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Onderwerp Dienstverlening Werkplein Hart van West-

Brabant

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling
in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

ln de wirwar aan formulieren, een verdere digitalisering en contacten op afstand helpt ons PvdA
Ombudsteam alle Roosendaalse inwoners waar nodig. lndien iemand bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het
invullen van formulieren, de inhoud van een brief niet begrijpt of andere problemen heeft dan kijkt ons
Ombudsteam of ze een antwoord kunnen vinden en ondersteuning kunnen bieden. Met haar kennis overwet-
en regelgeving en beschikbare netwerk kan zij bijdragen aan de oplossing van een probleem. Het
Ombudsteam denkt met iemand mee, zoekt uit en verwijst door naar de juiste persoon. Als het nodig is wordt
de PvdA Gemeenteraadsfractie of de Tweede Kamerfractie ingeschakeld.

Thans is onze fractie over de dienstverlening van het Werkplein Hart van West-Brabant geì'nformeerd. Als
een persoon een bijstandsuitkering aanvraagt dient men eerst ingeschreven te zijn op WERK.NL. Onder het
kopje 'Uitkering' kies je dan voor 'Bijstandsuitkering aanvragen'. Als je vervolgens bent ingelogd met je DIGID
komt na een paar vragen de tekst dat je de aanvraag niet meer digitaal kan doen en je wordt doorverwezen
naar de website van de gemeente Roosendaal. Op de website van de gemeente Roosendaal kom je terecht op
het Digltaal Loket. Voorheen was het mogelijk om via de digitale weg een afspraak te maken met het
Werkplein, waarbij je digitaal eerst een vragenlijst moest invullen. Vervolgens kon je ook digitaal een afspraak
maken voor een eerste workshop. Deze informatie is echter verdwenen en thans wordt je verwezen naar de
website van het Werkplein Hart van West-Brabant. Op deze website van het Werkplein Hart van West-
Brabant is echter nergens duidelijk aangegeven op welke wijze je nu via deze weg een uitkering dient aan te
vragen. Na lang zoeken staat onder het kopje 'Contact' de mededeling: 'Let op: voor een uitkeringsaa.nvraag
dient u z¡ch altijd te melden bij onze Seruicedesk. Digitale a.anvra.gen worden niet in behandeling genomen'. Er

staat niet aangegeven wat een Servicedesk is, waar iemand zich dan moet melden, op welke tijden en welke
stukken er nodig zijn.

Het PvdA Ombudsteam heeft op 6 januarijl. telefonisch contact hierover opgenomen met het Werkplein Hart
van West-Brabant. De betrokken medewerker was verbaasd dat de oude werkwijze was veranderd en het
PvdA Ombudsteam werd, na ro minuten in de wachtstand, doorverbonden met een andere medewerker die
uiteindelijk aangaf dat het niet meer mogelijk is om digitaal een uitkering aan te vragen, maar dat een klant
zich persoonlijk moet melden voor half rr bij het Werkplein aan de Dunantstraat. Deze wijziging stond en
staat niet aangegeven op de website van de gemeente en het Werkplein of WERK.NL.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft het Werkplein contact opgenomen met het PvdA Ombudsteam
middels een communicatieadviseur. Die heeft in eerste instantie niet begrepen wat precies het probleem is na

raadpleging van WERK.NL. Vervolgens heeft het PvdA Ombudsteam de gehele gang van zaken wederom in

een email uiteengezet. Op r9 januari jl. ontving het PvdA Ombudsteam bericht dat er in zo16 een nieuwe
website komt van het Werkplein, of er nu al een verduidelijking kwam op de website van de gemeente kon
men niet aangeven, men was nog in overleg en men vroeg om begrip en tijd.

Ook van andere maatschappelijke partners heeft onze fractie vernomen dat de informatievoorziening van het
Werkplein Hart van West-Brabant niet optimaal is en dat de dienstverlening verbeterd kan en moet worden.



Dit brengt ons tot de volgende vragen

1. Wat is uw opvatting over voornoemd voorbeeld. Past dit binnen uw visie van een eenvoudige,
transparante, toegankelijke en goede dienstverlening, bereikbaarheid, en voorlichting?

2. Op welke wijze communiceert de gemeente en het Werkplein dergelijke wijzigingen aan onze
inwoners?

lemand die een uitkering vraagt moet zich nu in persoon melden voor 1o.3o uur bij het Werkplein aan de
Dunantstraat.

3. Wat is hiervan de reden?

4. Op welke wijze en op welke termijn gaat u de dienstverlening van het Werkplein verbeteren middels
duidelijke informatie op uw website en de website WERK.NL en de website van het Werkplein?

Alvast dank voor uw antwoorden.

PvdA, MichaelYap



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

i.. Momenteel is het Werkplein bezig met een verbetering van de dienstverlening om te komen tot een
eenvoudige, transparante en toegankelijke dienstverlening. De ambitie is hierbij om een kwalitatief goed
functionerende digitale poort in te gaan zetten. Het door de PvdA Ombudsteam ingediende signaal zal
hierbij betrokken worden.

2. De wijzigingen die betrekking hebben op de dienstverlening worden onder andere via de website van
zowel de gemeente Roosendaal als/of die van het Werkplein gecommuniceerd. Bij iedere wijziging wordt
zorgvuldig beoordeeld welke communicatiekanaal ingezet gaat wordt.
Zodra nieuwe klanten zich via één van de communicatie-kanalen (telefonie of internet) melden worden
ze meteen doorverwezen naar de juiste informatie met betrekking tot de aanvraagprocedure.

3. Klanten uit de gemeente Roosendaal kunnen zich dagelijks melden tussen o9.oo en rr.oo uur bij de
Werkpleinlocatie aan de Dunantstraat. De reden hiervan is dat de overige beschikbare werktiid gebruikt
kan worden voor nader onderzoek /werkzaamheden in het kader van de behandeling van aanvragen.

4. Naar aanleiding van het signaal van de PvdA Ombudsteam is gecheckt of alle beschikbare
informatiekanalen van de juiste informatie voorzien zijn en waarnodig zijn deze meteen geoptimaliseerd.
Op dit moment is dit voor wat betreft de website van de gemeente Roosendaal en het Werkplein wel
geregeld. Voor wat betreft de site Werk.nl die door het UWV wordt beheerd is de informatie nog niet
geheel up-to-date , maar zodra de klant het telefoonnummer en/of de link in de berichtgeving op Werk.nl
volgt komt hij wel rechtstreeks bij de juiste ingang en informatie.
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