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INLEIDING 

In het Beraad en Advies Welzijn van 16 juni 2014 hebben de portefeuillehouders 
Kennis en Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning u op de hoogte gesteld van de 
stand van zaken met betrekking tot de inrichting van de jeugd en gebiedsteams 
(JGT’s) in het kader van de Jeugdzorg en van de wijkteams in het kader van de 
WMO/AWBZ. 
 
Op 1 juli 2014 heeft het college een besluit genomen over de inrichting van de 
wijkteams in het kader van de WMO/AWBZ. Met deze raadsinformatiebrief stellen wij u 
op de hoogte van dit besluit en van de verdere stand van zaken met betrekking tot de 
inrichting van deze teams. 
 
 
KERNBOODSCHAP 

1.  Het college heeft op 1 juli 2014 ingestemd met het model voor de inrichting van de 
wijkteams in het kader van de WMO/AWBZ van Stichting Welzijn Albrandswaard 
(SWA). SWA heeft opdracht gekregen dit model verder uit te werken. 
Het college heeft bij de uitwerking van het genoemde ontwerp de volgende 
voorwaarden gesteld: 

a) de sociale teams werken alleen voor de doelgroep van volwassenen van 18 jaar en 
ouder; 

b) de indeling van de sociale teams sluit zo veel mogelijk aan bij de indeling van de 
gebiedsteams jeugdzorg; 

c)  het Vraagwijzerloket vervult een centrale rol m.b.t. het verstrekken van informatie 

en advies en fungeert als primair startpunt van meldingen; 
d) er is nog geen besluit genomen over de wachtlijstoverbrugging (noodoplossing in 

het geval er een wachtlijst is voor een bepaalde zorgvoorziening); 
e) de verschillende disciplines in het sociaal team blijven vooralsnog in dienst van hun 

'eigen' organisatie; 
f)  er is nog geen besluit genomen over het budget van het sociale team; 
g) het sociale team maakt bij complexe indicatiestellingen gebruik van externe 

deskundigen(diagnose-adviesteam); 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het bijgevoegde ontwerp van SWA. 

http://www.albrandswaard.nl/
http://www.albrandswaard.nl/
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2.  Op 1 oktober 2014 start een pilot met 2 sociale teams, één in Portland en één in 

Poortugaal. In elk team werken de volgende partijen met elkaar samen: 
a) WMO-consulent vanuit de BAR-organisatie; 
b) Algemeen maatschappelijk werker van Stichting Vivenz; 
c) Wijkverpleegkundige van Aafje. 
De kwartiermaker van SWA neemt in het kader van de pilot de rol van 
procesregisseur van de wijkteams op zich. 

 
De WMO-consulenten, die vanuit de BAR aan de pilot deelnemen zijn in hun 
werkzaamheden nu al gericht op Albrandswaard. Zij zetten die werkzaamheden 
voort, maar dan vanuit de wijkteams in Albrandswaard. De financiering van het 
maatschappelijk werk vindt plaats 
vanuit de al bestaande subsidierelatie met Stichting Vivenz. Deze organisatie zet 
vanaf 1 oktober 2014 de bestaande formatie anders, namelijk meer wijkgericht, in. 
Aafje zet voor de pilot tot eind 2014 ontwikkelgelden in, zodat ook de deelname van 
deze partij voor de gemeente kostenneutraal is. 
De pilot richt zich tot het einde van het jaar in de eerste plaats op het werken vanuit 
de wijken op de samenwerking tussen de verschillende partijen. 

 

 
CONSEQUENTIES 

SWA kan aan de hand van het besluit starten met het implementeren van de wijkteams 
in het kader van de WMO/AWBZ. 

 
 

VERVOLG 

Voordat de teams in 2015 volledig aan de slag kunnen, maakt de gemeente afspraken 
met SWA en met de BAR over de hoogte van het beschikbare budget, over de 
resultaten en over de inzet van medewerkers. Wij houden u van deze afspraken op de 
hoogte. 

 

 
BIJLAGEN 

Ontwerp SWA m.b.t. inrichting van wijkteams in het kader van de WMO/AWBZ 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 
 

 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Voorbereidingsfase model KCC – LZN – informele zorg 
 

Inleiding  
Deze notitie bevat een nadere uitwerking van het stuk: “ Ontwerp Loket voor Zorg en 
Welzijn Albrandswaard, aangeduid als KCC” uit november 2013. In het ontwerp is 
aangegeven dat het model bestaat uit een KlantContactCentrum (KCC) dat wordt 
verbonden met het bestaande LokaalZorgNetwerk (LZN) en de bestaande informele 
zorg. Die verbinding loopt via nieuw te organiseren sociale wijkteams. Dit wordt 
weergegeven in bijlage 1.  

De voorliggende notitie hoort onlosmakelijk bij het beschreven model. In deze nadere 
uitwerking van het model is rekening gehouden met het dorpse karakter van 
Albrandswaard. Juist het dorpse karakter maakt het mogelijk om te werken met 
compacte sociale wijkteams, die optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande 
sociale kaart in Albrandswaard. Immers de meeste professionele organisaties hebben al 
contacten met SWA, waarmee nauw wordt samengewerkt en stevige banden zijn 
aangegaan. Op basis van deze gunstige omstandigheden wordt hieronder een op maat 
gesneden uitwerking opgesteld voor de dienstverlening zoals die in het model is 
beschreven.      

Het model voor een loket voor zorg en welzijn in Albrandswaard beoogt dienstverlening 
te bieden aan alle burgers in de wijken van 0 tot 100+. Het is een instrument om de 
ondersteuning van burgers meer integraal te kunnen bieden, zodat de burger de regie 
kan houden en de mogelijkheden van de wijk optimaal worden benut. Dat betekent 
concreet dat prioriteiten beter worden gesteld, eerst laagdrempelige ondersteuning van 
het eigen netwerk of vrijwilligers wordt ingezet, dubbelingen kunnen worden 
voorkomen,  nazorg kan worden geleverd en snel kan worden gereageerd op 
veranderende omstandigheden.   

Vanwege de gunstige omstandigheden in Albrandswaard gaan wij bij de verdere 
uitwerking uit van een doelstelling waarbij 80% van de vragen van burgers kunnen 
worden afgehandeld binnen de mogelijkheden van het sociaal wijkteam en de wijk. 
Daarmee wordt bedoeld dat wij verwachten dat 80% van de vragen van burgers kunnen 
worden afgehandeld via de sociale wijkteams en de mogelijkheden die de wijken bieden, 
zoals vrijwillige inzet, mantelzorgondersteuning, collectieve voorzieningen en 
individuele Wmo-voorzieningen. Wij schatten dat voor 20% van de vragen aanvullende 
2de lijns zorg nodig is, die via het LZN zal worden aangevraagd. 

In deze notitie wordt uitgewerkt hoe de dienstverlening van het KlantContactCentrum 
(KCC) , het LokaalZorgNetwerk (LZN) en de informele zorg moet  gaan verlopen. De spil 
in deze dienstverlening is het sociale wijkteam.  De volgende zaken worden uitgewerkt: 

1. Het proces van dienstverlening 
2. Het proces van informatieverstrekking  
3. De randvoorwaarden   

Deze notitie wordt afgesloten met een opsomming van nader uit te werken onderdelen. 



 3 

Het proces van dienstverlening 
Kijken we vanuit de producten van dienstverlening door het sociaal wijkteam dan 
onderscheiden we a. informatie en advies, b. vraagverheldering/ screening, c. 
coördinatie, d. casusoverleg en e. wachtlijstoverbrugging.  

a. Informatie en advies 
Een burger kan een vraag altijd stellen aan het KCC en aan leden van het wijkteam. 
Informatie en advies wordt op meerdere plaatsen beschikbaar gesteld. Het is de 
bedoeling dat de burger via websites en folders die op vele plekken voor handen zijn, 
informatie kunnen vinden. Het KCC is het aangewezen loket om informatie en advies te 
krijgen. Leden van het wijkteam zijn vaak aanwezig en zichtbaar in de wijk en zij kunnen 
ook informatie en advies geven. Als een medewerker van het KCC  merkt dat het gaat om 
een ingewikkelde of een onduidelijke vraag, dan wordt de vraag doorgegeven aan het 
wijkteam, tenminste als de burger daarmee akkoord gaat. 

b. Vraagverheldering/ screening 
Een vraag die binnen komt bij het wijkteam en die ingewikkeld of onduidelijk is, wordt 
via een keukentafelgesprek afgehandeld. Dat betekent dat er bij de burger thuis 
uitgebreid wordt besproken wat de vragen en behoeften zijn enerzijds en wat de context 
is anderzijds. Daarvoor zijn verschillende instrumenten voorhanden zoals de 
zelfredzaamheidmatrix (ZRM), de participatieladder en instrumenten van CZ. Deze 
vraagverheldering of screening leidt tot een aanbod, vervolgstappen of afspraken met de 
burger. Bij een aanbod of vervolgstappen kan het wijkteam zaken in gang zetten en kan 
de burger zelf zaken regelen. Denk hierbij aan het regelen van informele zorg (een 
vrijwilliger, deelname aan collectieve activiteiten, organiseren van een eigen 
krachtconferentie, gebruik maken van een WIJ-coach, een jongerencoach of een 
leefstijlcoach), het organiseren van een Wmo-voorziening, consultatie en/of 
doorgeleiding naar de schil met 1ste lijns voorzieningen in de wijk, het verstrekken van 
eerste hulp door het wijkteam (wijkverpleging, maatschappelijk werk), aanmelding bij 
het LZN voor 2de lijns zorg en als er afspraken worden gemaakt die een burger zelf gaat 
doen,  wordt er contact gehouden om te volgen hoe het verder gaat (nazorg). Belangrijk 
is dat de burger de regie houdt over zijn eigen dossier. Dat betekent dat er niets in gang 
wordt gezet dat voor de burger geen prioriteit heeft. De uitzondering hierop is de 
inschatting van het wijkteam als het gaat om een acute, bedreigende situatie die de 
burger verkeerd inschat. In die situatie neemt het wijkteam direct contact op met de 
regisseur LZN en die onderneemt de noodzakelijke actie, vooruitlopend op een 
casusoverleg.  

c. Coördinatie 
Ongeacht de uitkomst van de vraagverheldering/ screening houdt het wijkteam de 
coördinatie van de uitkomst richting de burger. De burger blijft in beeld. 

d. Casusoverleg  
Een van de uitkomsten van de vraagverheldering/ screening kan zijn dat er meer zorg 
nodig is dan in de wijk door 1ste lijns zorg- en welzijnsaanbieders kan worden geleverd. 
Dan doet het wijkteam een aanmelding voor het LZN. Dit loopt via het KCC. Het LZN 
bespreekt de aanmelding in een casusoverleg. De uitkomst kan zijn dat er een 2de lijns 
voorziening wordt aangevraagd. De aanvraag wordt via het KCC afgehandeld. 

e. Wachtlijstoverbrugging   
Wachtlijstoverbrugging is een extra service die het sociale wijkteam wil gaan leveren. 
Als het LZN besluit tot het aanvragen van een 2de lijns voorziening dan kan die niet altijd 
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direct worden geleverd. Deze dienstverlening wil het sociaal wijkteam organiseren in 
overleg met de regisseur van het LZN. Het gaat voor een beperkte tijd om extra aandacht 
en inzet van het wijkteam door het organiseren van extra inzet van mantelzorg, 
vrijwilligers en collectieve voorzieningen om een periode te overbruggen. Het gaat erom 
dat er snel en flexibel zaken kunnen worden geregeld. In beperkte mate gebeurt dat nu 
ook al. Het betekent dat het sociale wijkteam kosten gaat maken voor ondersteuning die 
uiteindelijk anders wordt georganiseerd en gefinancierd.  Het gaat om een essentiële 
dienst om escalatie van problemen te voorkomen. Denk daarbij ook aan het opzetten 
van een pool van bruikleen materiaal en hulpmiddelen. 

In onderstaande figuur is de totale dienstverlening ondergebracht. De producten zijn 
voorzien van de letters waarmee ze hierboven zijn aangeduid. 

Figuur 2: Dienstverleningsproces welzijn en zorg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het proces van informatieverstrekking 
Het registreren van de juiste informatie en het tijdig beschikbaar hebben van informatie 
is cruciaal voor een kwalitatief goede dienstverlening. Daarbij maken we onderscheid in 
informatie voor de primaire dienstverlening (operationeel niveau) en informatie voor 
het tactisch en strategisch aansturen van de dienstverlening. 

a. Operationeel niveau 
Onder het operationeel niveau valt alle informatie die nodig is om de dienstverlening te 
kunnen uitvoeren. De vijf hierboven genoemde producten zijn de belangrijkste stappen 
in het proces van dienstverlening  en die worden geregistreerd bij het KCC. Informatie- 
en adviesvragen worden direct afgehandeld en deze worden alleen geturfd. 
Vraagverheldering/ screening  gebeurt aan de hand van instrumenten en leidt tot 
afspraken. Beide zaken worden geregistreerd door het wijkteam, zijn mede in beheer bij 
de burger en worden opgeslagen bij het KCC. De gemaakte afspraken bepalen de 
werkvoorraad voor het wijkteam. De gemaakte afspraken worden afgehandeld en 
gecoördineerd door het wijkteam. Bij coördinatie worden alleen opvallende zaken 
geregistreerd. Een aanmelding voor het LZN loopt via het KCC en wordt geregistreerd 
met de uitkomst van het casusoverleg.  Het KCC verzorgt de aanvraag van de 
zorgvoorziening en controleert of er een wachtlijst bestaat. De aanmelder krijgt de 
uitkomst van het casusoverleg plus het eventuele bestaan van een wachtlijst via het KCC. 
Het wijkteam bepaalt of en in welke mate voorzien wordt in wachtlijstoverbrugging. 
Wachtlijstoverbrugging wordt geregistreerd bij het KCC.  

 

LZN 

Informele zorg KCC 

activeren 

ondersteunen 
consulteren/ 

verwijzen 
Sociaal 

wijkteam 
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b. Tactisch niveau 
Informatie op tactisch niveau is de informatie die aantoont of de dienstverlening voldoet 
aan de gestelde eisen. Dat kunnen specifieke eisen zijn die de gemeente of de BAR 
stellen (budgetbewaking). Het kunnen ook interne doelstellingen zijn. Zo gaat SWA uit 
van een doelstelling om 80% van alle vragen van burgers te kunnen oplossen door inzet 
van het wijkteam en de schil van 1ste lijns zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk (zie 
ook de uitkomsten van de vraagverheldering in figuur 2). Het KCC kan per kwartaal deze 
informatie aanreiken.  

De vragen om informatie en advies worden door het KCC en via de website op aantal en 
onderwerp bijgehouden. Deze registratie geeft een signaal over de onderwerpen die 
leven onder de bevolking. Dit is input voor uitbreiding of wijziging van informatie op 
websites, sociale media en folders. Het KCC levert ook managementrapportages op basis 
van de registraties die worden gekoppeld aan specifieke doelstellingen van SWA en BAR.  

c. Strategisch niveau 
Informatie voor het strategisch niveau is informatie waarmee de dienstverlening kan 
worden verbeterd. Hiervoor is extra informatie nodig over effecten van de 
dienstverlening, tevredenheid van de burgers, de mogelijkheden in de wijk (sociale 
kaart), samenwerking met zorg- en welzijnsaanbieders, patronen in behoeften en 
aanbod.  

De randvoorwaarden 
De dienstverlening is eerst beschreven om een beter begrip te krijgen van de aard van 
de werkzaamheden en het belang van informatieverstrekking. De dienstverlening kan 
echter alleen plaatsvinden als wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. De 
belangrijkste randvoorwaarde is dat de dienstverlening is ondergebracht bij een 
organisatie die onafhankelijk  van zorgaanbieders kan opereren. Daarin is voorzien 
omdat de dienstverlening wordt ondergebracht bij SWA. Onafhankelijkheid is een 
voorwaarde voor goede samenwerking met zorgaanbieders die aanwezig zijn in de wijk 
en/ of door de gemeente zijn aangewezen als uitvoeringspartners. De gemeente is 
opdrachtgever voor SWA en behoud op hoofdlijnen de regie op voorzieningen in het 
sociaal domein. Voor een belangrijk deel worden welzijnsvoorzieningen en de 
coördinatie van het LZN in Albrandswaard al door SWA gerealiseerd. Toch is dit niet een 
eenvoudige uitbreiding van het takenpakket van SWA. De nieuwe dienstverlening 
betekent een nieuwe verantwoordelijkheid van SWA voor ondersteuning  binnen het 
sociale domein van alle burgers van Albrandswaard en dus niet alleen 
verantwoordelijkheid voor welzijnsondersteuning voor geïnteresseerde burgers. Deze 
verbreding van scoop en reikwijdte vergt ook een onafhankelijke, welzijnsoverstijgende 
opstelling van SWA. Hieronder worden de belangrijkste randvoorwaarden beschreven.  

a. Personeel  
De dienstverlening wordt gerealiseerd door professionals werkzaam in de wijkteams, in 
het KCC,in de coördinatie van het LZN en in de informele zorg (vrijwilligerswerk en 
mantelzorg).  

De sociale wijkteams bestaan uit professionals van 3 disciplines; wijkverpleging, Wmo-
consulent en maatschappelijk werk. Zij gaan werken als generalisten. Professionals 
worden generalisten in de praktijk. Dat wil zeggen dat ze naar buiten toe opereren als 
generalisten en allemaal in staat zijn om vragen, behoeften en mogelijkheden helder te  
kunnen krijgen. Naar binnen toe zijn het specialisten voor onderlinge consultatie. Het is 
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de bedoeling dat ze kennis en vaardigheden van elkaar leren. Daarom is het belangrijk 
om het geheel als een lerende organisatie te positioneren.  

De sociale wijkteams vormen samen met het loket de brede voordeur voor burgers met 
vragen. Het KCC is het loketdeel van de werkwijze met sociale wijkteams. Bij het KCC ligt 
de informatie- en adviesfunctie en het administratieve gedeelte van het werk. Het is 
belangrijk om het KCC niet af te schermen als een administratieve eenheid van de 
wijkteams. Door de Wmo-consulenten te rouleren tussen de wijkteams en het KCC 
blijven zij zicht houden op het geheel. 

Het KCC moet integraal onderdeel uitmaken van het lerende deel van de organisatie. Om 
dat te bereiken en om discussies over privacy te vermijden worden daarvoor periodieke 
bijeenkomsten gehouden van de wijkteams met het KCC waarin de wijkteams hun 
ervaringen delen en het KCC de trends meldt uit de werklijsten. 

Binnen de wijkteams vinden geen casusoverleggen plaats. Casusoverleg is 
voorbehouden aan het LZN. In de wijkteams vindt onderlinge consultatie en afstemming 
plaats. Zo worden de drie disciplines optimaal ingezet. Daarnaast houden de leden van 
de wijkteams contact met de professionals van organisaties die in de wijk werkzaam zijn 
(het dorpsplein genoemd in de beschrijving van het model). Denk hierbij in de eerste 
plaats aan organisaties die betrokken zijn bij de leefbaarheid zoals, ambtelijke diensten, 
woningbouwcorporaties, politie en aan wijkgebonden organisaties zoals kerken. In 
tweede instantie gaat het om vrijwilligers die actief zijn in de wijk,  zoals een wijkcoach 
of bestuursleden van buurt- of bewonersverenigingen. Vervolgens gaat het om 1ste lijns 
zorgorganisaties zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en 
thuiszorgorganisaties. En ten slotte gaat het om de contacten met 2de lijns 
zorgprofessionals via het LZN en ook direct.     

b. Financiën  
De gemeente bepaalt het budget voor de dienstverlening van het sociaal wijkteam. Dat 
betreft zowel het budget voor de formatie van de teams, het KCC en de coördinatie 
(uitvoeringskosten) als het budget voor de te verlenen ondersteuning 
(programmakosten). Hier wordt een voorstel uitgewerkt en een bijbehorende begroting 
opgesteld. 

Voor de uitvoeringskosten kan gekeken worden naar ervaringsgegevens elders en lokale 
behoeften.  Een wijkteam per 15.000 inwoners is een ervaringsgegeven. Gezien de 
historische ontwikkeling van het gebied bevelen we aan te werken met twee wijkteams 
(Portland en Portugaal) naast het centrale KCC in het Koetshuis.  

Om 80% van de vragen te kunnen afhandelen binnen de mogelijkheden van het sociale 
wijkteam en de wijk zal er in de praktijk een forse extra inzet gedaan moeten worden op 
het organiseren van informele zorg en op het ordenen en structureren van huishoudens 
via maatschappelijk werk (0de en 1ste lijns ondersteuning). Daarom worden de 3 
disciplines in gelijke mate ingezet per wijkteam.  Daarbij houden we de inzet van Wmo-
consulenten op het huidige niveau. Dan komen wij tot de volgende samenstelling: 12 uur 
wijkverpleging1, 12 uur Wmo-consulent en 12 uur maatschappelijk werk per team. Voor 
het KCC is in totaal 24 uur Wmo-consulent beschikbaar. Dat zal aangevuld worden met 
vrijwilligers om een goede beschikbaarheid te kunnen garanderen voor de informatie- 
en adviesfunctie.  

                                                        
1 12 uur wijkverpleging per wijk van 15.000 inwoners komt overeen met het voorstel 
van CZ. 
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De vragen die bij het LZN terecht komen zijn wellicht minder talrijk dan nu het geval is, 
omdat het sociale wijkteam veel vragen gaat afhandelen, maar ze zullen meer complex 
zijn en vaker multiproblematiek bevatten. Bij de start willen we volstaan met de huidige 
formatie voor coördinatie van het LZN, dat is 40 uur voor 23- en 23 + samen.  

Zonder rekening te houden met invoerings- en overgangskosten is de werkbegroting 
voor het KCC en de sociale wijkteams2 als volgt: 

Werkbegroting 
Formatie wijkteam  
 Wijkverpleging  12 uur p.w.   
 Maatschappelijk werk  12 uur p.w.  
 Wmo-consulent  12 uur p.w. 
Het model bevat twee wijkteams, die gezamenlijk met het KCC de drie dorpskernen 
bedienen. Dit brengt de totale formatie van de wijkteams op 72 uur p.w. 
 
Formatie KCC 

Wmo-consulent  24 uur p.w.      
Coach wijkteams      4 uur p.w. 
Overhead  

 Waar onder directie, huisvesting, organisatie, vrijwilligerskosten, ICT   
Budget bijzondere oplossingen  
 
Het model houdt een herinrichting in van het huidige Vraagwijzer naar het Loket voor 
Zorg en Welzijn. Een groot deel van de kosten kunnen worden gedekt uit de huidige 
begroting Vraagwijzer. 

 
Het subsidiebesluit 2014 voor Vraagwijzer bedraagt  € 167.758 
De meerkosten waar rekening mee moet worden gehouden bij dit nieuwe model zijn: 
 
1.   Wijkverpleging   2 x 12 uur p.w.     €  PM 
2.    Maatschappelijk werk  2 x 12 uur p.w.   €  PM 
3.    Coaching                                       4 uur p.w. x 40 weken  €  PM 
4.    training + bijkomende kosten vrijwilligers KCC  €  PM 
5.    ICT (programma’s GWS Centrix en C3)   €  PM 
6.    Certificering ISO 9001      €  PM 
7.     Zelfredzaamheidsmatrix     €  PM 
8.     Overhead (waaronder algemene leiding, administratie, €  PM 
         Vrijwilligers coördinatie, e.d.) 
9.     Budget bijzondere oplossingen    €  5.000 
 
Voor de dekking van de kosten van de wijkverpleging zal de zorgverzekeraar CZ worden 
benaderd met verwijzing naar het door hen ontwikkelde ZoWel-model. 
Voor dekking van de overige meerkosten zal de gemeente worden aangesproken onder 
verwijzing naar de toezegging van de rijksoverheid, die voor de inzet van wijkteams in 

                                                        
2 De werkbegroting is beperkt tot de kosten die rechtstreeks verband houden met de 
voorgestelde nieuwe dienstverlening. Bestaande onderdelen als het LZN en de uitgaven 
voor informele zorg blijven hier buiten beschouwing. 



 8 

het jaar 2014 een bedrag van 7 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld en vanaf 2017 
structureel een bedrag van 50 miljoen euro per jaar.    
Voor de invoering zullen er meerjarenafspraken gemaakt moeten worden met 
gemeente, CZ en mogelijk andere partijen. 
 

c. Taken en verantwoordelijkheden 
 

In de driehoek KCC – LZN – informele zorg is het sociale wijkteam de spil die de drie 
hoeken met elkaar verbindt. We bespreken hier de taken en verantwoordelijkheden van 
het wijkteam, het KCC, het LZN, de rol van informele zorg en de rol van de gemeente 
Albrandswaard. 

Wijkteam 
Het sociaal wijkteam bestaat uit 3 mensen; een wijkverpleegkundige, een Wmo-
deskundige en een maatschappelijk werker. Deze mensen zijn herkenbaar en vaak in de 
wijk aanwezig en werken vanuit een aangewezen plek in de wijk.  Het sociaal wijkteam 
beantwoord eenvoudige vragen met informatie en advies, onder andere mogelijkheden 
om zelf zaken te gaan regelen, verwijzingen naar mensen en voorzieningen. Het 
wijkteam gaat op huisbezoek om de vragen van burgers te verhelderen. Daarbij komt de 
situatie van de burger aan de orde en de mogelijkheden die in de wijk te vinden zijn. 
Belangrijk onderdeel daarbij is hoe de eigen kracht en het sociale netwerk van een 
burger kan worden versterkt door het inzetten van informele zorg. Daarbij kan ook aan 
de orde komen het inzetten van collectieve voorzieningen en individuele Wmo-
voorzieningen, het inroepen van advies door instanties die in de wijk actief zijn, het 
verstrekken van eerste hulp en het aanmelden bij het LZN. Met de burger worden 
afspraken gemaakt over wat de burger zelf gaat doen en wat het sociaal wijkteam gaat 
doen. Die afspraken worden opgeschreven in een dossier dat de burger beheert. Daarna 
houdt het sociaal wijkteam contact om de afspraken na te komen en om een oogje in het 
zeil te houden.  
 

De leden van het sociale wijkteam zijn specialisten die naar de burgers toe als 
generalisten gaan optreden. Dat vergt een goede onderlinge samenwerking in 
zelfsturende teams die kunnen beschikken over een coach om het leerproces te 
bevorderen. Voorwaarde voor zelfsturende teams is dat de leden van het wijkteam niet 
zijn gedetacheerd maar in dienst zijn van het SWA. De nieuwe wijkverpleegkundigen 
kunnen, in overleg tussen gemeente en zorgverzekeraar, direct worden aangehaakt bij 
SWA. Ten aanzien van het maatschappelijk werk moet worden opgemerkt dat het 
noodzakelijk is dat de maatschappelijk werker die het sociale wijkteam gaat versterken 
ervaring heeft met de methodiek van outreachend werken, de systeemtheorie kan 
toepassen en bekend is met de netwerkbenadering. Dit is noodzakelijk om de 
kantelingsgedachte te kunnen doorvoeren in de aanpak van het maatschappelijk werk. 
De werkwijze van het maatschappelijk werk in het wijkteam is beduidend anders dan 
het traditioneel werken zoals dat nu in Albrandswaard plaatsvindt volgens een medisch 
model, dat m.n. in de spreekkamer plaats vindt en waarbij vaste trajecten worden 
doorlopen. Te verwachten is dat de werkwijze van het maatschappelijk werk in het 
wijkteam de toestroom naar deze traditionele werkmethode belangrijk zal doen 
afnemen. De gemeente moet bepalen of er  maatschappelijk werk kan worden 
aangesteld bij SWA . Met de invulling van het wijkteam zoals omschreven ontstaat er een 
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volwaardig team. Laat men een wijkteamlid vervallen, dan zal dit tot extra 
overlegvormen vragen wat de efficiëntie deels zal doen inboeten. 

De sociale wijkteams zijn de spil in het voorgestelde dienstverleningsmodel. Het is 
belangrijk dat ze de beschikking hebben over een budget voor creatieve oplossingen. 
Wij pleiten voor de beschikbaarheid van een budget van in beginsel € 5000 per jaar voor 
creatieve oplossingen waarover de sociale wijkteams volledig kunnen beschikken. Het 
gaat hierbij om eenmalige of tijdelijke kosten waar geen andere voorzieningen voor zijn 
en die snel moeten worden ingezet. 

Het is wenselijk dat de sociale wijkteams verantwoordelijk worden voor bewaking van 
het vastgestelde programmabudget. Daarbij gaat het vooral om bewaking van de 
budgetten voor individuele voorzieningen en voor zorgvoorzieningen (het in BAR 
verband afgesproken budget voor voorzieningen). De bewaking van deze budgetten kan 
alleen goed worden gedaan als het sociale wijkteam in staat wordt gesteld om integrale 
afwegingen te maken en alternatieve mogelijkheden te benutten. Voorwaarde daarvoor 
is dat er een grote regelvrije ruimte is, dus dat er veel ondersteuning kan worden 
gerealiseerd zonder indicatiestelling. Ten aanzien van individuele voorzieningen is dat 
goed voorstelbaar. Ten aanzien van zorgvoorzieningen is dat minder goed toepasbaar. 
Het LZN beoordeelt of er meer zorgvoorzieningen nodig zijn, maar vaak zal er meer 
specialistische kennis nodig zijn om te kunnen beoordelen of de voorgestelde 
voorziening geschikt is. Toch is het van belang om ook waar indicatiestelling nodig is het 
gesprek te voeren over de kosten die gemoeid zijn met de gewenste voorziening. Daarin 
wordt voorzien als de budgetbewaking ligt bij het sociale wijkteam. Er is dan een prikkel 
ingebouwd om in het structureel overleg tussen sociaal wijkteam en het LZN de uitgaven 
te bespreken.   

Het KCC 
Het KCC is het administratieve deel van de dienstverlening, gepositioneerd in het 
Koetshuis. Het KCC vervult een belangrijke rol bij het verstrekken van informatie en 
advies. Die wordt rechtstreeks gegeven vanuit het KCC en de verantwoordelijkheid voor 
website en folders ligt hier. Daarnaast registreert het KCC de belangrijkste afspraken en 
hierdoor worden de verschillende onderdelen van de dienstverlening aan elkaar 
verbonden. Het KCC verzorgt de managementinformatie en de contacten met de 
Centrale Toegang van de BAR. Het KCC wordt bemenst door leden van de sociale 
wijkteams en getrainde vrijwilligers met een baliefunctie. Persoonlijke gegevens worden 
zodanig afgeschermd dat die alleen kunnen worden ingezien door de verantwoordelijke 
professionals.  
 
Het LZN en de Informele zorg 
In deze notitie wordt er zowel aan het LZN als aan de Informele zorg beperkt aandacht 
besteed. Aan de verdere samenwerking van deze samenwerkingsopbouw zal  in een 
aparte notitie aandacht worden besteed. 
 
Het LZN 
Het LZN is een bestaand overleg van de meeste 1ste en 2de lijnszorgverleners plus andere 
maatschappelijke organisaties die actief zijn in Albrandswaard. Het LZN zorgt voor een 
bespreking van de burgers die worden aangemeld. Zowel de deelnemende organisaties 
als de sociale wijkteams kunnen burgers voordragen. Het gaat dan om burgers met 
complexe of meerdere problemen. Een regisseur bereidt het casusoverleg voor. Er is nu 
nog een casusoverleg 23 – en een casusoverleg 23+. Bekeken wordt of dit kan worden 
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gebundeld. Het LZN beoordeelt of 2de lijns zorg moet worden ingezet en wie de 
casushouder wordt voor deze burger. Burgers uit een huishouden krijgen dezelfde 
casushouder en de aanpak van de zorg wordt op elkaar afgestemd (een gezin, een plan, 
een regisseur). Het besluit of plan van het LZN kan het sociaal wijkteam inzien. Dat is 
belangrijk omdat het sociaal wijkteam financieel verantwoordelijk is voor het budget. 
Het LZN houdt regelmatig overleg met het sociaal wijkteam, onder andere over de in 
zorg vastgelegde uitgaven. 
 
Informele zorg 
De informele zorg die kan worden ingezet wordt door andere burgers, veelal uit de wijk, 
verstrekt. Het gaat daarbij om mantelzorgers of om vormen van vrijwilligerswerk. Dat 
kan bestaand vrijwilligerswerk zijn of op maat gesneden vrijwilligerswerk in aanvulling 
op collectieve voorzieningen voor de desbetreffende burger. Hierbij worden de 
mogelijkheden van de wijk zo goed mogelijk benut. Ook de inzet van een Wij-coach, een 
life-coach, een buurtsportcoach  of een jongerencoach behoort tot de mogelijkheden. Als 
er informele zorg wordt ingezet, wordt de melding gedaan door het sociaal wijkteam. 
SWA zorgt voor de inzet en coördinatie van vrijwilligerswerk en ondersteuning van 
mantelzorg. Het sociaal wijkteam bewaakt of de gekozen oplossing goed werkt door 
nazorg te verlenen aan de burger. 
 
Gemeente 
Als de gemeente de doelstelling van SWA overneemt (80% afhandelen binnen de 
mogelijkheden van het sociaal wijkteam) is het van belang dat de gemeente 
Albrandswaard de budgetten voor welzijnsvoorzieningen verhoogt voor een sterker 
accent op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De budgetten die zijn 
ondergebracht bij SWA worden zodanig ingezet dat de voorzieningen toegankelijk zijn 
voor alle burgers of voor specifieke groepen van burgers en dat de sociale wijkteams 
deze voorzieningen ook kunnen inzetten voor maatwerkoplossingen voor burgers. SWA 
zorgt voor flexibele inzet van bestaande voorzieningen en stimuleert de ontwikkeling 
van nieuwe voorzieningen in de wijk als er signalen komen dat de sociale kaart witte 
vlekken kent.   

Voor de volledigheid geven we aan dat SWA verantwoordelijk is voor het functioneren 
van de wijkteams en het KCC richting de gemeente en voor het KCC richting de BAR-
gemeenten. De BAR-gemeenten zijn verantwoordelijk voor de centrale toegang richting 
het KCC. 

d. Kwaliteit  
De nieuwe dienstverlening moet in de praktijk vorm krijgen, maar moet in de 
organisatie zoveel mogelijk transparant zijn. Dat betekent dat gewerkt wordt met 
kwaliteitseisen die een professionele opzet waarborgen. Er zal worden aangesloten bij 
het huidige convenant dat geldt voor het LZN. In het huidige convenant LZN zijn 
werkafspraken gemaakt en is een privacyregeling opgenomen. SWA hanteert een eigen 
klachtenregeling. Voor de leden van het sociale wijkteam worden competentieprofielen 
opgesteld en gehanteerd. Omdat de werkwijze nieuw is, is het van belang dat alle 
medewerkers scholing en training krijgen.  

SWA is voornemens om haar hele organisatie, dus inclusief het sociale wijkteam te laten 
voldoen aan de kwaliteitseisen van ISO 9001. 
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e. ICT  
In BAR-verband worden de ICT-vraagstukken voor de centrale toegang afgehandeld. Er 
is gekozen voor GWS Centrix. Het LZN werkt nu met het C3 programma en dit wordt 
aangesloten op Centrix. De afhandeling van Wmo-aanvragen voor individuele 
voorzieningen doet Vraagwijzer nu nog in HEDI en dat zal worden omgezet in GWS 
Centrix of C3.  

Belangrijk is dat er een goed workflow-systeem komt zodat het KCC de verschillende 
vormen van ondersteuning goed kan registreren en bewaken, zodat afhandeling binnen 
vastgestelde termijnen kan gebeuren en zodat de wijkteams real time inzicht hebben in 
de voortgang van dossiers.  

Voor vraagverheldering wordt gebruik gemaakt van de zelfredzaamheidsmatix (ZRM) 
die door de GGD Amsterdam is ontwikkeld. Dit instrument is geschikt om een stand van 
zaken op te tekenen op 11 leefgebieden. Het is ontwikkeld voor zorgketens; 
verschillende behandelaren kunnen op hun terrein de ZRM invullen. Herhaling na 3 
maanden levert een overzicht op van leefgebieden die stabiel zijn geworden, 
vooruitgang of achteruitgang laten zien. De ZRM is inmiddels aangepast voor gebruik 
door welzijnsprofessionals.  

 

Nader uit te werken onderdelen 

We noemen hier de instrumenten die voor handen moeten zijn voordat de nieuwe 
dienstverlening van start kan gaan. Dat betekent dat ze ontworpen moeten worden en 
worden vastgesteld. Het gaat in ieder geval om de volgende zaken: 

 Werkprocedures voor sociale wijkteams (o.a. vraagverheldering inclusief verslag, 
beschikking Wmo-voorziening, coordinatie, wachtlijstoverbrugging, zelfsturing) 

 Werkprocedures KCC (o.a. afstemming KCC-BAR, administratieve procedures) 

 Privacyreglement 

 Klachtenprocedure  

 Stramien voor managementrapportages (inclusief eisen BAR en gemeente) 

 Profiel generalist met functie-eisen Wmo-consulent 

 Profiel generalist met functie-eisen maatschappelijk werk 

 Profiel generalist met functie-eisen wijkverpleging 

 Profiel coach 

 Profiel medewerker KCC 

 Profiel vrijwilliger KCC 

 Scholings- en trainingsprogramma (inclusief gebruik zelfredzaamheidsmatrix of 
ander instrument vraagverheldering).  Inmiddels is al afgesproken dat de WMO-
consulenten trainingen en coaching zullen volgen, die centraal wordt geregeld via 
de Centrale Toegang. 
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Bijlage 1 
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