
Tijdens de commissie van 28 februari is u toegezegd een nader antwoord te geven op de door de 

SP gestelde vraag in het licht van het cliënt ervaringsonderzoek 2015. 

 

Verbeteringen 

Vraag 12. In de memo van 21 december worden een aantal verbeterpunten genoemd. Deze zijn niet 

direct te verbinden aan het verhogen van de zorgkwaliteit, het cliëntcontact, de zorgmijding, of de 

tevredenheid over de gekregen voorziening. Kunt u uitleggen hoe de zaken zoals ‘lean werken’, het 

‘technische proces verbeteren’, ‘kortere lijntjes met de uitstroomunit’, bovenstaande zaken gaat 

verbeteren, of dat u nog andere verbeterprocessen in gang gaat zetten? Zo ja, zou u die dan willen 

bespreken met de commissie Samenleving? 

Antwoord: 

De basis om de zorgkwaliteit te verhogen ligt bij een goede analyse van het probleem of de 

problemen die de inwoner ondervindt. Hierbij is de inzet van de wijkteamconsulent cruciaal. Door 

wijkteamconsulent zijn werk nog beter doen en meer aandacht geven aan de inhoudelijke 

vraagstukken van onze inwoners. De samenwerking tussen de wijkteams en de uitstroomunit dient 

te worden versterkt. De verbreking van de samenwerking met Hollands Kroon en de ontbinding van 

het COWWI biedt kansen om deze samenwerking te verbeteren. 

Wij sturen op de kwaliteit van de zorgkwaliteit door met de zorgaanbieders goede afspraken te 

maken met de producten die zij leveren en hier in de accountgesprekken op door te gaan en toe te 

zien op de naleving van de afspraken. 

 

Nader antwoord dd. 6 april 2017 

In uw vraagstelling legt u een verbinding tussen de ontwikkelingen die vanuit de organisatie worden 

of zijn ingezet  en de volgende te bereiken doelen: verhoging zorgkwaliteit, cliëntcontact, zorgmijding 

en tevredenheid over de gekregen voorziening.  

Uitgangspunt in het werk van de consulenten in het wijkteam is: wat helpt onze inwoners bij het 

oplossen van hun problemen. Hierbij voert de menselijke maat de boventoon: wij zoeken zo snel als 

mogelijk een passend (dit betekent: maatwerk) antwoord op de vraag van de inwoner. We gebruiken 

de Lean-methodiek om de werkprocessen te verbeteren. Dit doen we door doelen te stellen en hier 

met telkens kleine verbeterstapjes (tussendoelen) naartoe te werken. 

Het hele proces vanaf de melding van een inwoner tot de passende oplossing van het probleem 

nemen we onder de loep. De overbodige stappen die in het proces zaten en niet van belang zijn voor 

de inwoner halen we eruit. Zo is bijvoorbeeld een tussendoel gesteld om binnen 5 werkdagen na de 

melding het keukentafelgesprek te kunnen voeren. Het uiteindelijke doel is om binnen 5 werkdagen 

een besluit voor het toekennen van een maatwerkvoorziening te nemen. Inmiddels hebben we het 

tussendoel van een keukentafelgesprek binnen 5 werkdagen behaald, onder andere door  

verbeteringen in de belscripts van het sociaal telefoonteam door te voeren en de werkverdeling 

binnen het wijkteam te verbeteren. 

Het volgende tussendoel is het inventariseren van de obstakels waarom niet binnen 5 werkdagen 

een besluit kan worden genomen. Die obstakels pakken we dan vervolgens aan. Door steeds nieuwe 

tussendoelen te stellen, verbeteren we voortdurend het proces. 



Indien meerdere partijen nodig zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld als er 
sprake is van één gezin, één plan), kan het iets langer duren voordat we hulp kunnen bieden. 

. Belangrijk daarbij is dat de ingezette hulp op elkaar is afgestemd, waarbij het wijkteam de regie 

voert en dit altijd in samenspraak met de betrokkene doet. 

Wij wijzen de inwoner hierbij altijd op de mogelijkheid van individuele cliënt ondersteuning. Ook 

nemen we uiteraard de privacy in acht . Bij deskundigheidsbevordering en in het verbeteren van de 

werkprocessen is veel aandacht voor zorgvuldige hantering van de privacy van inwoners. Gegevens 

delen we pas na toestemming van de cliënt en alleen voor het doel waarvoor de cliënt toestemming 

heeft gegeven. 

Door de verbreking van de samenwerking met Hollands Kroon en de ontbinding van het COWWI 

hebben vanaf 1 april alle consulenten met het aandachtsgebied werk en inkomen fysiek hun 

werkplek op de afdeling Samenleving aan de Laan. Hierdoor is de afstemming en integrale aanpak (al 

dan niet op casusniveau) sneller en laagdrempeliger.  Bovendien werkt de kwaliteitsmedewerker van 

Werk en Inkomen nauw samen met de andere kwaliteitsmedewerkers van het wijkteam. 


