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In december ontvingen wij uw advies over de beweging in het sociale domein, waar college en Raad het
afgelopen jaar een aantal samenhangende besluiten over heeft genomen. Wij waarderenuw betrokkenheid
en inbreng zeer.

Wij zijn het van harte met u eens dat mensen van nature zelfredzaamzijn en zich, indien nodig, met hulp
uit hun eigen omgeving lang en naar tewedenheid kunnen redden. Voor mensen voor wie dat niet geldt is
de gemeente vanaf 2015 in belangrUke mate verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning, op
het gebied van welzijn, zorg, inkomen en participatie. hr 2013 zijn wij begonnen met de voorbereidingen
hiervoor. U refereert zelf al aan de besluiten die daar (in onderlinge samenhang) over zijn genomen.
Belangrijk om daaraan toe te voegen is het raadsbesluit over het voorstel voor het organiseren van de
beweging in het sociale domein, vanlT decemberjl. Dat geeft richting aan de implementatie in 2014 en
hopelijk antwoord op een aantal van uw wagen. In uitwerking vardeze raadsbesluiten bereiden wij in de
het eerste halfjaar van20l4 een integrerend beleidskader voor. Dit beleidskader moet in het derde kwartaal
van2014 worden vastgesteld. De seniorenraad Amersfoort, evenals andere adviesorganisaties, zullen zowel
op formele als informelewljze bij de totstandkoming van dit beleidskader worden betrokken. Formele
betrokkenheid houdt in ieder geval in dat er met betrekking tot dit kader een formeel adviestraject gevolgd
zal worden.

Ontwerpen en ontwikkelen gaan hand in hand
Onze focus is zowel gericht op de korte termijn (invoering per 1 januari 2015) als op de lange termijn (het
transformatieproces). Een aantal zakerrmoet aan het eind van dit jaar geregeld en op orde zijn. Mensen
moeten weten waaÍ ze terecht kunnen met wagen en ondersteuning krijgen als ze dat nodig hebben.
Daarvoor sluiten wij contracten af met zorgaanbieders, zorgen dat de benodigde infrastructuur (loketten en
locaties) gereed en toegankelijk is ur dat de zogenaamde backoffice ingeregeld is voor administratie,
afrekening en kwaliteitstoetsing.
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Het transformatieproces is een proces van langere termijn en een van meer onzekerheden. We zullen

nieuwe vorÍnen van ondersteuning ontwikkelen en toetsen. Monitoren is daarbij van groot belang: bereiken

we de juiste mensen, leidt ondersteuning tot de gewenste effecten (zoals verwoord in onze visie) en last but

not least: komen we uit met het budget.
Omdat het niet alleen gaat om een structuurverandering, maar vooral ook om het vormgeven van een

nieuwe visie met nieuwe werkwijzen, richten wij het veranderproces fasegewijs in (groeimodel), monitoren

wij de effecten en zetten volgende stappen op basis van opgedane ervaringen.

Voor zover een toelichting op het veranderproces. Uiteraard gaan wij graagin op de door u specifiek
genoemde punten.

STIP's
Nog dit jaar worden minimaal 3 STIPs geopend. Het totaal komt hiermee op vijf. We evalueren de

resultaten en op basis daarvan zal eenvolgend college besluiten over een vervolg.
U adviseert om binnsn de STIPs van elk gesprek een verslag op te stellen. Binnen 'professioneel' aanbod

onderschrijven wtj het belang van verslaglegging. Echter, binnen de STIPs vinden wij dit minder wenselijk.

Hierbij nemen wij in overweging dat in onze optiek eur Stip nadrukkelijk laagdrempelig is en wordt
bemensd door wijwilligers. Een open oor en een waÍn advies is wat zij bieden. Stip-medewerkers

registeren wel het aarfial gesprekken en de aard van de vragen. Daaruit maken wrj op welke wagen er leven

en welke kennis nodig is in de STIP's. Daamaast worden wijwilligers getraind op het waarnemen van

signalen die kururen wijzen op (emstiger) problematiek. Doorgeleiding naar professionals is dan van

belang. Na een gesprek met een professional, wordt een verslag opgemaakt, zoals gebruikelijk en wettelijk
voorgeschreven. De zogenaamde 'achtervang' door wijkteams is in ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is
eenzgn. wanne overdracht naar het wijkteam. Deze samenwerking wordt ook geëvalueerd.

Lï/ijkteams
De wijftÍeams bevinden zich nog in een proeftuinfase. Wlj verwijzen u naar het Raadsvoorstel over het

organiseren van de beweging in het sociale domein, voor de wijze waarop wij ons de verdere ontwikkeling
voorstellen. Ook deze ontwikkeling kent een ontwerp- en een ontwikkelkant. In het tweede kwartaal van dit
jaar maken wij een ontwerp voor 2015 en starten we met de organisatie hiervan in de tweede helft van dit
jaar, volgens de uitgangspunten die verwoord zijn in het Raadsvoorstel. Op basis van ontwikkelwagen
volgen wij continu de ontwikkelingen enz4nhierover in gesprek met aanbieders.

De wijkteams werken onder verantwoordelijkheid van de gemeente: wij stellen de teams samen, benoemen

teamleiders en stellen werkwijzen vast voor o.a. het primaire proces, omgaan met privacy en klachten.

Instellingen committeren zich hieraan.
De samenstelling van teams is gebaseerd op de kenmerken van de wijken. De hulpverleners zijn alle
generalisten met specialistische kennis. Als een waag binnenkomt bij een team wordt bekeken welke
medewerker erop af gaat. Een wijkteammedewerker kijkt samen met degene die hulp vraagt welke wagen

aandacht behoeven en welke oplossingen (formeel en informeel) mogelijk zijn. De persoon in kwestie, in
samenspraak met directe belanghebbenden, heeft daarin uiteraard een beslissende stem (tenzrj van dwang

ofdrang sprake is).
Birurenkort wordt u uitgenodigd voor een toelichting op de werlcwijze van de wijkteams. Verdere vïagen

kunt u daarbij stellen.
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v/ij ooru\ry advies en hopen voldoemde inzicht te hebben gegeven in de wijze waarop wd de
organl de beweging in het sociale domein ter hand nemen. Zoals beschreven, zullen wij u zowel in
informd forrnele zin bij de verdere uitwerking van dit beloid betrelften. Voor wagen of opmerkingen
over deze tie kunt u contact opnemen met de heer Matthijs van Leur,
via telefoo er 033 -469 4328 of emailadres m.vanleur@amersfbort.nl.
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