusies getrokken waar we graag op
reageren en enkele op- en aanmerkingen bij willen maker. In de basis kunnen wij ors vinden in
uw aanbevelingen. Wij willen nog wel meegeven dat het een meerwaarde zou zijn voor het
onderzoek wanneer de relatie fusser de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen worden
aangescherpt.
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Aanbevelingen aan de gemeenteraden van Blaf•icttnt, Eemnes en Laren
1. Uw aanbeveling om samen met de verschillende organisaties nadere werkafspraken op to
stellen of aan to scherpen, om zo tot betere samenwerking en meer integraliteit voor de inwoners
to komen, nemen we over.
Het gaat dan om een verdere verbetering/aanscherping van de bestaande
samenwerkingsafspraken op uitvoeringsniveau. U concludeert in uw rapport dat er
werkafspraken bestaan fusser het JGT en Maatschappelijke Zaken HBEL rondom de overgang
van 18- naar 18+, maar dat voor andere situaties dergelijke afspraken ontbreken. Echter er zijn
ook rondom de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) werkafspraken. Tijdens een gezamenlijke
intake worden per client samenwerkings- en informatie afspraken gemaakt. Tevens zijn er voor
wat betreft de gemeente Eemnes samenwerkingsafspraken fusser Veilig Thuis Utrecht en
Maatschappelijke Zaken HBEL wanneer het gaat over Vrouwenopvang.
In de samenwerkingsafspraken is order meer een zgn. `warme overdracht' vastgelegd, waardoor
de client met behulp van het JGT eentnalig over de huidige situatie kan vertellen, waaruit de
zorgbehoefte wordt vastgesteld. Intakes waarin bij het eerste telefonische contact al blijkt dat er
een WMO en Jeugd-vraag is, worden in de huidige situatie gezamenlijk gepland. Tijdens de
intake worden afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en taken. Er is informatieuitwisseling nadat de inwoner hiervoor het daartoe opgestelde Toestemmingsformulier heeft
getekend.
De genoemde samenwerkingsafspraken zijn het resultant van diverse terugkerende overleggen
op uitvoerings- en beleidsniveau. Er zijn op vaste terugkerende momenten uitwisseling fusser
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de teams beleid en teamleiders om to evalueren en processen aan to scherpen. Een toevoeging is
ook dat het wekelijkse inloopmoment van het Advies- en Informatiepunt in het BEL-kantoor
van meerwaarde is voor de samenwerking tussen de twee organisaties.
Ten aanzien van de samenwerkingsafspraken tussen de wijkteams en de afdeling
Maatschappelijke Zaken HBEL getdt dat die afspraken er wel zijn, maar niet formeel zijn
vastgelegd. Dat zullen wij oppakken.
2. Uw aanbeveling om to bevorderen dat de drie organisaties zich inspannen voor de
ontwikkeling van een sluitend preventief aanbod en om de ontwikkelingen en doorverwijzingen
op dit gebied to monitoren geeft verwarring. Maatschappelijke zaken HBEL heeft geen taak in
de ontwikkeling van een sluitend preventief aanbod in de BEL-gemeenten, dat is de taak van de
BEL-organisatie. Wel kunnen vanuit Maatschappelijke zaken HBEL, leemten in het preventieve
aanbod in de BEL-gemeenten worden gesignaleerd. Daar zullen wij op toezien.
Het JGT zet zich vanuit Naar preventieve functie in binnen het onderwijs, het dorp en de
verenigingen. Ook heeft het JGT contact met huisartsen en kerken. Dit doen ze door contacten
to (eggen, aan to sluiten bij de behoeften en activiteiten to organiseren. Een voorbeeld is het
organiseren van ouderavonden, waarbij scholen actief betrokken worden. Ook werkt het JGT
actief samen met het jongerenwerk vanuit de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor). De
jeugdverpleegkundige van de GGD is sinds 2014 onderdeel van het JGT, ze heeft hierdoor een
zogenaamde (preventieve) brugfunctie. Vroegsignalering, samenwerking met verloskundigen,
peuterspeelzalen en VVE wordt hiermee bestendigd. Naar behoefte zullen wij deze preventieve
activiteiten uitbreiden.
3. De aanbeveling om to bevorderen dat de inwoners door de afdeling Maatschappelijke Zaken
HBEL duidelijk worden geinformeerd, wordt betrokken bij het communicatieplan dat op
initiatief van Maatschappelijke Zaken HBEL in voorbereiding is.
4. De aanbeveling om to onderzoeken of de in het Gemeentelijk Dienstverleningsconcept
gestelde doelen voor de opvolging van meldingen realistisch zijn nemen we zeker over. Dit
temeer omdat uit de laatste Bestuursrapportage Sociaal Domein (2018) blijkt voor meer
voorzieningen dan in dit rapport genoemd, de ternujnen niet altijd worden gehaald.
5. De bekendheid van de sociale wijkteam mag vergroot worden. Wij onderschrijven dat.
Kanttekening is wel dat er op dit moment beperkte formatie beschikbaar is voor de wijkteams.
Wij hopen dat u onze opmerkingen zult verwerken in het definitieve rapport.

en wethouders van de gemeente Laren,

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester
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Nawoord van de Rekenkamer BEL op bestuurlijk wederhoor op het rapport
"Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de
Wmo en ]eugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren"
De Rekenkamer BEL bedankt de colleges van B en W van de Blaricum, Eemnes en Laren
voor hun bestuurlijke reactie op het rapport 'Toegang onder de loep'. Hieronder gaat de
rekenkamer in op een aantal punten die in de bestuurlijke reacties aan de orde komen.
Zoals gebruikelijk heeft de rekenkamer Haar aanleiding van het onderzoek bevindingen
opgesteld en daaruit conclusies getrokken. Naar aanleiding hiervan doet de rekenkamer
aanbevelingen aan de gemeenteraden. De colleges merken op dat zij de aanbevelingen
niet kunnen traceren Haar de onderzoeksresultaten. Uit de bestuurlijke reacties kan de
rekenkamer echter niet herleiden op Welke specifieke punten de colleges hierbij doelen.
Mochten deze punten tijdens de komende raadsbehandelingen aan de orde komen, dan is
de rekenkamer natuurlijk graag bereid tot nadere toelichting en gedachtewisseling.
In de bestuurlijke reacties wordt gewezen op het reeds bestaan van
samenwerkingsafspraken tussen de verschillende organisaties in de toegang, als
resultant van overleg op uitvoerings- en beleidsniveau. De rekenkamer heeft
geconstateerd dat dergelijke afspraken bestaan, met name wat betreft overleg op
beleidsniveau. Samenwerking in de uitvoering blijkt echter moeilijk. Zo wordt
bijvoorbeeld getracht een gezamenlijke intake met het JGT to realiseren. Uit de
bevindingen van de rekenkamer blijkt dat zo'n gezamenlijke intake in de praktijk lastig to
ptannen is. Na de intake komt de gezamenlijkheid niet gauw meer van de grond, omdat
de diverse instanties dan hun eigen weg gaan.
Het maken van praktisch uitvoerbare samenwerkingsafspraken is Been gemakkelijke
opgave. Als deze opgave deels al is gerealiseerd, zoals de colleges aangeven, dan is dat
uiteraard toe to juichen. Uit de bevindingen van de rekenkamer blijkt echter dat er op dit
gebied nog winst to behalen is. De rekenkamer blijft dan ook bij de aanbeveling om
samenwerkingsafspraken over de toegang tot het sociaal domein op to stellen, dan wel
aan to scherpen.
De rekenkamer onderschrijft de voornemens van de colleges om de afspraken tussen
wijkteams en Maatschappelijke Zaken HBEL formeel vast to leggen, inwoners duidelijker
to laten informeren door Maatschappelijke Zaken HBEL, de bekendheid van de sociale
wijkteams to vergroten en to onderzoeken of de gestelde doorlooptermijnen realistisch
zijn. Dit geldt ook voor het felt dat het college van Eemnes onderkent dat de monitoring
van het JGT een aandachtspunt is.
De colleges vinden het verwarrend dat de rekenkamer aanbeveelt dat de drie bij de
toegang betrokken organisaties zich moeten inspannen voor de ontwikkeling van een

sluitend preventief aanbod en voor de monitoring van ontwikkelingen en
doorverwijzingen op dit gebied. De rekenkamer onderkent dat het niet de primaire task
van Maatschappelijke Zaken HBEL om een sluitend preventief aanbod to signaleren of to
ontwikkelen. Echter: Maatschappelijke Zaken HBEL hoort en ziet veel, en maakt voor
haar doorverwijzingen gebruik van het voorliggend aanbod. Zoals de colleges zelf
aangeven, kan Maatschappelijke Zaken HBEL eventuele leemten signaleren en suggesties
voor verbetering doen; ditzelfde geldt uiteraard voor de andere organisaties in de
toegang. Hierop doelt de aanbeveling van de rekenkamer.
Zoals het college van Eemnes aangeeft, wordt al het een en ander ondernomen om een
laagdrempelig aanbod vanuit het JGT organiseren. Wat betreft het preventieve aanbod
van het JGT heeft het onderzoek de bevinding opgeleverd dat dit aanbod alsnog als to
beperkt wordt ervaren. Professionals geven aan verder to willen denken over initiatieven
die bijdragen aan een laagdrempelig aanbod.
Wat betreft een fysieke inloopmogelijkheid bij het JGT Eemnes, onderkent de
rekenkamer de eerdere pogingen om deze to realiseren en het feit dat hiervan weinig
gebruik is gemaakt. Ook wordt gezien dat men nu in plaats hiervan probeert inwoners op
to zoeken en het aantal 'contactplaatsen' to vergroten. Desalniettemin geven
respondenten aan het ontbreken van een fysieke inloopmogelijkheid to missen. De
rekenkamer doet daarom de aanbeveling to onderzoeken of en onder Welke
omstandigheden een fysieke inloopmogelijkheid een betere toegang tot de
dienstverlening in het sociale domein kan bieden.
Tot slot een toelichting van procedurele acrd, Haar aanleiding van het verzoek van de
colleges om de in de bestuurlijke reactie gemaakte opmerkingen to verwerken in het
definitieve rapport.
In het kwaliteitsdocument van de rekenkamer is vastgelegd dat de feitelijke bevindingen
in een concept-rapportage worden voorgelegd voor ambtelijke wederhoor. De conceptrapportage wordt Haar aanleiding van de ambtelijke reactie aangepast, daar waar de
rekenkamer voorgestelde wijzingen terecht acht. Met de afronding van deze fase van
ambtelijk wederhoor gaat de rekenkamer ervan uit dat de door haar gepresenteerde
feitelijke bevindingen een correcte weergave zijn van het onderzoek. Hierna wordt het
rapport, door de rekenkamer aangevuld met conclusies en aanbevelingen, vastgesteld
door de rekenkamer. Dit definitieve rapport wordt vervolgens aan het college/de colleges
van B en W aangeboden voor een bestuurlijke reactie. Het rapport wordt dan niet meer
aangepast.
De rekenkamer vertrouwt erop dat zij in bovenstaand nawoord afdoende is ingegaan op
de bestuurlijke reacties Haar aanleiding van dit rekenkamerrapport. Natuurlijk is zij graag
bereid tot nadere toelichting en gedachtewisseling over de bevindingen, conclusies en
aanbevelingen.
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