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lnleiding

Tijdens de commissievergadering van 15 september heeft wethouder Polderman naar aanleiding van
de behandeling van de raadsvragen van de PvdA en de Nieuwe Democraten, toegezegd u nader
middels een raadsmededeling te informeren over de verschillen tussen HetPunt en 'de nieuwe
Toegang'.

Voor l-l-2015
Voor de datum waarop de drie decentralisaties een feit werden, bood HetPunt de 1 loket functie in
Roosendaal waar het aanbod op gebied van wonen, zorg en welzijn geclusterd werd in 1 loket in 1

gebouw. HetPunt was aanbodgericht: de vraag van inwoners werd gematched met het bestaande
aanbod..

De gemeente Roosendaal maakte in beperkte mate deel uit van het dienstverleningsconcept van
HetPunt. ln eerste instantie met een dependance van het Wmo-loket. Aanvankelijk was dit alleen voor
de Wvg-voorzieningen; vanaf 2008 ook voor de Hulp bij het Huishouden en later kwam er ook een
vestiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Qua organisatievorm was HetPunt een samenwerkingsverband tussen AlleeWonen en een aantal
aanbieders van gespecialiseerde zorg. Het stichtingsbestuur werd ook gevormd door deze partijen; de
gemeente Roosendaal maakte geen deel uit van het stichtingsbestuur. Wel stelde de gemeente een
subsidie beschikbaar voor de exploitatie van HetPunt. Tot slot was er aantal zorgaanbieders dat ruimte
huurde in HetPunt.

Het overgangsjaar 2015
Met de decentralisaties van de volledige jeugdzorg en delen van de AWBZ naar de gemeente en de
invoering van de Participatiewet veranderde er veel. De gemeente kreeg een fundamenteel andere rol;
werd verantwoordelijk - ook financieel - voor nagenoeg alle maatschappelijke zorg en jeugdzorg,
inclusief de indicatiestelling voor alle gespecialiseerde zorg.

Uitgangspunt daarbij was - om zowel financiële als inhoudelijke redenen - de zorg weer dicht bij de
inwoners, waar mogelijk in het vrijtoegankelijke veld, te organiseren. Onderdeel daarvan is het doel om
het gebruik van specialistische zorg terug te dringen, onder het motto: lichte ondersteuning waar dat
kan, maar zeker ook specialistische zorg waar dat nodig is.

Dit is een wezenlijk andere situatie dan voor 2015. De gemeente had vanaf dat moment niet alleen
samen met de partners in HetPunt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van
het stelsel van zorg in Roosendaal, maar ook een geheel eigen verantwoordelijkheid als financier.
Hiermee ontstond een inkooprelatie met alle gespecialiseerde zorgaanbieders in de regio; ook
aanbieders die niet vertegenwoordigd waren in HetPunt.

Al in 2O14 heeft dít geresulteerd in het voornemen van de gemeente Roosendaal om de subsidierelatie
met HetPunt te beëindigen. Per brief is het bestuur hierover in augustus 2014 geïnformeerd. ln deze
brief heeft de gemeente aangegeven dat zij op grond van de uitgangspunten zoals 'Roosendaal stad
van de menselijke maat'drie belangrijke taken krijgt in het sociaal domein: contracteren, monitoren en
het organiseren van een onafhankelijke toegang.



Daarbij is aangegeven dat de gemeente wil komen tot een nieuwe geformaliseerde netwerkorganisatie,
anders dan HetPunt maar wel voortbordurend op de kennis en kunde van HetPunt.

ln de loop van 2015 heeft dit geresulteerd tot het definitief besluit om te werken naar een nieuwe
netwerkorganisatie, werknaam de Toegang. ln deze organisatie worden vraagverheldering,
kortdurende begeleiding en - indien nodig - toeleiding naar gespecialiseerde zorg met elkaar
gecombineerd. Op het brede terrein van jeugd, Wmo maar ook op gebied van inkomensvraagstukken
en hiermee de koppeling met de Participatiewet.Dit betekent dat de taken van het Wmo-loket, MEE
(kortdurende begeleiding), WijZijn Traverse (maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, raad&recht) in
deze netwerksamenwerking worden ondergebracht en qua organisatievorm de knip is gemaakt met de
gespecialiseerde zorg. Een netwerkorganisatie ook die vooral vraaggericht werkt, in plaats van de
meer aanbodgerichte benadering van HetPunt.

Uiteraard heeft dit uitgangspunt van deze netwerkorganisatie consequenties voor huisvesting en
werkwijzen. Buurtgericht werken, vraagverheldering bij voorkeur in de thuissituatie en nauwe
afstemming met het werkplein zijn belangrijk. Daarnaast moet de onafhankelijkheid geborgd worden.

De Toegang voert daarbij haar taak onafhankelijk uit. De inwoner kan er 10}o/o zeker van kan zijn dat
de advisering en ondersteuning die hij ontvangt maar om één ding draait: weer op zijn eigen kracht aan
de samenleving deel nemen. Deze onafhankelijkheid vertaalt zich ook in een scheiding van vraag en
aanbod. Partners die specialistische zorg bieden, hebben geen verantwoordelijkheid in de Toegang,
maar kunnen desgewenst op basis van hun specifieke deskundigheid een adviserende rol hebben bij
complexe problematiek. Zijzijn belangrijk als expert en worden ook in die hoedanigheid verzocht om
intensief samen te werken.

De ontwikkeling van deze netwerkorganisatie is gedurende het hele jaar 2015 onderwerp van gesprek
geweest binnen het RTA (samenwerkingsplatform waarin zowel gemeente als de partijen vanuit
HetPunt zijn vertegenwoordigd). Ondertussen is ondanks het oorspronkelijke voornemen de
subsidierelatie alper 11112015 te beëindigen, de subsidie aan HetPunt in 2015 en 2016 gecontinueerd,
mede om HetPunt de ruimte te geven zich nader op haar toekomstige rol te oriënteren.

ln de tweede helft van 2015 heeft dit geleid tot het vaststellen van de Ambitienotitie De Toegang
waarover u in december 2015 per raadsmededeling bent geïnformeerd, het besluit deze conform het
gemeentelijke dienstverleningsconcept in een gemeentelijk gebouw - de Dunantstraat 80 - onder te
brengen en het besluit de subsidie aan HetPunt stop te zetten.

ln 2016 is verder gewerkt aan het vormgeven van deze nieuwe netwerkorganisatie, zodat deze per 1

januari 2017 er ook echt staat.

De situatie vanaf 1januari2017

Met ingang van 2017 beschikt de gemeente over een nieuwe netwerkorganisatie, werknaam de
Toegang. Deze organisatie is een bundeling van krachten van de jeugdprofessionals, de Wmo-
professionals en professionals van MEE en WijZijnTraverse. De netwerkorganisatie biedt de inwoners
kortdurende begeleiding en vraagverheldering en doorverwijzing op het brede terrein van opvoeden,
opgroeien, maatschappelijke zorg, inkomensvraagstukken.

Mensen kunnen voor al deze vragen terecht bij de nieuwe Toegang. De organisatie werkt vraaggericht,
is erop gericht de noodzakelijke zorg in eerste instantie samen met de zorgvrager en zijn of haar
netwerk te vinden in de eigen(woon)omgeving. De professionals van de netwerkorganisatie brengen
samen met zorgvragers en hun netwerk de vraag integraal in beeld. Vervolgens bieden ze zelf lichte
hulp en ondersteuning. En waar dit nodig is, venruijzen zij mensen onafhankelijk door naar
specialistische zorgaanbieders, met altijd met herstel van de zelfredzaamheid als doel indien mogelijk.

De samenwerking met de zorgaanbieders uit HetPunt is daarmee geenszins van tafel. Deze wordt
alleen anders georganiseerd. Op cliëntniveau door goede afspraken tussen de Toegangsprofessionals
en de zorgprofessionals; op bestuurlijk niveau als het gaat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid
binnen het eerder genoemde RTA, op basis van respect voor ieders rol.



lnwoners bellen straks met de nieuwe Toegang via hetzelfde nummer als zij nu al gewend zijn voor
HetPunt: 14 0165 - het telefoonnummer van de gemeente. Ook blijven gemeente en zorgaanbieders
actief in de wijken en blijven er keukentafelgesprekken bij de mensen thuis plaatsvinden. En net als
voorheen blijft het zo dat mensen een indicatie van de gemeente nodig hebben voordat zij terecht
kunnen bij een specialistische zorgaanbieder.

Vanaf 6 oktober start een intensieve communicatiecampagne waarmee mensen op de hoogte worden
gebracht van de nieuwe situatie. Deze campagne voeren we onder meer via intermediairs, websites
van de gemeente en partners, persberichten en -gesprekken, animaties, social media, advertenties,
een huis-aan-huis krant en magazine Rzijn.

Tot slot, indien het gaat om de locatie: zorgaanbieders kunnen desgewenst een werkruimte huren op
de locatie Dunantstraat. lndien dit leidt tot goede contacten en een goede samenwerking tussen de
diverse professionals zijn wij als gemeente hier alleen maar voorstander van.
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