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Datum:

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr

Van: Wethouder Corné van Poppel

Aan: Gemeenteraad van Roosendaal

Kopie aan:

Onderwerp: Stand van zaken ontwikkeling WegWijs Roosendaal

Bijlage:

Kennisnemen vdn
De voortgang van de ontwikkeling van WegWijs Roosendaal.

lnleidíng
ln juni van dit jaar informeerden wij u over de ontwikkelingen van WegWijs Roosendaal. WegWijs is

de plek waar inwoners van Roosendaal terecht kunnen met al hun (advies)vragen op het gebied van
jeugd, wonen, welzijn en zorg en waar zij integraal advies en ondersteuning krijgen. Met deze
raadsmededeling willen wij u informeren over de stand van zaken en de acties die de we de komende
periode oppakken.

lnformatíe
Netwerkorga n isatie WegWi is
De netwerkorganisatie is een samenwerking tussen MEE, WijZijn en de gemeente. Hiermee brengen
we cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers, Wmo professionals en jeugd professionals in een
nauwe samenwerking bij elkaar. Het eerste deel van 2017 stond in het teken van het vormgeven van
deze samenwerking in de praktijk. De tweede helft van 2OI7 staat in het teken van de ontwikkeling
van de netwerkorganisatie in de gebiedsnetwerken waarin de professionals in een gebied
samenkomen en het Klant Contact Centrum 2 (KCC2).

KCC2

Het Klant Contact Centrum is vanwege de vakantieperiode en de veranderingen rondom HBH+ tijdelijk
uitgebreid met extra medewerkers. Omdat gebleken is, dat de meeste vragen in de ochtend
binnenkomen is de capaciteit daarop aangepast. lnwoners kunnen nu op maandag tot en met
donderdag tussen 08:00 en L3:00 uur, en op vrijdag tussen 08:00 en 12:00 direct bij WegWijs
professionals terecht, zowel telefonisch als persoonlijk. Tot nu toe - gegevens tot en met augustus
2OI7- zien we dat hier elke maand zo'n L300 tot 1400 telefoontjes binnenkomen. Om ervoor te
zorgen dat mensen minder lang hoeven wachten, worden terugbelafspraken gemaakt. Zowel klanten
die niet direct te woord gestaan kunnen worden als klanten die meer of specifieke informatie nodig
hebben worden op een rustiger moment teruggebeld. Dit geeft KCC-medewerkers de ruimte om hun
klanten zo goed mogelijk verder te helpen.
Gebiedsnetwerken
Zoals eerder aangegeven stond het eerste deel van 2OL7 in het teken van het opstarten van de
gebiedsnetwerken. De netwerken hebben de ruimte gekregen om te onderzoeken waar behoefte aan
is in de wijk en wat de optimale vorm is om het netwerk vorm te geven. Daarnaast zijn contacten met
belangrijke spelers in de wijk, zoals de wijkagent en de wijkzuster gelegd.
De afgelopen periode hebben de netwerken een concrete opdracht en kaders mee gekregen. Hierbij
kunt u denken aan het organiseren van spreekuren in de wijk, casusoverleg en verbindingen tot stand
brengen met partners.
Hiermee zíjn ze op dit moment volop aan de slag.
Websíte
ln juni is met de ontwikkeling van de website gestart. Medio september is de basis van de nieuwe
website van WegWijs online gegaan. Deze basis is ontwikkeld vanuit een analyse en inventarisatie van
de onderwerpen en manieren waar op onze klanten ons online benaderen. Tot op dit moment zijn
veel bezoekers van onze website op zoek naar informatie over WegWijs zelf, WMO, mogelijkheden bij
een laag inkomen en huishoudelijke hulp. Daarom bieden we die informatie het eerst aan, als



zogeheten toptaak. Andere informatie, zoals informatie voor mantelzorgers, informatie voor gezinnen

met kinderen of andersoortige hulp en ondersteuning zijn wat minder prominent aanwezig op de
website. Uitgangspunt is de website van WegWijs afgestemd te houden op waar onze bezoekers naar
op zoek zijn en deze in stappen door te ontwikkelen. De basis die er op dit moment is, wordt
gaa ndeweg verder uitgebouwd.
Samenwerking met netwerkpartners in communicatie
lnmiddels hebben alle WegWijs professionals toegang tot SharePoint, waardoor het gemakkelijker
wordt om samen op te trekken. Vanaf dit moment wordt verder ingezet op de samenwerking in
communicatie met netwerkpartners. Door inhoudelijke informatie en casussen af te stemmen en te
delen, geeft WegWijs invulling aan haar verbíndende rol
Ambassadeurs
We verwachten van onze eigen professionals dat ze bijdragen aan zichtbaarheid en vindbaarheid van
WegWijs. Specifiek voor de trainingen die via onze jeugdprofessíonals worden aangeboden is

materiaal en een promotieactie voor basis- en middelbare scholen ontwikkeld. Daarnaast zijn
banners, visitekaartjes van WegWijs, foldertjes met handige telefoonnummers maar ook bescheiden

'weggevertjes' ontwikkeld. Daarmee worden WegWijs professionals ambassadeurs voor ons nieuwe
netwerk. Samen met de professionals wordt bekeken welke materialen wenselijk en effectief zijn.
WMO
Voor de ínvoering van de Hbh+ zijn ruim 1500 keukentafelgesprekken geweest en is van iedere cliënt
de ondersteuningsbehoefte nauwgezet in beeld gebracht. Aanvankelijk heeft dit in de aanloopfase
ook geleid voor behoorlijk wat vragen van cliënten. Om die reden is de afspraak gemaakt om enkele
medewerkers vrij te maken om bij iedere melding die's ochtends binnenkwam, meteen's middags
een husbezoek af te leggen en de vragen te bespreken en op te lossen. Dit heeft geleid tot een betere
afstemming tussen de Wmo-medewerkers en betrokken zorgaanbíeders én tot betere afstemming
tussen betrokken cliënten en zorgaanbieders. lnmiddels neemt het aantal vragen sterk af en is er
ruimte om een begin te maken met de doorontwikkeling van de HbH+. ln een volgende
raadsmededeling zullen wij hierover nader informeren.
Jeugd

Op het gebied van de gemeentelijke jeugdzorg staan we op het punt om vervolgstappen te maken om
te komen tot een nog betere en efficiëntere samenwerking met twee belangrijke netwerkpartners.

Hoewel het onderwijs en de jeugdprofessionals elkaar algoed weten te vinden, werken we vanaf juni
2017 aan het verder concretiseren van de samenwerking tussen Passend Onderwijs en de Jeugdwet.
Hiermee geeft de gemeente Roosendaal het startschot om in gezamenlijkheid te werken aan thema 8

van de Regionale Educatieve Agenda (REA) 20L7-2020. Het streven is te komen tot een opt¡male en

duidelijk afgestemde samenwerking tussen het onderwijs, leerplicht en de jeugdhulpverlening.

Waarbij zowel rekening gehouden wordt met het belang van de jongere en diverse wetgeving zoals

Passend Onderwijs, de Leerplichtwet L969, de Jeugdwet en de Wet op de privacy. Hiermee geven we
ook gehoor aan de VNG die vindt dat gemeenten tot een betere afstemming en samenwerking met
het onderwijsveld moeten komen.
ln 2015 en 20L6 zijn huisartsen actief benaderd om zich te laten informeren over de gemeentelijke
jeugdzorg. We constateerden dat er is bereidheid tot samenwerken maar er is nog geen officiële
afspraak of overeenkomst hiervoor is opgesteld. Wel er is een informatielijn opgezet met de

huisartsen over de verstrekte zorg. Ook is het mogelijk dat de Jeugdprofessional direct contact met de

huisarts opneemt om de inzet van de juiste zorg met elkaar af te stemmen. Verbetering in de

samenwerking zou zijn dat beiden beter weten wat de ander doet, elkaar kennen en gebruik maken
van elkaars expertise. Vanaf oktober 2017 start in de wijk Kortendijk een pilot waarbij de
jeugdprofessional nauwer gaat samenwerken met een huisartsenpraktijk. Naar aanleiding van de

bevindíngen van deze pilot, die ongeveer een half jaar gaat duren, willen we gemeentelijk breed
eenduidige afspraken maken, rekening houdend met de regionale samenwerking op het gebied van
de gemeentelijke jeugdzorg.

Het jeugdproces is verbeterd en sinds L juni 2017 in gebruik genomen. De eerste ervaringen met het
opnieuw ingerichte cliëntsysteem zijn zeer positief. Tevens hebben we maatregelen ingevoerd die



aansluiten op de nieuwste pr¡vacyrichtlijnen

Consequenties
De in deze raadsmededeling benoemde acties hebben geen financiële consequenties. Ze zijn
uitgevoerd binnen de beschikbare middelen en capaciteit.

Veruolg(procedure)
Wij informeren uw raad periodiek over de voortgang van de ontwikkeling van WegWijs en in januari
zullen we u, een volgende rapportage toesturen.

Bijlagen
Geen.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De secretaris,
R. Kleijnen

De burgemeester,
mr. J.M.L. Niedere

I Ls




