Samen voor
de jeugd

De Frontlijn/Toegang in de negen
gemeenten Regio Hart van Brabant

Samen voor
de jeugd

Op de hierna volgende pagina’s wordt per gemeente aangegeven:
A. Kenmerken van frontlijn
1.
2.
3.
4.
5.

Naam
Samenstelling (werksoorten, functies)
Organisatievorm (loket? wijkgebonden? één of meer teams?)
Bereikbaarheid (tijden, fysiek, telefonisch, digitaal). Burgers en professionals?)
Gericht op welke levensdomeinen (wonen, financiële situatie, gezondheid, dagbesteding,
gezinssituatie) en leeftijd?

B. Primair proces in en vanuit frontlijn (functies volgens Beleidskader)
1. Vraagverheldering
Hoe krijgt de gemeente vraag of vragen van de burger snel en gedegen helder? Wordt hiervoor
de ‘quickscan’ gebruikt, eventueel aangevuld met de ‘integrale vraaganalyse’?
Door wie? Training?
2. Bepaling van benodigde ondersteuning
De frontlijnmedewerker maakt, zoveel mogelijk samen met de burger, een beoordeling en
bekijkt wat de burger zelf kan, wat het sociale en het vrijwilligersnetwerk kunnen bijdragen,
welke aanvullende ondersteuning wenselijk c.q. noodzakelijk is. Hoe gebeurt dat?
3. Inschakeling specialist
De frontlijnmedewerker schakelt een specialist in als er specialistische kennis en expertise nodig
is voor een goede beoordeling van de benodigde ondersteuning. Hoe zijn die specialisten
bereikbaar voor de frontlijn?
4. Uitvoeren of regelen van benodigde ondersteuning
De frontlijnmedewerker biedt (binnen het mandaat) zelf ondersteuning of zet gewenst aanbod
in. Hoe luidt dat mandaat binnen de betreffende gemeente?
5. Toegang tot specialistische (jeugd)hulp
De frontlijnmedewerker is de toegang tot specialistisch aanbod. Hij bepaalt welk aanbod de
burger kan afnemen op grond van het regionaal (en lokaal) afwegingskader en werkwijze.
En biedt de burger keuze als er meerdere vormen van aanbod aanwezig zijn. Hoe gaat dat in zijn
werk? Is er een lokaal afwegingskader?
6. Regievoering
Kan het gezin zelf de regie niet op zich nemen, dan voert de frontlijnmedewerker de casusregie
of belegt deze, in overleg met het gezin, bij een andere betrokkene.
Kan iedereen regisseur zijn? Betrokkenen uit netwerk? Zorgaanbieder?
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C. Overige punten
1. Relatie tot huisartsen
Zijn er afspraken hoe huisartsen hun doorverwijzingen realiseren?
2. Zorgstructuur op scholen
Blijft de zorgstructuur op scholen gehandhaafd, of wordt die geïntegreerd in de
frontlijnstructuur?
3. Kennis van de sociale kaart
Is die kennis aanwezig bij de frontlijnmedewerkers? Of bij de experts?
4. Aandachtspunten specialistische zorg in overgangsperiode (eind 2014, begin 2015)
a. Voortzetting
		
Wordt alle hulp in principe voortgezet?
b. Nieuwe instromers
		
Is de frontlijn daar al klaar voor?
c. Beschikkingen
		
Als een (oude) indicatie afloopt, met wie neemt de zorgaanbieder dan contact op?
d. Beëindigingen
		
Als bestaande hulp naar het oordeel van de zorgaanbieder niet verlengd hoeft te 		
worden, met wie nemen ze dan contact op?
5. Overige aandachtspunten in verhouding frontlijn – specialistische zorg
a. Afschaling
Hoe gaat de afschaling na specialistische zorg in zijn werk?
b. Administratieve route
Hoe verloopt de administratieve route? (beschikking, contract, afrekening)
c. Registratie
		
Gaat het frontlijnteam een eigen cliëntregistratie voeren?
		 Dossiervorming
		 Gaat de frontlijn dossiers opbouwen?
d. Verantwoordelijk
		 Wie is (uiteindelijk) verantwoordelijk voor de geboden zorg?
6. Privacy
Zijn er afspraken over privacybescherming, zoals bij uitwisseling van gegevens?
Klachten
Is er een klachtenprocedure?
7. Monitoring
Op basis van de beleidsdoelen is regionaal een monitorsysteem opgezet.
Verricht de gemeente aanvullend nog eigen monitoring?
8. Aanvullende opmerkingen
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Gemeente Dongen

A1

Naam

Sociaal Team Dongen

A2

Samenstelling

MEE - consulent
IMW - algemeen maatschappelijk werker
IMW - medewerker jeugdzorg (voorheen toegangsmedewerker Bureau Jeugdzorg)
Contour de Twern - welzijnswerker
Thebe - wijkverpleegkundige
Gemeente Dongen - medewerker Werk & Inkomen
Gemeente Dongen - medewerker Zorg & Inkomen
Gemeente Dongen - coördinator

A3

Organisatievorm

Eén team. Medewerkers blijven in dienst van eigen organisatie en hebben daar ook een
verbindingsrol.

A4

Bereikbaarheid

Via de teamleden. Er komt één centraal mailadres voor het Sociaal Team (ST), dat de coördinator
beheert. Zorgsignalen via de bekende vindplaatsen zoals huisartsen, onderwijs en zorgloket van
de gemeente Dongen.
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C1

Relatie tot huisartsen

Gemeente Gilze en Rijen en gemeente Dongen sluiten een gezamenlijk convenant met de huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten (o.b.v. convenant opgesteld door Hart van Brabant).
Op operationeel niveau organiseren we lokaal de aansluiting met het ST.

C2

Zorgstructuur
op scholen

De huidige zorgstructuur wordt doorontwikkeld, in gezamenlijkheid met het onderwijs,
kinderopvang, peuterspeelzalen, bso, SMW, GGD en de leerplichtambtenaar. Aansluiting ST zorgstructuur maakt hier onderdeel van uit.

C3

Kennis van de
sociale kaart

In het team is de basiskennis over de sociale kaart al aanwezig, maar dit is een groeiproces de
komende periode.
De digitale informatie van CJG Centraal / CJG Dongen wordt geborgd binnen onze digitale sociale
kaart.

Overgangsperiode

A5

B1

B2

Levensdomeinen

Alle domeinen

Leeftijd

0-100

Vraagverheldering

Professionals in het veld werken met de QuickScan. Bij code oranje/rood (complex en/ of
meervoudig) wordt de casus overgedragen aan het ST (professional blijft indien nodig betrokken).
ST voert de Integrale Vraaganalyse uit.
Deskundigheidsbevordering door gemeente (gericht op team) en eigen organisatie
(vakinhoudelijk).
Alle leden worden getraind op het werken met de methodiek Sociale Netwerkstrategieën.

C4a

Voortzetting

Ja

C4b

Nieuwe instromers

Ja

C4c

Beschikkingen

Met ST en/of backoffice gemeente

C4d

Beëindigingen

Met ST en/of backoffice gemeente

Frontlijn - specialistische zorg
C5a

Afschaling

Het afschalen en/ of afsluiten van hulp of ondersteuning is een taak van de professional in het team.

C5b

Administratieve route

Wordt nu uitgewerkt.

Registratie

O.a. via GWS, daarnaast wordt aangesloten op CORV en ZvJ.

Dossiervorming

Zie ook C5c, daarnaast wordt dit nu verder uitgewerkt.

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

Door middel van de Integrale Vraaganalyse, zoveel als mogelijk in overleg met de cliënt en/of zijn
ouder. De eigen kracht en het eigen sociaal netwerk staan hierbij centraal. Binnen het onderwijs
wordt gewerkt conform de zorgstructuur, de zorgstructuur sluit aan op het ST.

C5c

B3

Inschakeling specialist

Zoveel als mogelijk wordt de expertise binnen het eigen team gezocht. Daarnaast sluiten
professionals uit het veld aan waar noodzakelijk en kan er - zo nodig - advies ingewonnen worden
bij het Regionaal Expertiseteam.

C5d

Verantwoordelijk

Hierop is nog geen definitief antwoord.
De zorgaanbieder heeft een resultaatverantwoordelijkheid. Anderzijds houdt het Sociaal Team
toezicht op de uitvoering van zorg en heeft de gemeente als financier ook een
eindverantwoordelijkheid.

B4

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Het ST stelt in samenspraak met de cliënt en/of zijn ouder het Ondersteuningsplan op. Het Sociaal
Team regelt de benodigde ondersteuning, maar zal waar nodig ook zelf ondersteuning uitvoeren.
Verstrekken van de daarbij behorende beschikking loopt via de backoffice van de gemeente.
Op basis van het ondersteuningsplan, stelt het ST een dienstverleningsopdracht op voor de
zorgaanbieder(s).

C6

Privacy

Wordt nog verder uitgewerkt, conform de wettelijke voorschriften.

Klachten

De Klachtenregeling gemeente Dongen is van toepassing voor de afhandeling van klachten
(qua bejegening) die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen
(niet zorg-inhoudelijk).
Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien
van alle dienstverlening.

C7

Monitoring

Er vindt monitoring plaats. Inhoudelijk wordt dit nog verder uitgewerkt.

C8

Aanvullende
opmerkingen?

B5

B6

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp
Regievoering

In afstemming met team (collega of coördinator, wordt nog verder uitgewerkt), 4 ogen principe.
Contact met beoogde zorgaanbieder via ST en/of backoffice gemeente.

Regie ligt bij voorkeur bij de cliënt zelf.
Casusregie in principe door lid ST, tenzij het logischer is dat dit in een bepaalde casus wordt belegd
bij een professional uit het veld.
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Gemeente Gilze en Rijen

A1

Naam

Sociaal Team

A2

Samenstelling

Thebe – Zorgadviseurs
Kompaan en de Bocht Jeugdzorg – Intensieve gezinsbegeleider
Bureau Jeugdzorg, toegang – medewerker in dienst IMW
IMW maatschappelijk werk – maatschappelijk werker
Contour de Twern, sociaal cultureel werk – jongerenwerker
Indigo GGZ – sociaal psychiatrisch verpleegkundige, tevens PHO GZZ
MEE – zorgconsulent
Sociale zaken Gemeente WMO – medewerker
Sociale zaken Gemeente Werk en Inkomen – medewerker
Coördinator – door gemeente aangesteld

A3

Organisatievorm

Eén team. Medewerkers blijven in dienst bij de moederorganisatie en hebben daar ook een
verbindingsrol.

A4

Bereikbaarheid

Via medewerkers. Als team via mailadres en (straks) telefoonnummer.
Zorgsignalen via vindplaatsen.

A5

Levensdomeinen

Gezamenlijke deskundigheid op alle domeinen

Leeftijd

0 - 100

Vraagverheldering

Alle profs in het veld gebruiken de QS. Bij oranje of rood consultatie met Sociaal Team (ST).
Bij meervoudige vraag: Integrale Vraaganalyse.
Deskundigheidsbevordering door gemeente en de moederorganisaties zelf.
Alle profs doen Talentmanagement door TMA (Talenten Motivatie Analyse Methode) om
opleidingsbehoeften te achterhalen.
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C1

Relatie tot huisartsen

Convenant dat in Hart van Brabant wordt aangepast met huisartsen en jeugdartsen Gilze en Rijen.
(huisartsen zijn verbonden aan een ander zorggroep)We gaan afspraken met hen maken op
operationeel niveau zodat er een logische aansluiting met het Sociaal Team komt. Input van de
pilot Connect.

C2

Zorgstructuur
op scholen

Zorgteams op scholen blijven voorlopig gehandhaafd. Er komt een directe verbinding tussen
scholen en de zorgprofessionals. Wordt nog uitgewerkt.

C3

Kennis van de
sociale kaart

In het team is veel kennis van de sociale kaart aanwezig.

Overgangsperiode
C4a

Voortzetting

Ja

C4b

Nieuwe instromers

Ja. We streven ernaar om vanuit elke zorgaanbieder één contactpersoon voor onze gemeente
te hebben. Zo werken we niet alleen aan horizontale, maar ook aan verticale samenwerking.

C4c

Beschikkingen

Met Sociaal Team. Zie ook antw. 4.b

C4d

Beëindigingen

Met Sociaal Team. Zie ook antw. 4.b

Frontlijn - specialistische zorg
B1

B2

B3

B4

B5

B6

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

Jeugd Netwerk en Home Team blijven voorlopig nog actief, hier komen de eerste zorgsignalen
van de vindplaatsen binnen. Wanneer de situatie fragiel, onduidelijk, complex of zelfs ernstig en
onveilig is kan het sociaal team in actie komen.

Inschakeling specialist

Gezamenlijk deskundig op verschillende leefdomeinen. Er wordt gewerkt in duo’s, onder andere
voor de expertise-uitwisseling en er is een gezamenlijke casuistiekbespreking. Waar nodig kan het
Regionaal expertiseteam ingeschakeld worden.

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Regie ligt bij het gezin, samen met medewerker Sociaal Team wordt het plan van aanpak
gemaakt. Daarnaast het mandaat voor inzet lichte ondersteuning en intensieve zorg middels het
‘4 ogen principe’. Naar eigen inschatting tijd investeren in een gezin. Wachtlijsten doorbreken.

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

Inzet specialistische hulp altijd volgens 4 ogen principe en via ST
De beschikking wordt door de Backoffice afgegeven. (werkwijze nog niet beschreven).
Specialistische jeugdzorg altijd via het Sociaal Team.

Regievoering

Regie bij het gezin. Regie bij de zorgprofessional wanneer dit nodig is in het kader van veiligheid,
gezondheid (psyciatrisch/fysiek) en bij afstemming tussen de verschillende zorgprofessionals.
Ook hier geldt: opschalen waar nodig, afschalen waar kan.

C5a

Afschaling

Via ST

C5b

Administratieve route

Beschikking wordt afgegeven door Backoffice. Dit is uitgewerkt voor 1 januari 2015

C5c

Registratie

ST krijgt eigen regiesysteem. En gaat deelnemen aan CORV en ZVJ

Dossiervorming

Ja, in het regiesysteem

C5d

Verantwoordelijk

Moet nog uitgewerkt worden. Bij incidenten zal de weg waarschijnlijk zijn: medewerker – Sociaal
Team – moederorganisatie – gemeente.

C6

Privacy

Dit wordt uitgewerkt

Klachten

Moet nog uitgewerkt worden

C7

Monitoring

Ja. De belangrijkste doelen voor monitoring en evaluatie worden voor 1 januari bepaald.
Dit wordt verwerkt in het regiestysteem.

C8

Aanvullende
opmerkingen?

Het Sociaal Team Gilze en Rijen is specifiek voor de gezinnen waarbij na de quickscan de situatie
fragiel, onduidelijk, complex of ernstig is. En zal een outreachend karakter kennen. Het is geen
nieuwe organisatie maar een netwerkorganisatie. Het Sociaal Team, dat zijn de zorgprofessionals
achter de professionals in de lichte ondersteuningslaag.

Samen voor
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Gemeente Goirle

A1

Naam

‘t Loket

A2

Samenstelling

Maatschappelijk Werk (IMW)
Schoolmaatschappelijk Werk (IMW)
MEE
Contour de Twern,
Gemeente Goirle (Klantmanager Zorg en Inkomen)

A3

Organisatievorm

Een team, op basis van detachering werkzaam in ‘t Loket. Blijven in dienst eigen organisatie

A4

Bereikbaarheid

-
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C1

Relatie tot huisartsen

Naast regionaal convenant ook lokale samenwerkingsafspraken. Huisartsen gaan werken met
quickscan en samenwerken met ‘t Loket

C2

Zorgstructuur
op scholen

ZAT’s blijven bestaan. Daarnaast krijgt SMW-er mandaat voor Integrale vraaganalyse en
zorginzet

C3

Kennis van de
sociale kaart

Voldoende aanwezig

Overgangsperiode

A5

spreekuur
telefonische bereikbaarheid
mail bereikbaarheid
op vindplaatsen
via medewerkers

C4a

Voortzetting

Ja

C4b

Nieuwe instromers

Ja

C4c

Beschikkingen

‘t Loket/ Sociale zaken

C4d

Beëindigingen

Idem

Levensdomeinen

Alle

Leeftijd

0-100

Vraagverheldering

Quickscan in Loket en in t veld.
Integrale vraaganalyse in ‘t Loket.

C5a

Afschaling

Via ST of loket

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

Lokaal Specialistisch team (ST)

C5b

Administratieve route

Via Sociale Zaken

C5c

Registratie

Wordt nog aan gewerkt

B3

Inschakeling specialist

ST of via regionaal ST.

B4

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Door loketmedewerker of ST

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

Via ST. Beschikking via sociale zaken

Regievoering

Indien nodig wordt dit ingezet. ST adviseert hierover.

Frontlijn - specialistische zorg
B1

B2

B5

B6

Dossiervorming
C5d

Verantwoordelijk

Idem

C6

Privacy

Idem

Klachten

Idem

C7

Monitoring

Idem

C8

Aanvullende
opmerkingen?

Samen voor
de jeugd

A1

Naam

Gemeente Heusden
BIJEEN-team
Het BIJEEN-kernteam richt zich op de inwoners met tijdelijk regieverlies (15%) en huishoudens met
problemen/vragen op meerdere domeinen. Ervoor zorgen dat deze mensen weer zelfredzaam
worden en de grip op het leven terug krijgen. Bewoners hierbij ondersteunen via de methodische
aanpak (focus op eigen kracht en netwerk) van het BIJEEN-team.
Vroegtijdig signaleren en interveniëren.
Voorkomen dat problemen erger worden.
Terugdringen, vertragen of eerder afbouwen van beroep op specialistische ondersteuning op
basis van het principe ‘zorg op tijd en op maat’

A2

A3

A4

A5

Samenstelling

Organisatievorm

Bereikbaarheid

Kern: vijf typen generalistische werkers. We denken aan werkers op het terrein van:
- Samenlevingsopbouw: werkers die de wijk kennen en initiatieven nemen die de onderlinge
betrokkenheid tussen wijkbewoners bevorderen.
- Individuele ondersteuning: werkers als maatschappelijk werker en ouderenwerker die breed
kunnen kijken en materiële en psychosociale problemen kunnen aanpakken.
- Ouderenzorg: zoals de wijkverpleegkundige, geriater, etc.
- Jeugdzorg: werkers met kennis van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk
geweld en kindermishandeling.
- Participatie: een werker met kennis van participatie, werk en inkomen.
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B6

Regievoering

Regie ligt bij voorkeur bij cliënt zelf. Een professional vervult de rol van casemanager en is
verantwoordelijk voor de toeleiding en coördinatie. (Niet in alle gevallen is het aanstellen van een
casemanager noodzakelijk).
Opschalen waar nodig, afschalen waar het kan.

C1

Relatie tot huisartsen

Convenant Hart van Brabant lokaal aanpassen voor Heusden zodat de huisartsen hier wel mee
akkoord kunnen gaan. We gaan afspraken met hen maken op operationeel niveau zodat er een
logische aansluiting met het BIJEEN-team komt.

C2

Zorgstructuur
op scholen

Zorgstructuren worden versterkt; met voortgezet onderwijs wordt ‘de school als werkplaats’
overwogen (toevoegen maatschappelijk werk aan onderwijsteam).

C3

Kennis van de
sociale kaart

In het team is veel kennis van de sociale kaart aanwezig.

Overgangsperiode
C4a

Voortzetting

Nu loopt inwerkfase. Vanaf 1 januari volledig operationeel.

C4b

Nieuwe instromers

Afspraken daarover zijn in de maak.

Eén team op lokaal niveau met drie uitvalsbases in kernen Drunen, Heusden en Vlijmen.
Medewerkers blijven in dienst van eigen organisatie en hebben daar ook een verbindingsrol.

C4c

Beschikkingen

Voor zittende cliënten zoveel als mogelijk via bestaande aanbieders; voor nieuwe cliënten via
BIJEEN-team.

Via Klant Contact Center en medewerkers. Centraal via BIJEEN-website, mailadres en (straks)
telefoonnummer. Zorgsignalen via vindplaatsen.

C4d

Beëindigingen

Met BIJEEN-team

Frontlijn - specialistische zorg

Levensdomeinen

Alle domeinen

Leeftijd

0 – 100+

C5a

Afschaling

Via BIJEEN-team

B1

Vraagverheldering

De quickscan wordt door alle frontlijnmedewerkers uitgevoerd. Daarvoor
deskundigheidsbevordering.

C5b

Administratieve route

In samenspraak met gemeente Heusden die voor BIJEEN-team de backoffice inricht.

C5c

Registratie

In samenspraak met gemeente Heusden die voor BIJEEN-team de backoffice inricht.

B2

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

De ondersteuningsstructuur begint altijd bij de eigen kracht van het gezin en hun eigen sociaal
netwerk. Via de algemeen toegankelijke voorzieningen kan lichte ondersteuning ingezet worden.
Dat gebeurt in samenspraak met betrokkenen.
Pas als dat onvoldoende is komt het BIJEEN-team in beeld. Zo nodig vraaganalyse door wijkteam
i.s.m. expertteam. Casusbespreking altijd met gezin, tenzij..

Dossiervorming

Via zaaksysteem en gezamenlijke back-office.

B3

Inschakeling specialist

Regionaal expertiseteam, maar we hebben ook een gedragswetenschapper in het team.

B4

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Openstaan voor alle vragen, zorgen én ideeën.
Leggen van contacten, ook met bewoners zonder hulpvraag.
Ontlokken bewonersinzet als het gaat om ondersteuning van kwetsbare (buurt)bewoners.
Bieden ‘eerste hulp’ en lichte, generalistische ondersteuning.
Bij complexere hulpvraag een keukentafelgesprek voeren met een ondersteuningsplan.
Ondersteuning van actieve burgers en vrijwilligers in de wijk.

B5

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

Alleen werkers met extra mandaat en de voorzitter van de beschermingstafel zijn voor alle
domeinen en voorzieningen gemandateerd.
De voorzitter van de beschermingstafel heeft extra bevoegdheden in het kader van drang en dwang.
Toegang tot werk en inkomen is minimaal bij een persoon in het BIJEEN-team geborgd.
De huisarts, jeugdarts en medisch specialist hebben op basis van de Jeugdwet mandaat voor het
verlenen van toegang tot de jeugdzorg.
Het college hoeft deze specialisten niet meer aan te wijzen als bevoegde werkers voor de Jeugdwet.

C5d

Verantwoordelijk

C6

Privacy

In uitwerking.

Klachten

Moet nog uitgewerkt worden. MEE West-Brabant doet de cliëntondersteuning.

C7

Monitoring

Er vindt monitoring van het wijkteam plaats, onder andere op behaalde resultaten, vergroting
zelfredzaamheid, kennis van wijkteam. Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen.

C8

Aanvullende
opmerkingen?

Scholing vindt plaats op houding, vaardigheden en gebruik van instrumenten.

Samen voor
de jeugd

Gemeente Hilvarenbeek

A1

Naam

Samenzorgteam

A2

Samenstelling

-

Maatschappelijk werker (Juvans)
Cliëntondersteuner/ Consulent (MEE)
Medewerker jeugdgezondheidszorg (GGD)
Consulent informele zorg (Contour de Twern)
Wmo consulent (gemeente)
Werk en inkomen consulent (gemeente)
POH-GGZ (Indigo/ GGZ Breburg)
Medewerker toegang Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg)
Wijkverpleegkundige (Thebe)
Zorgregisseur (Gemeente)
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C1

Relatie tot huisartsen

Zie regionale convenant huisartsen. De huisarts maakt deel uit van het dorpsnetwerk, kan
desgewenst aansluiten bij het samenzorgteam, en zit in een netwerk met o.a. jeugdartsen.

C2

Zorgstructuur
op scholen

Op elke basisschool komt een frontliner (project eind december 2014 gereed en bekend wie). De
frontliner kan tevens SZT-lid zijn. En heeft bevoegdheid om jeugdzorg in te zetten. Deze zorgt
samen met de school voor de interne zorgstructuur en werkt samen met de IB’er en consulent van
passend onderwijs. Het Samenzorgteam komt in plaats van de huidige casusoverleggen: het
bovenschools ZAT en Buurtregie. Het Samenzorgteam komt elke twee weken bij elkaar.

C3

Kennis van de
sociale kaart

Omdat de professionals in het Samenzorgteam ook deelnemen in de Dorpsnetwerken, zijn ze
goed op de hoogte van de lokale sociale kaart. Regionaal zo nodig consultatie van expertiseteam.

Overgangsperiode
A3

A4

A5

B1

Organisatievorm

Ondersteuningsstructuur. Eén breed Samenzorgteam (SZT), als tweede lijn, met dorpsnetwerken
als eerste lijn die ingeschakeld worden als eigen netwerk onvoldoende is.

C4a

Voortzetting

Ja

Deelnemers zijn op eigen locaties bereikbaar.
Geen centraal telefoonnummer of website.
Voor professionals via coördinator of ander teamlid.

C4b

Nieuwe instromers

Ja. Veel zal worden opgevangen in eigen omgeving en dorpsnetwerk.

C4c

Beschikkingen

Coördinator Samenzorgteam

Levensdomeinen

Alle domeinen

C4d

Beëindigingen

Coördinator Samenzorgteam

Leeftijd

0 - 100

Vraagverheldering

Professionals in Dorpsnetwerk voeren zo nodig QuickScan uit.
Bij complexe en/of meervoudige problematiek wordt via het Samenzorgteam een integrale
vraaganalyse gemaakt, al dan niet door professional die de quickscan gemaakt heeft. Soms
samen.

Bereikbaarheid

B2

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

De ondersteuningsstructuur begint altijd bij de eigen kracht van het gezin en hun eigen sociaal
netwerk. Via het Dorpsnetwerk kan lichte ondersteuning ingezet worden. Dat gebeurt in
samenspraak met betrokkenen.
Pas als dat onvoldoende is komt het Samenzorgteam in beeld.

B3

Inschakeling specialist

Het Samenzorgteam beschikt zelf over specialistische kennis op diverse gebieden en kan zo nodig
het regionaal expertiseteam inschakelen.
Nu worden nog alle vragen in het SZT besproken (eens per 2 weken)

B4

B5

B6

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Diverse professionals in de lokale Ondersteuningsstructuur (zowel in dorpsnetwerk als
Samenzorgteam) hebben hun eigen mandaat om inwoners door te leiden naar zorg en
ondersteuning. Denk aan huisartsen, jeugdartsen van de GGD, Wmo-consulenten en de
frontliners op school. De gemeente maakt afspraken over dit mandaat met de betreffende
organisaties.

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

Gaat altijd via Samenzorgteam. Zie over mandaat hierboven. Samenzorgteamleden hebben de
bevoegdheid om duurdere en complexere zorg in te zetten (bijvoorbeeld specialistische
jeugdzorg). Wordt nog verder uitgewerkt.
Juridisch mandaat bij zorgregisseur (in dienst van de gemeente)

Regievoering

Regie ligt bij voorkeur bij cliënt zelf. Een professional vervult de rol van casemanager en is
verantwoordelijk voor de toeleiding en coördinatie. (Niet in alle gevallen is het aanstellen van een
casemanager noodzakelijk).

Frontlijn - specialistische zorg
C5a

Afschaling

Het afschalen en/ of afsluiten van hulp of ondersteuning is een taak van de professional in het
team.

C5b

Administratieve route

In verordeningen en beleidsregels wordt o.a. nog vastgelegd:
• Mandaat voor Samenzorgteamleden
• Privacyafspraken
• Klachtenprocedure
• Bij maatwerk- en individuele voorzieningen: besluit, en bezwaar- & beroepsprocedure.

C5c

Registratie

Alle deelnemers maken gebruik van INC bij moederorganisatie en krijgen tijdelijk daarnaast een
eigen ICT omgeving (waarschijnlijk Kedo)

Dossiervorming

Bij moederorganisatie en één informatieknooppunt bij de gemeente voor de individuele
voorzieningen.

C5d

Verantwoordelijk

Zorgregisseur (Barbara Manders)

C6

Privacy

Zie antwoord 5.b

Klachten

Zie antwoord 5.b

C7

Monitoring

Eind 2015 en eind 2016 wordt het Samenzorgteam zowel inhoudelijk als procesmatig
geëvalueerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de in de regio ontwikkelde indicatoren.

C8

Aanvullende
opmerkingen?

Samen voor
de jeugd

Gemeente Loon op Zand
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A1

Naam

Wijkteams en ServicePunt

A2

Samenstelling

Loon op Zand heeft wijkteams operationeel waarin professionals de vragen zoveel als mogelijk
oplossen door de inzet van algemene voorzieningen, eigen kracht en het eigen netwerk.
De wijkteams zijn integraal samengesteld.

C4a

Voortzetting

Ja

C4b

Nieuwe instromers

Voor de lokaal gecontracteerde zorg vanaf 2016

De toegang tot maatwerkvoorzieningen wordt uitgevoerd door het ServicePunt.

C4c

Beschikkingen

Via ServicePunt

De wijkteams bestaan uit medewerkers van de gemeente en medewerkers van instellingen.

C4d

Beëindigingen

Via ServicePunt

A3

Organisatievorm

Overgangsperiode

Het ServicePunt bestaat uit medewerkers van de gemeente

Frontlijn - specialistische zorg

A4

Bereikbaarheid

Het wijkteam en het ServicePunt zijn per mail, per telefoon en op afspraak beschikbaar.

C5a

Afschaling

Via ServicePunt

A5

Levensdomeinen

Alle

C5b

Administratieve route

Via ServicePunt (beschikken, bestellen, betalen)

Leeftijd

0-100

C5c

Registratie

Via ServicePunt

B1

Vraagverheldering

Alle professionals (instellingen en gemeente) gebruiken de QuickScan

Dossiervorming

Via ServicePunt

B2

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

Het wijkteam zoekt oplossingen in de algemene voorzieningen, eigen kracht en het eigen
netwerk

C5d

Verantwoordelijk

Via ServicePunt

C6

Privacy

Via ServicePunt

Klachten

Via ServicePunt

C7

Monitoring

Via ServicePunt

C8

Aanvullende
opmerkingen?

Maatwerk wordt beschikt in het ServicePunt
B3

B4

Inschakeling specialist

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Specialisten worden wanneer nodig ingezet bij het vaststellen van de noodzakelijke
ondersteuning.
Professionals van het wijkteam hebben de opdracht om oplossingen binnen algemene
voorzieningen, eigen kracht en het eigen netwerk te vinden.
Het ServicePunt heeft het mandaat om maatwerkarrangementen te beschikken.

B5

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

Het ServicePunt heeft het mandaat om maatwerkarrangementen te beschikken.

B6

Regievoering

Regievoering is afhankelijk van de vraag. Bij maatwerkarrangementen heeft het ServicePunt de
regievoering (afhankelijk van de zwaarte, aantal instellingen, enz.).

C1

Relatie tot huisartsen

Zie regionaal convenant huisartsen.

C2

Zorgstructuur
op scholen

Zorgstructuur in het onderwijs blijft bestaan. Wijkteams sluiten aan op het onderwijs.

C3

Kennis van de
sociale kaart

De noodzakelijke kennis is aanwezig

Samen voor
de jeugd

Gemeente Oisterwijk

A1

Naam

Sociaal Team

A2

Samenstelling

Coördinator
Wmo consulent
Werk en inkomen consulent
Clientondersteuner/consulent
Maatschappelijk werker
Wijkverpleegkundige
Medewerker jeugdzorg
Consulent welzijn
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C2

Zorgstructuur
op scholen

Het ST komt op den duur in plaats van de huidige casusoverleggen: het bovenschools ZAT en
Buurtregie. De zorgstructuren op scholen blijven voorlopig gehandhaafd, maar vanaf augustus
2015 zijn deze structuren veranderd. Op alle scholen komen schakelfunctionarissen: in het primair
onderwijs wordt de functie SMW hierop aangepast/aangevuld, in het voortgezet onderwijs
worden de functies SMW en/of BJZ hierop aangepast/aangevuld en is de medewerker jeugd in het
sociaal team gelijktijdig de schakelfunctionaris. Bij complexere vragen wordt het ST ingevlogen.

C3

Kennis van de
sociale kaart

Medewerkers in het ST zijn nog niet aangesteld dus achtergrond en kennis is vooralsnog
onbekend, maar wel een belangrijk gegeven in het wervingsproces.

Overgangsperiode
A3

A4

A5

Organisatievorm

Bereikbaarheid

Eén team, gemeentebreed. De gemeente heeft besloten de aansturing van het Sociaal Team (ST)
niet zelf uit te voeren. Zij wil afstand scheppen. Dat betekent dat de gemeente een zakelijke
relatie vanuit de positie van regisseur inneemt. De uitvoering is in handen van een consortium van
aanbieders: Juvans, Contour de Twern, MEE en GGD. Zij zijn naar de opvatting van de gemeente
vanwege hun kennis en werkzaamheden in staat om deze taak van het aansturen van het Sociaal
Team naar behoren te kunnen uitvoeren (onderhands enkelvoudige aanbesteding).
Via medewerkers. Als team via mailadres en (straks) telefoonnummer.
Zorgsignalen via de gebruikelijke vindplaatsen.

C4a

Voortzetting

Ja, indien mogelijk z.s.m starten met overdracht dossiers naar ST met toestemming cliënt.
Dit kan in samenspraak met de BJZ- medewerkers die in het team komen.

C4b

Nieuwe instromers

Ja, de nieuwe aanvragen lopen via het Sociaal Team.

C4c

Beschikkingen

Nieuwe beoordelingen van de bestaande indicaties lopen via het Sociaal Team.

C4d

Beëindigingen

ST

Levensdomeinen

Alle domeinen

Leeftijd

0-100

C5a

Afschaling

Via ST

B1

Vraagverheldering

Alle professionals in het veld gebruiken de QuickScan. Bij meervoudige/complexe problematiek
(oranje of rood) gaat het naar het ST waar de integrale vraaganalyse en PvA plaatsvindt.
Deskundigheidsbevordering door gemeente en consortium zelf.

C5b

Administratieve route

Het proces verloopt lokaal tot en met het afgeven van de beschikking. Facturering en betaling
verloopt via regionale backoffice.

C5c

Registratie

B2

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

Ondersteuning begint bij eigen kracht en netwerk. De beroepskrachten en/of vrijwilligers in de
nulde en eerste lijn signaleren en voeren de quickscan uit, waarna lichte ondersteuning kan
worden ingezet. Wanneer de vraag/probleem complexer is wordt het ST ingeschakeld

In overgangsperiode wordt als registratiesysteem Kedo gebruikt. In het voorjaar wordt
zaaksysteem GreenValley geïmplementeerd.

Dossiervorming

In GWS4ALL

Inschakeling specialist

Voor zover het ST zelf niet over de benodigde specialistische kennis beschikt, is een regionaal
expertiseteam beschikbaar. Ook wordt er gesproken met het AMHK over een vaste
contactpersoon voor consultatie en advies.

C5d

Verantwoordelijk

Gemeente

C6

Privacy

Privacy impact analyse wordt in december gemaakt; documenten aanpassen gebeurt daarna.

Klachten

Klachtenprocedure ST via consortium. Het bezwaar op beschikkingen is wettelijk geborgd.
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is vereist. Daarnaast stellen wij voor bij klachten
over de bejegening van een burger door een professional en/of bevoegd ambtenaar een extra
stap in te bouwen door de vorming van een commissie, bestaande uit een afdelingshoofd en
twee burgers.

C7

Monitoring

Monitoring loopt via reguliere gegevensoverzichten GWS4ALL. Voorsorteren op invoering
nieuwe Sociale Monitor voorjaar 2015

C8

Aanvullende
opmerkingen?

Communicatie op basis van communicatieplan.

B3

B4

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Het ST heeft het mandaat om de hulp en ondersteuning in te zetten die onderdeel uitmaken van
het Integraal plan van aanpak: het ondersteuningsarrangement. Ook het plan van aanpak wordt
samen met het gezin opgesteld.

B5

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

Inzet specialistische hulp altijd via ST na consultatie van expert(s).
Het proces verloopt lokaal tot en met het afgeven van de beschikking. Facturering en betaling
verloopt via regionale backoffice.

Regievoering

Regie ligt bij voorkeur bij cliënt zelf. Bij eenvoudige vragen kan lichte ondersteuning volstaan en is
casusregie vanuit het ST niet nodig. Een professional in het ST vervult de rol van casemanager bij
complexe/meervoudige zaken en is verantwoordelijk voor de toeleiding, coördinatie en nazorg.

B6

C1

Relatie tot huisartsen

Zie regionaal convenant huisartsen.
Wijkverpleegkundige uit het ST is eerste aanspreekpunt voor de huisartsen en vice versa.

Frontlijn - specialistische zorg

Samen voor
de jeugd

Gemeente Tilburg

A1

Naam

Toegang voor ondersteuningsvragen in Tilburg (kortweg Toegang)

A2

Samenstelling

Partners: GGD Hart voor Brabant, IMW Tilburg, MEE regio Tilburg, Loket Z en de afdeling Werk &
Inkomen van de gemeente.
Zij werken nauw samen met de huisarts (incl. POH) en andere professionals in de wijk zoals sociaal
werk, jongerenwerk, wijkagent, leerkracht, woonconsulent, etc.
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C1

Relatie tot huisartsen

Huisartsen zijn een belangrijke samenwerkingspartner van de Toegang. De samenwerking met
huisartsen, binnen het jeugddomein, zijn vastgelegd in het ‘Convenant Jeugd Samenwerking
(huis)artsen - gemeenten 2015-2016’.

C2

Zorgstructuur
op scholen

Op scholen bestaat een zorgstructuur waarin de interne zorgcoördinator samenwerkt met
schoolmaatschappelijkwerk en de jeugdverpleegkundige. Capaciteit kan wijzigen als de
problematiek daar aanleiding toe geeft.

C3

Kennis van de
sociale kaart

De Toegang wordt gevormd door professionals die nu ook al werkzaam zijn in Tilburg,
zij hebben een goede basiskennis van het sociaal domein.

Oud-medewerkers toegang BJZ worden in dienst genomen door IMW.
A3

Organisatievorm

Elf wijkteams en 12+ jeugdteam.
In wijken met bovenmatige sociale problematiek wordt extra capaciteit en deskundigheid ingezet.

A4

Bereikbaarheid

Medewerkers van de Toegang zijn bereikbaar via hun eigen organisaties, maar ook op scholen en in
gezondheidscentra.
Er komt een digitale ingang: www.t-helpt.nl, de nieuwe, Tilburgse versie van www.jalptilburg.nl.
De functie van het centraal CJG wordt overgenomen door de GGD. De toegang naar de digitale
CJG-informatie wordt per 1 januari ontsloten via www.t-helpt.nl.
Voor professionals van zorgaanbieders intensieve ondersteuning Jeugd, Wmo en re-integratie
worden speciale contactpersonen in de Toegang aangewezen.

Overgangsperiode

A5

Levensdomeinen

Wonen/huisvesting, financiële situatie, gezinssituatie, gezondheid en dagbesteding (werk/school).

Leeftijd

0 - 100

Vraagverheldering

De professionals van de Toegang voeren eerst de quickscan uit. Hiermee wordt gekeken naar alle vijf
de leefdomeinen; wonen/huisvesting, financiële situatie, gezinssituatie, gezondheid en
dagbesteding (werk/school). Bij complexe en/of meervoudige problematiek gebruiken zij een
Integrale Vraaganalyse en maken een Integraal plan van aanpak. Waar nodig wordt het regionaal
Expertiseteam geraadpleegd.

C4a

Voortzetting

Ja

C4b

Nieuwe instromers

Vanaf 1 januari 2015.

C4c

Beschikkingen

Op basis van een Integraal plan van aanpak, opgesteld door de Toegang, al dan niet in
samenwerking met het regionaal Expertiseteam en de zorgaanbieder, zal de gemeente Tilburg
uiteindelijk de beschikking verlenen.

C4d

Beëindigingen

Met de contactpersoon van de Toegang.

Frontlijn - specialistische zorg
B1

B2

B3

B4

B5

B6

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

Inschakeling specialist

Elke analyse begint met de vraag: wat kan het gezin zelf, eventueel met hulp uit het eigen sociaal
netwerk. De professional van de Toegang kan zelf lichte ondersteuning inzetten. Alles gebeurt in
samenspraak met betrokkenen. Indien nodig komt er specialistische ondersteuning van andere
professionals binnen of buiten het team.
De professional van de Toegang schakelt in eerste instantie een collega in die het betreffende
vakspecialisme heeft. Daarnaast is hij bevoegd om toe te leiden naar intensieve ondersteuning en
specialistische hulp. Indien nodig wordt advies gevraagd aan het regionaal Expertiseteam.

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

De professional van de Toegang is bevoegd de hulp en ondersteuning in te zetten die onderdeel
uitmaken van het Integraal plan van aanpak. Professionals voeren zelf lichte ondersteuning uit
(criteria: korter dan 1 jaar; wel ondersteuning, geen behandeling; leun/steun contacten).

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

De professional van de Toegang is bevoegd om toe te leiden naar intensieve ondersteuning en
specialistische hulp. Bij het maken van het Integraal plan van aanpak wordt de beoogde
zorgaanbieder betrokken. De afgegeven beschikking kan ook diagnostiek behelzen als nog niet
duidelijk is wat het passende aanbod is. Indien gewenst kan advies gevraagd worden aan het
regionaal Expertiseteam.

Regievoering

Coördinatie (regie) ligt bij het gezin. Als dit niet mogelijk is, coördineert de professional van de
Toegang. Eventueel coördineert de specialist die langdurig en intensief hulp biedt. Dit wordt dan
vastgelegd in het Integraal plan van aanpak. Als de veiligheid van een gezin of inwoner in het geding
is kan direct de coördinatie bij het Zorg- en Veiligheidshuis belegd worden.

C5a

Afschaling

Kan rechtstreeks door de zorgaanbieder of via de Toegang.

C5b

Administratieve route

Beschikking wordt afgegeven door de backoffice van de gemeente Tilburg.

C5c

Registratie

Ja

Dossiervorming

Ja

C5d

Verantwoordelijk

De betrokken zorgaanbieder is verantwoordelijke voor het bieden van specialistische
ondersteuning.

C6

Privacy

In december wordt het ‘Privacyprotocol Toegang’ vastgesteld en het ‘Samenwerkingsconvenant’
opgesteld.

Klachten

Elke zorgaanbieder en partner van de Toegang heeft een eigen klachtenregeling.

C7

Monitoring

Er vindt monitoring van de Toegang en intensieve ondersteuning plaats, onder andere op: aantal,
aantal doorverwijzingen intensieve ondersteuning en behaalde resultaten.

C8

Aanvullende
opmerkingen?

-

Samen voor
de jeugd

Gemeente Waalwijk
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A1

Naam

Team Toegang (werknaam)

A2

Samenstelling

Team wordt breed samengesteld, zodat alle relevante disciplines zijn vertegenwoordigd.
We onderscheiden adviseurs klantbegeleiding, senior adviseurs klantbegeleiding en coaches.
We gebruiken hiervoor als werknaam Team Toegang.

C4a

Voortzetting

Ja

C4b

Nieuwe instromers

Ja

C4c

Beschikkingen

Cliënt meldt zich bij de gemeente.

C4d

Beëindigingen

Met de gemeente

A3

Organisatievorm

Eén team in dienst van de gemeente, gedetacheerd vanuit instellingen en ZZP-ers.
Aansturing in de lijn vanuit gemeente.

A4

Bereikbaarheid

Inwoners kunnen al dan niet met hulp van eigen netwerk of vrijwilligers antwoord vinden op
vragen via een digitale hulpwijzer. Indien nodig kunnen zij ook telefonisch en aan de balie terecht
bij de gemeente.

A5

Levensdomeinen

Overgangsperiode

Frontlijn - specialistische zorg
C5a

Afschaling

Met de gemeente

C5b

Administratieve route

Werkprocessen worden momenteel beschreven. Vóór 1-1-2015 zijn deze inclusief documenten
ingevoerd in applicatie.

Registratie

Ja

Dossiervorming

Ja

Alle domeinen

Leeftijd

0-100

Vraagverheldering

De quickscan wordt uitgevoerd door de medewerkers van het team Toegang. Bij (vermoeden van)
ingewikkelde en/of meervoudige problematiek wordt coach ingeschakeld die alle domeinen in
beeld brengt en met het huishouden een Plan van Aanpak maakt.

C5c

Bepaling van
benodigde
ondersteuning

Medewerker van het Team Toegang bespreekt met cliënt of huishouden wat in eigen kracht, in het
sociale netwerk, via algemene voorzieningen of via professionele hulp kan worden aangepakt en
regelt dat in overleg met cliënt/huishouden.

C5d

Verantwoordelijk

Zie C5b

C6

Privacy

Privacy-protocollen en autorisaties worden vóór 1-1-2015 vastgelegd.

B3

Inschakeling specialist

Het Team toegang beschikt zelf over specialistische kennis op diverse gebieden.
Het Regionaal Expertise Team kan zo nodig worden ingeschakeld.

Klachten

Aanbieders moeten klachtenprocedure hebben. Daarnaast is er klachtenprocedure bij gemeente.

C7

Monitoring

B4

Uitvoeren of regelen
van benodigde
ondersteuning

Het Team Toegang heeft het mandaat om de hulp en ondersteuning in te zetten die onderdeel
uitmaken van het Integraal plan van aanpak: het ondersteuningsarrangement. Ook het plan van
aanpak wordt samen met het gezin opgesteld.

Gemeente wil uiteindelijk monitoren op effecten/outcome, op basis van de eigen vastgestelde
transitiedoelstellingen.

C8

Aanvullende
opmerkingen?

B5

Toegang tot
specialistische
(jeugd)hulp

Bij duurdere vormen van jeugdhulp ondersteuning altijd na overleg met Specialistisch Team.
Verder zijn er nog geen afspraken gemaakt. Inwoner heeft waar mogelijk keuzevrijheid binnen
(voor 2015) gecontracteerde aanbieders of via PGB.

B6

Regievoering

Regie ligt als het kan volledig bij de cliënt of het huishouden. Coaches ondersteunen waar nodig.

C1

Relatie tot huisartsen

Huisartsen schakelen jeugdartsen en –verpleegkundigen in. Vaak zal dat via de POH’s gaan.

C2

Zorgstructuur
op scholen

Onderwijs krijgt een directe ingang bij de Toegang om signalen over en weer snel te kunnen
oppakken.

C3

Kennis van de
sociale kaart

Digitale sociale kaart (hulpwijzer) wordt continu geactualiseerd. Deze wordt bijgehouden door
contentbeheerder. Zowel het team Toegang als cliënten kunnen hiervan gebruik maken.

B1

B2

Samen voor
de jeugd
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Aantekeningen:

Colofon
November 2014
Dit document is voor de netwerkbijeenkomst ‘Samen voor de jeugd’ op 19 november 2014
samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid bij het samenstellen, kan de informatie onvolledig zijn
of onjuistheden bevatten. Neemt u bij twijfel contact op met de gemeenten.
De pdf-versie van dit document vindt u op www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten.

Samen voor
de jeugd
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