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1. Inleiding  
 

Op 11 maart jl. heeft de raad de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' vastgesteld. In deze nota wordt 

aangegeven wat er met de komst van de transities gaat veranderen en op welke manier de gemeente Goirle dit 

gaat organiseren. Een belangrijk onderdeel hierin is de organisatie van de toegang tot passende zorg en 

ondersteuning. 't Loket krijgt in de toegang een belangrijke en centrale rol. In deze nota wordt ingegaan op 

hetgeen nodig om 't Loket haar rol te kunnen laten vervullen.  

 

 

2. Wat is er al besloten?  
 

Met vaststelling van de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' is besloten om de toegang tot de nieuwe 

taken, die als gevolg van de transities op de gemeente afkomen, te organiseren bij 't Loket. Het gaat hierbij om 

alle vormen van jeugdhulp, de functies begeleiding en kortdurend verblijf die nu nog onder de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen en de taken op het gebied van de Participatiewet.  

 

Er zijn ook andere organisaties en professionals die een taak hebben in de toegang. Bijvoorbeeld de gemeente 

waar het gaat om de Participatiewet, huisartsen en jeugdartsen voor wat betreft de toegang tot jeugdhulp en 

het Zorg- en Veiligheidshuis voor wat betreft de toegang tot het gedwongen kader voor jeugd. Tussen deze 

organisaties/ professionals en 't Loket moet afstemming plaatsvinden.  

 

De huidige structuur van 't Loket is uitgangspunt voor de nieuwe situatie waarbij deze wordt aangevuld met 

expertise op het gebied van jeugd. ’t Loket wordt hiermee een samenwerkingsverband van de gemeente, de 

huidige maatschappelijke partners (Instituut Maatschappelijk Werk, ContourdeTwern en MEE) en een partner 

die jeugdexpertise levert. De coördinatie van 't Loket blijft, in ieder geval voor de periode tot 1 januari 20161, bij 

ContourdeTwern. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het kader van Back to Basics.  

 

Eerder, bij vaststelling van de nota 'Triple T: van AWBZ naar Wmo', is al besloten om te gaan werken met een 

specialistisch team2 op lokaal niveau dat een belangrijke taak heeft in het adviseren over een passend 

ondersteuningsarrangement. Besloten is ook om in de praktijk te onderzoeken en te ondervinden in hoeverre het 

Samenkracht-team het specialistisch team kan zijn. Hiertoe is het Samenkracht-team onlangs uitgebreid met 

expertise op het gebied van jeugd door toevoeging van de GGD en Kompaan en de Bocht en sluit een 

gemeentelijke klantmanager Werk en Inkomen aan op het moment dat er ook sprake is van een 

ondersteuningsvraag op het gebied van de Participatiewet. Ten aanzien van de besluitvorming op het 

ondersteuningsarrangement is besloten om deze niet te mandateren aan derden maar te behouden bij de 

gemeente. Hiertoe zal een gemeentelijke klantmanager Zorg en Inkomen worden toegevoegd aan het 

specialistisch team.  

 

Relatie naar bestuursakkoord 

In het bestuursakkoord gemeente Goirle 2014 - 2018 is veel aandacht voor het sociale domein en de kansen die 

de drie transities met zich meebrengen om dit domein anders in te richten. Kernwoorden hierbij zijn: eigen 

kracht, groter beroep op het sociale netwerk, meedoen aan de samenleving, inzet op preventie en algemene 

voorzieningen. Ten aanzien van de toegang tot zorg en ondersteuning wordt in het bestuursakkoord een aantal 

zaken genoemd. Op de eerste plaats wordt aangegeven dat de toegang tot de taken op het gebied van de Wmo, 

Jeugdwet en Participatiewet wordt belegd bij 't Loket.  

                                                        
1 Looptijd Back to Basics: De Nieuwe Koers is 2012 - 2015 
2 Zie voor meer uitleg specialistisch team: nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering', pagina 19. 
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De raad heeft hiertoe met vaststelling van de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering'  besloten en hierop 

wordt in deze nota voortborduurt waarbij aangegeven wordt welke aanpassingen nodig zijn om 't Loket ook 

deze rol te kunnen laten vervullen.  

 

In het bestuursakkoord wordt ook aangegeven dat er, ondanks de beperktere middelen, kansen gezien worden 

om de kwaliteit van zorg te vergroten en deze dichter bij de mensen te organiseren. In dit kader wordt 

gesproken over de inrichting van het zorgloket ('t Loket) en het sociale wijkteam. Het is de taak van het sociale 

wijkteam om verbindingen te maken en dichtbij de zorgvrager te werken. Op het moment van schrijven van deze 

notitie is nog niet duidelijk welke vertaling het sociale wijkteam krijgt in het collegeprogramma. In de werkwijze 

die in de toegang tot zorg en ondersteuning wordt voorgestaan, wordt niet gesproken over een sociaal 

wijkteam. Het ligt echter voor de hand om het specialistisch team, dat in de toegang wel een prominente rol 

heeft, als zodanig te beschouwen. Dit team heeft als taak een advies te geven over het gewenste 

ondersteuningsarrangement en werkt op lokaal niveau, multidisciplinair en dichtbij mensen. De komende periode 

zal de rol en de positie van de wijkverpleegkundige in relatie tot dit team bijzondere aandacht krijgen. Echter is 

nog niet duidelijk hoe zorgverzekeraars precies invulling willen geven aan deze functie.  

 

Tot slot wordt in het bestuursakkoord aandacht gevraagd voor de outreachende taak van 't Loket. 't Loket 

moet zo ingericht worden dat de medewerkers actief en periodiek verenigingen, scholen en wijkgebouwen 

bezoeken. Dit is laagdrempelig waardoor vrijwilligers en mantelzorgers sneller met signalen, opmerkingen en 

vragen komen. Hierdoor kan preventief gewerkt worden en voelen en weten mantelzorgers en vrijwilligers zich 

beter ondersteund. In hoofdstuk 6 van deze notitie wordt nader op deze outreachende functie ingegaan.  

 

 

3. Huidige structuur  
 

't Loket  

Sinds februari 2006 is 't Loket Goirle / Riel operationeel. Hier kunnen inwoners van de gemeente Goirle terecht 

voor vragen en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook kunnen zij via 't Loket een aanvraag 

indienen voor een individuele Wmo-voorziening, minimaregelingen, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. 

Sinds de invoering van De Kanteling in 2009 is in 't Loket veel ervaring opgedaan met een gekantelde 

werkwijze. Deze werkwijze kenmerkt zich door de omslag van ‘kies uw voorziening’ naar: ‘wat kunt u nog zelf’. 

De omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘eigen regie’, van standaardoplossing naar maatwerk, en ook de omslag van 

eenrichtingsverkeer naar tweegesprek tussen gemeente en de inwoner.   

 

't Loket is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties, te weten: Instituut Maatschappelijk Werk 

(IMW), ContourdeTwern, MEE3 en de gemeente. Deze organisaties leveren personele inzet in de front-office van 

't Loket. De coördinatie en de dagelijkse aansturing van 't Loket zijn belegd bij ContourdeTwern. De 

loketmedewerkers zijn, voor de uren dat zij in 't Loket werken, bij deze organisatie gedetacheerd.  

 

De partners die personele inzet in de front-office van 't Loket leveren, zijn op managementniveau 

vertegenwoordigd in een stuurgroep. De stuurgroep komt gemiddeld 4 keer per jaar bijeen en staat onder 

voorzitterschap van de gemeentelijke portefeuillehouder. De voornaamste taken van de stuurgroep zijn: 

bewaken van de kwaliteit van 't Loket, fungeren als opdrachtgever van de coördinator van 't Loket, signaleren 

van (beleids)ontwikkelingen en, indien nodig, wijzigingen doorvoeren in de werkwijze 't Loket. Naast de 

stuurgroep is er ook een klankbordgroep waarin partners zitten die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij 't 

Loket. Dit zijn: Expertisecentrum Familiezorg, Amarant, woonstichting Leystromen en de politie.  

                                                        
3 Besluitvorming over de inzet van MEE in de front-office van 't Loket heeft plaatsgevonden door het college op 18 maart 2014.  
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De  klankbordgroep geeft advies over zaken die de dagelijkse uitvoering overstijgen, is verantwoordelijk voor de 

positie van ’t Loket in de Goirlese en Rielse samenleving en bewaakt de grote lijnen. De afgelopen jaren is de 

klankbordgroep nauwelijks bijeen geweest. Bij de evaluatie van 't Loket in 2010 is al geconstateerd dat de taak 

van de klankbordgroep onvoldoende uit de verf komt. De politie heeft toen al besloten om niet meer actief te 

participeren in de klankbordgroep en alleen agendalid te zijn.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Gemeenten zijn op dit moment verantwoordelijk voor de preventieve jeugdhulp, wat wordt georganiseerd vanuit 

het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). In januari 2011 is in de gemeente Goirle het CJG gestart. De gemeenteraad 

heeft een visie vastgesteld voor het CJG waarbij zij wil komen tot een, voor alle inwoners, herkenbare en 

bekende eerstelijns voorziening voor alle opgroei- en opvoedvragen. Doelen van deze voorziening zijn: 

 het bieden van een frontoffice (loketfunctie); 

 het verbeteren van samenwerking in de keten en organiseren van afstemming tussen de belangrijkste 

opvoedmilieus; 

 zo snel en zo vroeg als mogelijk juiste en individuele hulp regelen, waardoor zwaardere zorg zoveel mogelijk 

voorkomen kan worden. 

 

Regionale CJG 

Het CJG is in de gemeente Goirle verdeeld in een regionaal opererend CJG en een lokale poot van het CJG. Het 

regionale CJG heeft vooral een loketfunctie. Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien van 

jeugdigen kunnen ouders/opvoeders telefonisch contact opnemen met het regionale CJG. Tevens is er een 

regionale CJG website met betrouwbare informatie die aangeleverd wordt door Stichting Opvoeden. Via de 

website kunnen ouders/opvoeders digitaal en anoniem hun vraag stellen. Hier wordt regelmatig gebruik van 

gemaakt. Voor jeugdzorgvragen blijkt dat het belangrijk is om anoniem en laagdrempelig een vraag te kunnen 

stellen.  

 

Op dit moment ligt er een voorstel in de regio Midden-Brabant voor het regionale CJG waarin 2 opties worden 

geschetst. De eerste optie is afbouw van het regionale CJG in 2014, waarbij het in 2015 ophoudt te bestaan. 

De tweede optie is het in stand houden van een sterk afgeslankt regionaal CJG, waarbij het vooral een punt 

wordt waarbij ouders/opvoeders (anoniem) vragen kunnen stellen of advies kunnen inwinnen over opvoeden en 

opgroeien. Dit zou dan ook gelden voor digitale informatievoorziening. Omdat meerdere gemeenten in de regio  

er waarschijnlijk voor kiezen om afscheid te nemen van de naam CJG, zal dit punt dan onder een andere naam 

verder gaan. Voorgesteld wordt om als gemeente Goirle te kiezen voor de tweede variant: met beperkte 

middelen een regionaal punt te behouden voor ouders/opvoeders anoniem vragen kunnen stellen en waar 

betrouwbare digitale informatie te vinden is en dit na 2 jaar evalueren. Wat de uiteindelijke beslissing wordt, is  

mede afhankelijk van de keuze die de andere regiogemeenten hierin maken.  

 

Het lokale CJG heeft geen fysieke loketfunctie. De medewerkers van het lokale CJG zijn medewerkers die 

actief zijn binnen de preventieve jeugdzorg (GGD verpleegkundigen 0-19) en schoolmaatschappelijk werkers. De 

uren die zij hieraan besteden, zijn uitgebreid met CJG-middelen waardoor er meer ruimte is ontstaan om in het 

voorliggend veld vragen op te pakken en preventief hulp te verlenen. Ook is hierdoor (meer) ruimte ontstaan 

voor samenwerking en professionaliseren (door middel van bijvoorbeeld intervisie en casuïstiek).  
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4. Toekomstige structuur  
 

't Loket 

Ten aanzien van de structuur van 't Loket is al besloten om de huidige structuur te behouden maar deze aan te 

vullen met expertise op het gebied van jeugd. Dit zal een medewerker van het huidige Bureau Jeugdzorg (BJZ) 

zijn die bij het IMW in dienst zal treden en vanuit deze organisatie wordt gedetacheerd bij 't Loket. De keuze 

voor een medewerker van het huidige BJZ komt voort uit de regionale afspraak om de kennis en expertise van 

BJZ zoveel als mogelijk te behouden en medewerkers te positioneren in de toegang. BJZ en het IMW zijn samen 

tot afspraken gekomen over de overname van personeel. Ten aanzien van de toegang tot de Participatiewet zal 

de samenwerking met 't Loket geïntensiveerd worden (zie paragraaf 7.3). Voor wat betreft de aansturing van 't 

Loket is besloten om deze, voor in ieder geval de periode tot 1 januari 2016, te behouden bij ContourdeTwern. 

In het kader van de nieuwe ronde Back to Basics worden nieuwe subsidieafspraken gemaakt voor de periode 

2016 - 2019.  

 

In de nieuwe situatie ('t Loket na 1 januari 2015) wordt voorgesteld om te blijven werken met een stuurgroep 

waarin partners participeren die personele inzet leveren in de front-office van 't Loket. De taken van de 

stuurgroep kunnen ongewijzigd blijven. Ten aanzien van de klankbordgroep wordt voorgesteld om deze formeel 

op te heffen omdat deze in de huidige vorm de afgelopen jaren niet zo heel veel meerwaarde heeft gehad. Wel 

wordt voorgesteld om in ieder geval één keer per jaar een overleg te organiseren tussen de stuurgroep en de 

organisaties/professionals die ook een rol hebben in de toegang met als doel het totale toegangsproces te 

monitoren en waar nodig bij te kunnen stellen. De stuurgroep neemt het initiatief voor dit brede overleg.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Met de nieuwe Jeugdwet is er geen verplichting meer om de naam CJG te blijven voeren, wel moeten de 

functies van het CJG worden geborgd. Door het verbreden van 't Loket met jeugd is er een plaats waar 

inwoners naar toe kunnen met ondersteuningsvragen op het gebied van jeugd.  Daarnaast kan men voor vragen 

over opvoeden en opgroeien terecht in het voorliggend veld, waar professionals aanwezig zijn die vragen kunnen 

beantwoorden. Hierbij moet gedacht worden aan het consultatiebureau of scholen. Om verwarring te 

voorkomen willen we de aparte naam CJG loslaten omdat ’t Loket dè toegang is voor alle ondersteuningsvragen 

op het gebied van jeugd. De taken van het lokale CJG kunnen grotendeels worden geïntegreerd in 't Loket, ook 

omdat het schoolmaatschappelijk werk een nadrukkelijke rol gaat spelen in 't Loket (zie paragraaf 6.6). Verder 

is het voorstel om de extra CJG- uren die het IMW en de GGD nu beschikbaar hebben voor bijvoorbeeld inzet 

lichte pedagogische hulpverlening en/of preventieve activiteiten, te handhaven.  

 

Hieronder worden de taken benoemd die onder het lokale CJG gepositioneerd zijn en wordt aangegeven hoe 

deze in de nieuwe situatie (zonder naamvoering CJG) geborgd worden. 

1. Jeugdnetwerk: voorgesteld wordt om in 2015 het jeugdnetwerk te laten bestaan waarbij de 

procesregisseur wordt verbonden aan 't Loket en specialistisch team. In de loop van 2015 wordt bekeken 

in hoeverre 't Loket en het specialistisch team de taken van het huidige jeugdnetwerk volledig kunnen  

vervangen: dus geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben.  

2. De GGD jeugdverpleegkundigen hebben geen rol in 't Loket, terwijl zij wel de professionals zijn die een grote 

groep kinderen in beeld heeft. Een goede samenwerking tussen de GGD medewerkers en de medewerkers 

in 't Loket is dus van belang. Deze samenwerking is al ontstaan de afgelopen jaren, maar zal door de 

veranderde taken van 't Loket een ander karakter krijgen. Goede signalering, (indien nodig) snelle 

doorverwijzing en het kunnen inzetten van de GGD bij opvoedondersteuning is een aantal aspecten dat 

blijvend moet worden gestimuleerd en gemonitord. De samenwerking en afstemming kan geborgd worden 

door vanuit beide organisaties een contactpersoon te benoemen die met regelmaat afstemmingsoverleg 

hebben.  
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3. Het CJG organiseert in het kader van preventie thema- en voorlichtingsbijeenkomsten. Deze taak kan 

worden weggezet bij 't Loket en andere partners.   

 

In bijlage 1 bij deze notitie zijn de taken van het CJG, de huidige situatie en de nieuwe situatie schematisch 

weergegeven.   

 

 

5. Werkwijze  
 

5.1  De stappen tot passende zorg en ondersteuning  

In de toegang tot passende ondersteuning wordt een aantal stappen gezet, te weten:  

1. melding van een ondersteuningsvraag; 

2. toepassen quickscan; 

3. toepassen integrale vraaganalyse; 

4. bepalen van het ondersteuningsarrangement; 

5. bepalen of casusregie nodig is; 

6. beslissing op het arrangement;  

7. de uitvoering.  

 

In bijlage 2 bij deze notitie zijn deze stappen uitgewerkt in werkprocessen. 't Loket heeft een belangrijke taak 

bij, met name, de eerste 4 stappen. Er wordt door loketmedewerkers gewerkt met twee instrumenten die op 

regionaal niveau ontwikkeld zijn, te weten de quickscan en de methodiek voor vraagverheldering. De quickscan 

wordt ook gebruikt door andere professionals in het veld. Met deze professionals zullen hierover op korte 

termijn afspraken worden gemaakt. Er zullen in september / oktober 2014 scholingsbijeenkomsten 

georganiseerd worden voor medewerkers van 't Loket en de professionals samen om te komen tot een, zo veel 

als mogelijk, uniform gebruik van dit instrument.  

 

Opgemerkt moet worden dat er een groot verschil kan zijn tussen de werkwijze in de toegang voor zorg en 

ondersteuning voor volwassenen en de zorg en ondersteuning voor jeugd. Voor volwassenen geldt dat zij zich in 

de meeste gevallen zelf melden als ze een ondersteuningsvraag hebben of dat de omgeving (familie, buren) dit 

doet. Voor jeugdproblematiek ligt dit anders. Natuurlijk zijn er ouders die, bij een ondersteuningsvraag voor hun 

kind, zelf hulp vragen. Zij zullen de weg naar 't Loket vinden en zich hier melden. Voor een deel zal dit echter 

niet vanzelf gebeuren. Zorgen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen worden vaak gesignaleerd bij 

vindplaatsen als onderwijs, consultatiebureau, kinderopvang en verenigingen. Voor professionals in het veld 

geldt dat als zij zorgen hebben over de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind, zij gebruik kunnen maken van 

de regionaal ontwikkelde quickscan om de ernst en reikwijdte van de problematiek in kaart te brengen.  

Ze kunnen ouders/opvoeders doorverwijzen naar 't Loket voor een integrale vraaganalyse of een medewerker 

van 't Loket op locatie vragen. Ook kunnen professionals zelf terecht bij 't Loket voor informatie en advies.  

 

Daarnaast moet opgemerkt worden dat er naast 't Loket ook andere professionals/organisaties zijn die een 

functie hebben in de toegang tot zorg en ondersteuning. Het gaat dan om huisartsen en jeugdartsen voor alle 

vormen van jeugdhulp, het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVH) voor de gedwongen jeugdhulp en het 

UWV en de gemeente voor aanvragen voor levensonderhoud. Afstemming tussen 't Loket en deze 

professionals/organisaties is van belang. In hoofdstuk 7 wordt hierop nader ingegaan.   
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5.2 De taken en bevoegdheden van ’t Loket  

 

De loketmedewerkers  

Uitgaande van de werkwijze zoals beschreven in voorgaande paragraaf, zijn de voornaamste taken van de 

loketmedewerker:   

 het toepassen van quickscan (stap 2); 

 het toepassen integrale vraaganalyse (stap 3);  

 het toepassen methodiek om eigen kracht te benutten en informeel netwerk te betrekken (stap 4);  

 opstellen van een plan van aanpak voor ondersteuningsvragen waar geen specialistische zorg nodig is of 

specialistisch zorg op het gebied van jeugdhulp onder € 3.000,00 (stap 4);  

 participatie in het Samenkracht-team (stap 4);  

 bespreken van het voorstel voor het ondersteuningsarrangement met de klant (stap 4); 

 contactpersoon van de klant tot en met het moment waarop er een 'goedgekeurd' ondersteuningsaanbod 

ligt (stap 2 t/m 6); 

 het signaleren van knelpunten, leemtes, trends (niet gebonden aan specifieke stap);  

 doorverwijzen naar andere organisaties (stap 2 of 4); 

 Doorgeleiden van een aanvraag voor een individuele Wmo-voorziening of minimaregeling (stap 2 of 4); 

 Uitvoering geven aan wet meldcode (niet gebonden aan specifieke stap); 

 Informatie en adviesfunctie voor andere professionals en vrijwilligersorganisaties (niet gebonden aan 

specifieke stap).   

 Administratieve werkzaamheden (niet gebonden aan specifieke stap).   

 Aanmeldingen doen in het systeem Zorg voor Jeugd (niet gebonden aan specifieke stap).   

 

Om de weg naar passende ondersteuning zo effectief mogelijk in te richten, is het wenselijk om de 

medewerkers van 't Loket op een aantal onderdelen bevoegdheden te geven. Naast het inzetten van algemene 

voorzieningen is het wenselijk dat loketmedewerkers de bevoegdheid hebben om: 

 collectieve voorzieningen waarvoor een lichte toets nodig is, in te zetten; 

 jeugdhulp tot € 3.000,00 in te zetten; 

 aanmeldingen te doen bij het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK); 

 direct zorg en ondersteuning in te zetten bij situaties waarin sprake is van spoed (zie bijlage 2 

werkprocessen).  

 

Op dit moment kennen we al collectieve voorzieningen waarvoor een lichte toets nodig is en die vanuit 't Loket 

worden ingezet, bijvoorbeeld: hulp van de formulierenbrigade, hulp en ondersteuning door een vrijwilligers 

(waaronder intensieve vrijwillige thuishulp, buddyzorg, coaches4juniors), maaltijdvoorziening en sociale 

alarmering. De komende periode zal onderzocht worden voor welke andere voorzieningen deze constructie ook 

mogelijk en wenselijk is. Ten aanzien van de jeugdhulp tot € 3.000,00 is er op regionaal niveau nog 

onduidelijkheid over wat hier precies onder wordt verstaan. Of deze definiëring werkbaar is, zal de komende 

periode blijken. In ieder geval is het van belang dat er een duidelijk overzicht komt voor de loketmedewerkers 

dat inzicht geeft in het aanbod dat zij kunnen inzetten. Gedurende 2015 en 2016 wordt bekeken of het 

wenselijk is om het mandaat voor loketmedewerkers uit te breiden.   

 

Als er meer duidelijk is over het hanteren van de € 3.000,00 grens zal in beeld worden gebracht wat dit 

precies betekent voor de taken en (beslissings)bevoegdheden van de medewerkers van 't Loket. De 

werkprocessen (bijlage 2) zullen hier dan op aangepast worden.  
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De coördinator 

De belangrijkste taken van de coördinator zijn: 

 implementeren en bewaken van operationeel beleid; 

 coördineren interne bedrijfsvoering; 

 aansturen en begeleiden van de loketmedewerkers; 

 het organiseren van deskundigheidsbevordering voor loketmedewerkers;  

 opbouw en onderhoud van in- en externe contacten. 

 verzorgen van PR.   

Voor de coördinatie van ’t Loket is 20 uur per week nodig.   

 

 

6. Personele inzet  
 

't Loket is op dit moment 5 dagdelen per week geopend voor inwoners: iedere ochtend van 9.00 uur - 12.30 uur 

en donderdagmiddag van 13.00 uur - 16.00 uur. Tijdens deze dagdelen worden er ook huisbezoeken afgelegd. 

Dit gebeurt ook op vrijdagochtend, er is dan alleen geen open inloop. Gemiddeld genomen zijn er per dagdeel 3 

medewerkers werkzaam. In 2013 zijn er 1660 klantcontacten geweest. Dit betreft alle contacten (telefonisch, 

digitaal en loket- en huisbezoeken). In 2013 zijn er 180 huisbezoeken afgelegd. Het aantal unieke klanten in 

2013 is: 836.   
 

Met de komst van de nieuwe taken wordt uitgegaan van een instroom van 280 nieuwe klanten op jaarbasis 

(AWBZ - Wmo ongeveer 65 klanten, jeugdzorg ongeveer 135 klanten4 en Participatiewet ongeveer 80 klanten5). 

De nieuwe taken en de nieuwe doelgroepen vragen om een nieuwe werkwijze en een herberekening van 

capaciteit in uren en menskracht.  

 

We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen de volgende aspecten: 

1. Openingstijden voor spreekuur  

2. Huisbezoeken/werkbezoeken   

3. Indirecte uren  

4. Telefonische beschikbaarheid 

5. Digitale bereikbaarheid  

6. Aansluiting voorliggend veld 

 

6.1 Openingstijden voor spreekuren 

In de huidige werkwijze werkt ‘t Loket met open inloopspreekuren. Dit is laagdrempelig en klantvriendelijk en 

een deel van de huidige loketbezoekers is eraan gewend. Er zijn ook nadelen aan een open inloop:  

 Mogelijk lange wachttijden voor klanten. 

 Minder invloed op planning.   

 

Het aantal spreekuurmomenten is nu 5 dagdelen per week, tijdens de spreekuren zijn er twee medewerkers 

hiervoor aanwezig (naast een / of meerdere medewerker(s) voor huisbezoeken / bezoek op locatie). Voorgesteld 

wordt om dit uit te breiden met 1 dagdeel op woensdagmiddag, omdat dit schoolgaande jeugd ook de 

mogelijkheid biedt om 't Loket te bezoeken.  

                                                        
4 Aantal betreft 20% van totaal huidige indicaties AWBZ volwassenen. Voor jeugdzorg is uitgegaan van ervaringsgegevens van Bureau 

Jeugdzorg.  
5 Cijfer is gebaseerd op cijfers voorgaande jaren. Gemiddelde jaarlijkse instroom is 150 ‘dossiers’. Geschatte extra instroom Wajong is 

10. Dus totale instroom 160. Verwachting is dat bij 50% een integrale vraaganalyse nodig is.  
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Daarnaast wordt voorgesteld om dagdeel 'donderdagmiddag' te wijzigen in openstelling van 15.00 uur tot 

19.00 uur en een aantal spreekuren om te buigen tot spreekuur op afspraak. De invulling, voor wat betreft de 

spreekuren, ziet er dan als volgt uit:  

 

Dag Ochtend  Middag/avond  

Maandag  Open inloop: 2 medewerkers aanwezig   

Dinsdag  Open inloop: 2 medewerkers aanwezig   

Woensdag  Spreekuur op afspraak: 2 medewerkers 

aanwezig 

Spreekuur op afspraak: 2 medewerkers aanwezig  

Donderdag  Open inloop: 2 medewerkers aanwezig  Spreekuur op afspraak van 15.00 uur tot 19.00 

uur: 2 medewerkers aanwezig  

Vrijdag  Geen spreekuur  Geen spreekuur  

 

Op deze manier lijkt er een goede balans tussen de voor- en nadelen van open inloopspreekuur en spreekuur op 

afspraak en is er meer mogelijkheid om buiten school/werktijd een afspraak te maken op 't Loket. Voorgesteld 

wordt om na besluitvorming door het college te starten met deze verdeling en dit in de loop van 2015 te 

evalueren.  

 

Benodigde capaciteit (uren) voor de spreekuren 

6 dagdelen bezetten met 2 medewerkers a 4 uur per dagdeel = 48 uur per week tijd voor spreekuur.   

 

6.2  Bezoek op locatie   

Bezoeken (nu met name huisbezoeken) worden nu gepland op vaste momenten in de week. Er worden nu 

maximaal 10 bezoeken per week gepland, de tijdsinvestering per huisbezoek bedraagt 4 uur inclusief 

rapportagetijd. Het aantal bezoeken is ontoereikend voor de nieuwe instroom van klanten. We verwachten een 

nieuwe instroom van ongeveer 280 klanten. We schatten in dat in 200 situaties een huisbezoek nodig is. Dit 

betekent een toename van ongeveer 200 extra bezoeken op jaarbasis. Dit zijn 4 - 5 extra bezoeken per week.  

 

De complexiteit van de casuïstiek neemt toe, waardoor er vaker dan nu het geval is een tweede bezoek moet 

worden gebracht. Mogelijk samen met een specialist uit het veld. Dit zal met name het geval zijn voor de 

doelgroep jeugd of bij gezinnen met multicomplexe problematiek. We verwachten hierdoor een extra toename 

van een drietal bezoeken per week, bovenop de eerder genoemde 4 - 5 bezoeken. In totaal is er dus ruimte nodig 

voor 17 - 18 bezoeken per week. Uitgaande van 18 bezoeken betekent dit een tijdsinvestering van 72 uur per 

week. Opgemerkt moet worden dat er bij deze berekening geen rekening is gehouden met een eenmalige extra 

investering als gevolg van het overgangsrecht 2015 en de bezuinigingstaakstelling voor hulp bij het huishouden. 

Uitwerking hiervan volgt apart.  

 

6.3  Indirecte uren   

Naast bezoeken op locatie en spreekuur is er tijd nodig voor niet klantgebonden-activiteiten als 

 overleg en intervisie; 

 scholing en kwaliteitsverbetering; 

 aansluiting specialistisch team6.  

 

In de nota 'Triple T: van beleid richting uitvoering' is gesteld dat er voldoende tijd moet zijn voor overleg, 

intervisie en kwaliteitsverbetering. De ureninschatting hiervoor komt op 4 uur per medewerker, per week.  

                                                        
6 Het specialistisch team geen bij ondersteuningsvragen waar inzet van specialistische zorg en ondersteuning gewenst is, advies over 

het ondersteuningsarrangement.   
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Dit geldt zeker in de opstartfase. Daarnaast sluit een loketmedewerker aan bij het specialistisch team en heeft 

deze de taak om het voorgestelde ondersteuningsarrangement met de klant te bespreken. Dit vraagt om een 

extra tijdsinvestering. Naar verwachting is hiervoor 4 uur per week nodig. Uitgaande van 8 medewerkers is er 

in totaal 32 uur per week nodig voor overleg, intervisie en kwaliteitsverbetering en één keer 4 uur voor de 

aansluiting bij het specialistisch team. In totaal gaat het om 36 uur per week.   

 

6.4  Telefonische bereikbaarheid 

Op dit moment is 't Loket telefonisch tijdens werkdagen bereikbaar via de receptioniste van het Zorgcentrum. 

Deze verbindt door of noteert een terugbelnotitie. Deze werkwijze blijft hetzelfde. Met het oog op veiligheid en 

optimale bereikbaarheid zijn de loketmedewerkers onlangs uitgerust met een mobiele telefoon.   

 

6.5  Digitaal Loket  

Het is van belang om ook goed na te denken over de digitale bereikbaarheid van 't Loket en digitale 

informatieverstrekking. Op dit moment is er op de website van de gemeente Goirle een aparte webpagina 

ingericht voor 't Loket. Inwoners kunnen digitaal ook een vraag stellen door middel van een contactformulier. 

Dit gebeurt regelmatig. Ongeveer 5 keer per week wordt ’t Loket via deze weg benaderd. De afhandeling 

hiervan gebeurt binnen spreekuurtijd. De verwachting is dat deze verzoeken toenemen maar wel binnen de 

spreekuren kunnen worden opgepakt. Er is hiervoor geen extra tijdsinvestering nodig.  

 

Voor de vragen met betrekking tot volwassenen- en ouderenproblematiek lijkt de huidige digitale bereikbaarheid 

voldoende. Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 3 is het belangrijk dat er op gebied van jeugd betrouwbare 

digitale informatie beschikbaar is en dat ouders of jeugdigen een plek hebben waar zij anoniem en laagdrempelig 

een vraag kunnen stellen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de regionale website die hiervoor bestaat 

(al dan niet onder een andere naam) gehandhaafd zal blijven. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal op lokaal 

niveau een alternatief ontwikkeld worden.  

 

6.6  Aansluiting met het voorliggende veld 

Naast uren voor het draaien van spreekuren, bezoek op locatie en indirecte uren zijn er ook uren nodig voor de 

aansluiting met het voorliggende veld. Hierbij wordt gedoeld op het onderwijs, kinderopvang en de samenleving 

(buurt, verenigingen, vrijwilligersorganisaties).   

 

Aansluiten bij onderwijs  

Er gaat veel veranderen in het basisonderwijs met de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. Het 

is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs passende ondersteuning krijgen en 

dat er minder kinderen doorstromen naar speciaal onderwijs. Bij leerlingen waarover zorgen zijn, moet school 

een passend ondersteuningsaanbod samenstellen waarmee een kind op school kan blijven. Echter in 

voorkomende situaties is er ook jeugdhulp nodig of is er sprake van gezinsproblematiek. Het is van belang dat 

verschillende ondersteuningsactiviteiten op elkaar aansluiten. Een intensieve samenwerking tussen het 

onderwijs en 't Loket is daarom nodig. Om deze reden wordt voorgesteld om voor 16 uur per week een 

loketmedewerker te positioneren op de scholen die de taken en bevoegdheden heeft zoals aangegeven in 

paragraaf 5.2. Deze medewerker neemt deel aan teamoverleg, intervisie en deskundigheidsbevordering, 

waarvoor 4 uur per week nodig is. In totaal gaat het dus om 20 uur.  

 

Aansluiting bij de samenleving  

De gemeente Goirle kent een actief verenigingsleven en een sterke sociale samenhang. Veel inwoners zijn lid 

van een sport- en/of culturele vereniging, zijn actief in de buurt, verrichten vrijwilligerswerk bij allerlei 

organisaties of zetten zich in als zorgvrijwilliger voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Dit zijn ook 

plekken waar signalen binnenkomen.  
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In het kader van de transities wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners, de verantwoordelijkheid van het sociale netwerk en de 

verantwoordelijkheid van de samenleving in zijn geheel. Het is van belang om ervoor te zorgen dat de 

samenleving haar nieuwe rol ook kan vervullen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning 

(informatie, advies en deskundigheidsbevordering) vanuit het vrijwilligerssteunpunt maar ook 't Loket kan en 

moet hierin een belangrijke rol spelen.  

 

De wisselwerking en de afstemming tussen 't Loket en de 'samenleving' moet goed zijn. De 'samenleving' moet 

weten waarvoor men bij 't Loket terecht kan en 't Loket moet een plek zijn waar men altijd op terug kan vallen. 

Om deze aansluiting met de samenleving te kunnen realiseren is een outreachende werkwijze van 

loketmedewerkers nodig. Hier wordt onder verstaan dat de medewerkers van ’t Loket verenigingen en 

(vrijwilligers)organisaties die actief zijn in de Goirlese en Rielse samenleving actief opzoeken. Door de 

coördinator van ’t Loket zal hiervoor in de loop van dit jaar een plan worden opgesteld. Verder zal de gemeente 

in samenwerking met ’t Loket in het vierde kwartaal 2014 een informatiebijeenkomst organiseren voor 

(vrijwilligers)organisaties en verenigingen. De verwachting is dat voor de aansluiting bij de samenleving 4 uur 

per week extra nodig is.  

 

6.7 Totale personele inzet  

Op basis van de berekening in voorgaande paragrafen is het totaal aantal uren dat nodig is in 't Loket 176 uur 

per week. Dit is inclusief de huidige formatie. De volgende verdeling wordt voorgesteld:  

 1 jeugdprofessional vanuit Bureau Jeugdzorg (32 uur). Insteek is dat deze medeweker in dienst komt van 

het IMW.  

 2 medewerkers gemeente (2 x 20 uur)  

 1 medewerker IMW (20 uur)  

 2 medewerkers MEE (2 x 20 uur)  

 1 medewerker ContourdeTwern (24 uur)  

 1 jeugdprofessional die de verbinding vormt met onderwijs (20 uur).  

 

Daarnaast is het van belang om vervanging van loketmedewerkers goed te regelen. Dit kan georganiseerd 

worden bij de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De precieze verdeling van het aantal 

uren over medewerkers zal bepaald worden door de stuurgroep ’t Loket en is mede afhankelijkheid van de 

beschikbaarheid van medewerkers.  

 

Verder moet opgemerkt worden dat een deel van de nieuwe doelgroep dat zich vanaf 1 januari 2015 tot ’t 

Loket zal wenden, zich nu meldt bij de toegang van MEE in Tilburg. We streven ernaar dat inwoners met een 

ondersteuningsvraag zich in principe altijd melden (of worden gemeld) bij ‘t Loket maar dit vraagt om een 

overgangsperiode. Om deze reden zal voor een bepaalde periode, uitgaande van 2 jaar, ook capaciteit bij de 

toegang van MEE voor klanten uit de gemeente Goirle beschikbaar blijven. Er wordt gewerkt aan en nota over 

cliëntondersteuning waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de middelen en inzet van MEE na 2014.   
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7.   Samenwerking en afstemming met andere toegangen  
 

Naast 't Loket zijn er ook andere professionals/organisaties die een functie hebben in de toegang tot zorg en 

ondersteuning. Het gaat dan om huisartsen en jeugdartsen voor alle vormen van jeugdhulp, het Zorg- en 

Veiligheidshuis Midden-Brabant voor gedwongen jeugdhulp en het UWV en de gemeente voor aanvragen voor 

levensonderhoud. Afstemming tussen 't Loket en deze professionals/organisaties is van belang. Hieronder wordt 

hier nader op ingegaan.  

 

7.1  Aansluiten bij huisartsen/jeugdartsen   

De huisarts is in veel gevallen voor mensen het eerste aanspreekpunt op moment dat ze hulp nodig hebben. Dit 

kan gaan om medische of psychische problematiek maar ook om sociale, economische problemen of bij 

vragen/problemen rondom opvoeden en opgroeien. Met de huisartsen en de jeugdarts in Goirle en Riel is en 

wordt overleg gevoerd over de samenwerking. Met hen is de afspraak gemaakt dat zij de quickscan gaan 

hanteren en 't Loket inschakelen voor een integrale vraaganalyse als dat nodig is. Echter in de jeugdwet hebben 

huisartsen en jeugdartsen een bijzondere positie gekregen: zij zijn gemandateerd om door te verwijzen naar alle 

vormen van (vrijwillige) jeugdhulp. Dit betekent dat zij een grotere verantwoordelijkheid krijgen en mogelijk een 

'escape' vormen voor ouders/jongeren als ze via 't Loket niet precies de hulp krijgen die ze wensen.  

Een goede samenwerking tussen huisartsen/jeugdartsen en 't Loket is dus van belang. De gemeente zal de 

samenwerkingsafspraken met huisartsen en de jeugdarts vastleggen in een overeenkomst.   

 

7.2  Aansluiting bij Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVH) is een samenwerkingsverband van 20 partnerorganisaties 

die vanuit een locatie werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid in Midden- Brabant. Het ZVH 

richt zich op diverse doelgroepen: jeugd, veelplegers, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en personen 

met een meervoudige en complexe problematiek. De doelstellingen van het ZVH zijn: 

 terugdringen van huiselijk geweld;  

 gezamenlijke aanpak voor zorgcliënten met meervoudige complexe problematiek;  

 voorkomen van eerste delicten door jongeren;  

 voorkomen van recidive;  

 verlenen van slachtofferhulp;  

 verlenen van passende (na)zorg;  

 bieden van een betrouwbaar informatieknooppunt. 

In de regio Hart van Brabant is ervoor gekozen om de casuïstiek, waarbij sprake is van gedwongen (jeugd) 

hulpverlening, te integreren in het ZVH. Hier wordt tevens het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK) gepositioneerd.  

 

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij afstemming tussen 't Loket en het ZVH nodig is:  

 bij crisissituaties; 

 wanneer er consultatie nodig is bij specifieke problemen: bijvoorbeeld over jeugdbescherming, 

kindermishandeling, huiselijk geweld, verslavingszorg, zorgmijding; 

 bij toeleiding naar specialistische zorg zoals gedwongen jeugdhulpverlening;  

 bij beslissingen in het justitieel kader;  

 bij besluiten of maatregelen in het kader van 'drang en dwang'.    

 

Bovenstaande lijst is niet uitputtend; er worden regionaal criteria en werkprocessen voor toeleiding naar het 

ZVH ontwikkeld. Deze kunnen worden overgenomen of worden gebruikt in het beschrijven van de lokale 

werkprocessen.  



 14 

Naast toeleiding van zorg zal er ook een intensieve samenwerking moeten ontstaan tussen 't Loket en het ZVH 

bij afschaling van zorg of aan combinaties van gedwongen jeugdzorg (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling van 

een jeugdige) met andere ondersteuning voor een gezin. Denk aan opvoedondersteuning, ondersteuning bij 

financiële problemen etc. Ook dit wordt meegenomen in de regionale criteria en werkprocessen.   

 

7.3 Aansluiting bij werk en inkomen - gemeente  

Als een inwoner in de situatie komt dat er geen sprake is van inkomen uit arbeid of een uitkering van het UWV, 

moet via www.werk.nl digitaal een uitkering aangevraagd worden bij de gemeente. Dit is landelijk zo bepaald. 

De digitale aanvraag komt rechtstreeks binnen bij de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. 

De gemeentelijke klantmanager Werk en Inkomen nodigt de betreffende inwoner uit voor een intake en past de  

quickscan toe waarmee hij/zij een snelle inschatting maakt van de problematiek (integraal en systeemgericht) 

en de mate van zelfredzaamheid van de klant. Als op basis van de quickscan blijkt dat er sprake is van 

problemen op meerdere leefgebieden, een onduidelijk beeld, twijfels over de zelfredzaamheid of reden tot zorg, 

wordt overgegaan op een integrale vraaganalyse. De integrale vraaganalyse vindt op initiatief van de 

klantmanager Werk en Inkomen plaats samen met een medewerker van ’t Loket. Op termijn wordt gestreefd 

naar een werkwijze waarin de klantmanagers namens en vanuit 't Loket het integrale loketgesprek te voeren. 

Het voeren van gespecialiseerde re-integratiegesprekken en het voeren van integrale loketgesprekken vragen 

beide om specifieke vaardigheden. Het is niet realistisch om te verwachten dat medewerkers (op korte termijn) 

over beide expertises beschikken. 

 

 

8.  Benodigde competenties en vaardigheden loketmedewerkers  
 

De transities vragen om een andere werkwijze binnen het sociale domein. Professionals in het werkveld en 

loketmedewerkers moeten zich primair gaan richten op het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie 

van mensen met een ondersteuningsvraag. Dit vraagt om specifieke en op onderdelen ook andere competenties 

en vaardigheden. Regionaal is medio 2013 een competentieprofiel ontwikkeld voor medewerkers die een functie 

hebben in de toegang. Dit profiel is nog verder aangevuld vanuit de Goirlese situatie en treft u aan als bijlage 3 

bij deze notitie. Bij de selectie van loketmedewerkers na de zomervakantie 2014 wordt dit competentieprofiel 

als uitgangspunt gehanteerd. De loketmedewerker is in ieder geval een generalist met daarnaast specialistische 

kennis op één of meerdere domeinen binnen het sociale domein. Bij de samenstelling van het team van 

medewerkers wordt hiermee rekening gehouden zodat er een team kan ontstaan dat elkaar aanvult. Het 

opleidingsniveau van een loketmedewerker is gezien de aard en inhoud van de functie minimaal HBO-niveau.  

 

Selectie  

Het werken in 't Loket vraagt, als gevolg van de nieuwe taken, om aanvullende competenties en vaardigheden. 

Ook wordt gesteld dat loketmedewerkers minimaal 20 uur in 't Loket gaan werken. Dit is een wijziging ten 

opzichte van de huidige situatie. Het is niet automatisch zo dat de huidige medewerkers van 't Loket mee 

kunnen en willen gaan in de veranderingen. Er zal moeten worden gekeken naar motivatie en naar de benodigde 

competenties en vaardigheden. Voorgesteld wordt na vaststelling van deze notitie de behoefte te peilen van de 

huidige medewerkers van 't Loket. Voorgesteld wordt om de geïnteresseerde medewerkers (huidige of nieuwe) 

een assessment te laten doen om de (potentiële) geschiktheid te beoordelen. Dit assessment moet vooral gezien 

worden als een ontwikkelassessment.   

 

Uitzondering op bovenstaande vormt de nieuwe jeugdprofessional die zal gaan participeren in ’t Loket. Vanuit de 

Provincie wordt de mogelijkheid geboden om in 2014 een medewerker van de huidige toegang van Bureau 

Jeugdzorg kosteloos in te zetten in de toegang. Voorwaarde is dat deze medewerker in ieder geval een 

dienstverband krijgt voor het jaar 2015.  

http://www.werk.nl/
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We willen van deze ‘regeling’ gebruikmaken te meer ook omdat eerder is besloten een medewerker van Bureau 

Jeugdzorg toe te voegen aan de frontoffice van ’t Loket en deze in dienst te stellen bij het Instituut 

Maatschappelijk Werk. Dit houdt wel in dat bij de te houden assessments niet meer besloten kan worden om 

deze persoon niet in dienst te nemen. Dit vraagt om een goede selectie aan de voorkant. Ten aanzien van de 

inzet van de jeugdprofessionals zal in de loop van 2015 geëvalueerd worden of de keuze voor 1 medewerker 

voor 32 uur een goede is geweest (zie paragraaf 6.7).  

 

 

9. Scholing en deskundigheidsbevordering  
 

Het kennisniveau en de deskundigheid van de loketmedewerker zal vanwege de achtergrond en werkervaring 

niet bij alle medewerkers op al domeinen gelijk zijn. Van alle loketmedewerkers wordt verwacht dat zij in de 

loop van 2015 algemene basiskennis hebben op het gebied van de transities en de methodieken die in 't Loket 

worden toegepast. In voorkomende gevallen gaat bij bezoek op locatie in eerste instantie de loketmedewerker 

met specialisatie op dat terrein op bezoek. In de loop van 2015 wordt van alle loketmedewerkers verwacht dat 

zij door scholing en deskundigheidsbevordering, zo veel als mogelijk en nodig, ook alle bezoeken af kunnen 

leggen. Het optimaliseren van de algemene kennis kan op verschillende wijzen gebeuren. Loketmedewerkers 

leren tijdens het werk en intervisiebijeenkomsten veel van elkaar. Soms zal het nodig zijn om een externe 

partner scholing of deskundigheidsbevordering te laten verzorgen. Het is de taak van de coördinator van 't 

Loket om de lacunes bij de loketmedewerkers te inventariseren op basis hiervan daarvan scholing en training te 

organiseren.  

 

 

10. Randvoorwaarden (huisvesting, ICT, privacy)  
 

Informatie-uitwisseling, ICT en privacy 

De nieuwe taken en de rol van 't Loket daarbij hebben een grote impact op de wenselijke informatiehuishouding. 

Het gaat niet alleen om de rol van de medewerkers van 't Loket, maar er wordt samengewerkt in een keten van 

organisaties. Niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk. Dit leidt tot een complexe omgeving.  

Er zijn meerdere experimenten in het land om een antwoord te krijgen op de gewenste situatie waar het gaat 

om registratie en informatie-uitwisseling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt een aantal 

van die experimenten. Zodra er meer duidelijkheid is over de regionale en landelijke ontwikkeling zullen wij 

definitieve keuzes maken met betrekking tot de inrichting van de ICT-omgeving. Hiermee voorkomen wij dat er 

veel tijd en geld geïnvesteerd wordt in ontwikkelingen die later niet de juiste blijken te zijn. De planning zullen 

wij maken in samenwerking met de directe ketenpartners. Uiteraard betrekken wij hierbij ook de mogelijkheden 

van regionale samenwerking. Een raming van de (waarschijnlijk substantiële) kosten is nu nog niet te maken. Bij 

de informatie-uitwisseling is uiteraard ook de bescherming van de privacy een essentieel onderdeel. Ook 

hiervoor wordt gewerkt aan landelijke protocollen die wij uiteraard zullen hanteren.  

 

Huisvesting  

't Loket is gevestigd in het Zorgcentrum aan de Thomas van Diessenstraat te Goirle. In 2013 heeft een 

onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele verplaatsing van de functies uit het Zorgcentrum naar het C.C. 

Jan van Besouw. Het college heeft besloten om vooralsnog niet tot verplaatsing over te gaan en definitieve 

besluitvorming hierover te koppelen aan de herontwikkeling van de locatie van het Zorgcentrum. In het 

bestuursakkoord gemeente Goirle 2014 - 2018 wordt de verplaatsing van de functies naar het C.C. Jan van 

Besouw opnieuw genoemd. Hierbij wordt aangegeven dat de financiering hiervan aantoonbaar haalbaar moet 

zijn. Het is niet duidelijk op welke termijn dit onderwerp weer oppakt zal worden. Vooralsnog is 't Loket 

gehuisvest in het Zorgcentrum.  
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Het is niet uit te sluiten dat de nieuwe werkwijze die met de transities wordt voorgestaan en de nieuwe rol en 

taak 't Loket, vraagt om fysieke aanpassingen. Eventuele besluitvorming hierover dient plaats te vinden in 

combinatie met afwegingen over de eventuele ontwikkeling van de centrumlocatie. In het bestuursakkoord is 

aangeven dat hier onderzoek naar zal worden verricht.  

 

 

11. De overgangsperiode  
 

De nieuwe Wmo en de nieuwe Jeugdwet voorzien voor bestaande klanten in een overgangsregeling van een 

jaar. Dit geldt ook voor klanten op de wachtlijst. Voor hen geldt dat zij in 2015 hun recht op dezelfde zorg  

behouden. De zorg in 2015 is dus geborgd. Wel moeten in 2015 met deze klanten afspraken gemaakt worden 

over het ondersteuningsarrangement vanaf 1 januari 2016. De inschatting is dat het om behoorlijke aantallen 

gaat. Het is waarschijnlijk niet mogelijk is om voor al deze klanten een nieuw ondersteuningsarrangement op te 

stellen conform de nieuwe werkwijze (via 't Loket en het specialistisch team). Daarnaast wordt de gemeente 

geconfronteerd met een forse bezuiniging op het budget voor hulp bij het huishouden. Er loopt op dit moment 

een onderzoek naar de manier waarop deze voorziening het beste vorm kan krijgen. De uitkomsten van dit 

onderzoek zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de bezuiniging en de mogelijke nieuwe vorm invloed zullen 

hebben op de bestaande klanten die hulp bij het huishouden ontvangen. Ook met deze klanten moeten in 2015 

nieuwe afspraken worden gemaakt. In de tweede helft van dit jaar zal duidelijker worden op welke klanten de 

overgangsregeling van toepassing is en hoe de toekomst ten aanzien van de hulp van het huishouden eruit zal 

zien. Op dat moment zal een plan worden uitgewerkt over de wijze waarop in 2015 tot nieuwe afspraken 

gekomen kan worden. Gelet op de hoeveelheid werk, is het niet uit te sluiten dat er in 2015 tijdelijk extra 

capaciteit inhuurt moet worden om alle klanten te zien en te spreken. 

 

 

12.  Financiële consequenties  
 

Structurele kosten 't Loket (inclusief huidige kosten, zie laatste overzicht). Prijspeil 2014.  

 

Personele lasten (structureel) Uren  Kostprijs p/u   Totale kosten (52 wk)  

Loketmedewerker jeugd IMW (nu medewerker BJZ) 1 x 32 uur  € 60,00  € 99.840,00 

Loketmedewerker jeugd met aandachtsveld onderwijs  1 x 20 uur  € 60,00 € 62.400,00 

Loketmedewerkers gemeente  2 x 20 uur  € 60,00 € 124.800,00 

Loketmedewerker IMW  1 x 20 uur  € 60,00 € 62.400,00 

Loketmedewerkers MEE 2 x 20 uur  € 60,00 € 124.800,00 

Loketmedewerker ContourdeTwern  1 x 24 uur  € 60,00 € 74.880,00 

Coördinator 't Loket  1 x 20 uur € 60,00 € 62.400,00 

Totaal structurele personele lasten    € 611.520,00 

    

Organisatiekosten structureel    Totale kosten  

Mobiele telefonie (9 stuks a € 300,00 per jaar)   € 2.700,00 

Organisatiekosten inclusief deskundigheidsbevordering    € 22.350,00 

Kosten ICT    PM  

Gebruikerskosten (pand Zorgcentrum)   € 10.000,00 

Totaal   € 35.050,00 

    

Totale structurele kosten 't Loket    € 646.570,00 

 

De huidige structurele kosten voor 't Loket bedragen ongeveer € 275.000,00.  
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Incidentele kosten 't Loket (prijspeil 2014) 

 

Incidentele kosten 2014  Totale kosten   

Kosten implementatie quickscan (3 trainingsdagen a € 1.000,00 per training) € 3.000,00 

Eenmalige kosten inhuur t.b.v. procesbeschrijvingen  PM  

Kosten assessments (uitgaande van 10 assessments a € 1.500,00 per assessment) € 15.000,00  

Eenmalige kosten extra capaciteit t.b.v. overgangsperiode  PM  

Totaal incidentele kosten  € 18.000,00 

 

 



Bijlage 1  Taken CJG: oude situatie, nieuwe situatie in schema 
 

Taken  Huidige situatie  

Regionaal CJG (Tilburg)  

Huidige situatie  

Lokaal CJG in gemeente Goirle  

Nieuwe situatie  

Front-office 

functie  

Telefonisch en digitale loketfunctie: een 

telefoonnummer en een website voor de 

regio. Het regionale CJG is 5 dagen per week 

geopend. Vragen worden hier zoveel als 

mogelijk beantwoord, er wordt advies 

gegeven of verwezen naar de juiste hulp.  

Hosting van regionale website als 

informatievoorziening.  

Lokale CJG medewerkers werken op vindplaatsen 

(school, consultatiebureau) en ouders/opvoeders 

kunnen hier direct vragen stellen en advies 

krijgen. Tevens doorverwijzing naar juiste hulp.  

Indien vragen vanuit het regionale CJG opvolging 

behoeven dan wordt dit doorgezet naar lokaal 

CJG.  

Vragen over opvoeden en opgroeien kunnen nog 

steeds gesteld worden bij de partners in het 

voorliggend veld (huidige CJG partners). 

Daarnaast wordt 't Loket de toegang voor alle 

ondersteuningsvragen voor jeugdigen.  

Wellicht CJG regionaal in afgeslankte vorm 

behouden voor (anonieme) vragen.  

Samenwerking  Organisatie deskundigheidsbevordering 

regionaal (bijvoorbeeld Triple P).   

Intervisie en casuïstiekbespreking 6 x per jaar 

CJG medewerkers. 

Maandelijks jeugdnetwerk 0-23 jaar.  

Participatie in Zorgteams in onderwijs, 

structureel overleg zorgkinderen  voorschoolse 

voorzieningen  

Jeugdnetwerk voorlopig in 2015 in stand houden 

Participatie in zorgteams in stand houden en 

uitbreiden met extra uren (zie hoofdstuk 6) 

Aansluiting GGD met 't Loket bewerkstelligen.  

Preventieve 

activiteiten 

Afstemming regionaal cursusaanbod, tevens 

aanmelding voor alle lokale cursussen. 

 

Inzet van lichte pedagogische hulpverlening als 

Triple P, Home-start en praktische 

thuisbegeleiding.  

Organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten. 

Inzet van lichte pedagogische hulpverlening als 

Triple P, Home-start en praktische 

thuisbegeleiding door loketmedewerkers of door 

de huidige CJG partners (IMW en GGD) in overleg 

met 't Loket. Triple P mogen deze medewerkers 

wel inzetten zonder afstemming met 't Loket.  

Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren vanuit 't 

Loket eventueel in samenwerking met andere 

partners.   

Wellicht behouden CJG regionaal in afgeslankte 

vorm.  

  



Bijlage 2  De werkprocessen   
 

Stap 1: de melding van een ondersteuningsvraag  

Wanneer een inwoner een hulpvraag heeft waar hij/zij zelf geen oplossing voor vindt, zal hij/zij zich – behalve in 

geval van zorgmijding – ergens melden, al dan niet via een vertegenwoordiger. Een inwoner kan zich melden bij 

’t Loket, maar het is ook voor de hand liggend dat hij/zij zich meldt bij een vertrouwenspersoon zoals een 

huisarts, een leerkracht op school, een welzijnsorganisatie of aanbieder waar hij al zorg van ontvangt. Indien 

een inwoner een ondersteuningsvraag heeft op het gebied van bijstand in levensonderhoud en/of re-integratie, 

moet hij/zij een digitale aanvraag indienen bij het UWV. Deze wordt vervolgens doorgeleid naar de gemeente 

(afdeling Maatschappelijke Dienstverlening).  

 

Stap 2: toepassen van de quickscan 

Na melding van de ondersteuningsvraag, voert de professional waar de melding binnen is gekomen, samen met 

de betreffende inwoner (klant) een quickscan uit. Dit is een regionaal ontwikkeld instrument en een hulpmiddel 

om een snelle inschatting te kunnen maken van de problematiek (integraal en systeemgericht) en de mate van 

zelfredzaamheid van de klant. Op basis van de quickscan zijn twee scenario’s mogelijk: 

1. Er is sprake van een eenvoudige vraag die opgelost kan worden door de klant zelf (eventueel met behulp 

van zijn sociale netwerk) en/of door de inzet van vrij toegankelijk aanbod. In dit geval bespreekt de 

professional, die de quickscan heeft uitgevoerd, de oplossingen met de klant en maakt hiertoe, indien nodig, 

samen met de klant een plan van aanpak. De klant is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.    

2. Er kan ook sprake zijn van problemen op meerdere leefgebieden, een onduidelijk beeld, twijfels over de 

zelfredzaamheid of reden tot zorg. In dit geval is een integrale vraaganalyse nodig.  

 

Onderstaand wordt deze werkwijze gevisualiseerd.  

 

 
 

 

Wie voert de quickscan uit:  

De quickscan wordt uitgevoerd door de medewerkers van 't Loket en door professionals in het veld. Dit zijn in 

de meeste gevallen professionals uit de zogenaamde eerste lijn omdat een inwoner zich naar verwachting hier 

als eerste zal melden met een ondersteuningsvraag. Voorbeelden van 1e lijn professionals zijn: huisartsen, 

praktijkondersteuners, (school)maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, dementieconsulent, 

wijkverpleegkundigen en gemeentelijke klantmanagers. Het kan ook voorkomen dat een inwoner zich als eerste 

meldt bij een aanbieder van specialistische zorg en ondersteuning (2e lijn). In dit geval past deze professional de 

quickscan toe.  
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Werkafspraken ten behoeve van de quickscan:  

1. Bij het eerste contact met de klant vindt de quickscan plaats. Welke professional deze uitvoert, is 

afhankelijk van waar de klant zich als eerste meldt.  

2. De professional vult tijdens of na het gesprek het format quickscan volledig in. Dit gebeurt bij voorkeur 

tijdens het gesprek met de klant.  

3. De professional bepaalt aan de hand van de quickscan wat er nodig is. Er kan of direct een oplossing 

geboden worden (eenvoudige vragen en voldoende zelfredzaamheid) òf er is een integrale vraaganalyse 

nodig.  

4. Indien een integrale vraaganalyse nodig is, dan wordt deze uitgevoerd door een medewerker van 't Loket 

ténzij er zwaar wegende redenen zijn (bijv. crisis, veiligheid, en zwaarte problematiek) om naar een 

specialist over te dragen.  

5. De afspraak voor een integrale vraaganalyse vindt plaats binnen 2 weken nadat het eerste contact is 

geweest en de quickscan is uitgevoerd.  

6. Indien de quickscan niet wordt uitgevoerd door een medewerker van 't Loket maar door een andere 

professional en er is een integrale vraaganalyse nodig, kan eerst (telefonisch) contact opgenomen worden 

met 't Loket voor: ruggespraak (is de overdracht terecht?), mondelinge overdracht, mogelijke urgentie, 

waardoor snelle(re) opvolging nodig is. 

7. De professional die de quickscan heeft uitgevoerd, vraagt (mondeling) toestemming aan de klant voor 

overdracht naar 't Loket en het delen van informatie over de situatie van de klant (uitkomsten quickscan). 

De benodigde informatie wordt per email verstuurd aan de medewerker van 't Loket.  

8. De medewerker van 't Loket nodigt de klant uit voor de integrale vraaganalyse. 

9. Er vindt een schriftelijke (digitaal) terugkoppeling plaats van de loketmedewerker die de integrale 

vraaganalyse uitvoert naar de professional die de quickscan heeft uitgevoerd. Deze terugkoppeling vindt 

plaats nadat de eerste afspraak heeft plaatsgevonden. Degene die de quickscan heeft uitgevoerd ‘laat pas 

los’ wanneer deze terugkoppeling heeft plaatsgevonden. Zonder bericht checkt hij zelf of de klant is 

aangekomen. Deze terugkoppeling beoogt 2 zaken: 1) continuïteit in het proces voor de klant is 

gewaarborgd en 2) feedback over de juistheid van doorzetting (lerend vermogen). 

 

Stap 3: toepassen integrale vraaganalyse 

Als op basis van de quickscan blijkt dat er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden, een onduidelijk 

beeld, twijfels over de zelfredzaamheid of reden tot zorg, wordt overgegaan op een integrale vraaganalyse.  

Integrale vraaganalyse vindt plaats door de medewerkers van ’t Loket. Zij maken hierbij gebruik van de 

methodiek voor vraaganalyse die op regionaal niveau is ontwikkeld. Voor de integrale vraaganalyse kunnen 

meerdere gesprekken nodig zijn. Deze vinden bij voorkeur plaats bij de klant thuis. De klant wordt vooraf 

geïnformeerd over het doel van het gesprek en de werkwijze (verwachtingenmanagement) en wordt 

gestimuleerd om iemand uit het sociale netwerk bij het gesprek te betrekken. De integrale vraaganalyse 

resulteert in een omschrijving van de ondersteuningsbehoefte van de klant op meerdere leefgebieden en de 

resultaten die met de ondersteuning bereikt moeten worden.  

 

Werkafspraken ten behoeve van de integrale vraaganalyse  

1. De integrale vraaganalyse (het eerste gesprek) vindt plaats binnen 2 weken nadat de aanmelding 

(quickscan) is gedaan, tenzij een snellere opvolging gewenst is. 

2. Voor de integrale vraaganalyse kunnen meerdere gesprekken nodig zijn. 

3. Bij voorkeur vinden deze gesprekken bij de klant thuis plaats. 

4. De klant wordt gestimuleerd om iemand uit het eigen netwerk hierbij te betrekken.  

5. Bij specifieke problematiek wordt, Indien nodig, een andere professional gevraagd om ook deel te nemen 

aan het gesprek. Dit kan bijvoorbeeld iemand uit het Samenkracht-team zijn.  
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6. Tijdens het eerste contact voor de integrale vraaganalyse wordt het doel, de werkwijze en het vervolg aan 

de klant verteld (verwachtingsmanagement). 

7. De loketmedewerker vult samen met de klant, en eventueel zijn sociale netwerk, tijdens of na het gesprek 

het format de voor integrale vraaganalyse volledig in.  

 

Stap 4: bepalen van het ondersteuningsarrangement 

Op het moment dat de ondersteuningsbehoefte in beeld is en duidelijk is welke resultaten de klant wil bereiken, 

kunnen zich twee situaties voordoen:  

1. De ondersteuningsvraag kan opgelost worden door inzet van eigen kracht, het sociale netwerk, vrij 

toegankelijk aanbod en/of jeugdhulp tot € 3.000,00. In dit geval wordt het ondersteuningsarrangement 

samen met de klant geformuleerd door de medewerker van ’t Loket. Hiertoe wordt een plan van aanpak 

opgesteld. Een uitgebreid plan van aanpak zal in veel gevallen niet nodig zijn maar het is wel wenselijk om 

de afspraken met de klant altijd vast te leggen. Indien het arrangement ook bestaat uit de mogelijke inzet 

van een individuele Wmo-voorziening, wordt door de medewerker van ’t Loket samen met de klant een 

aanvraag opgesteld en doorgeleid naar de back-office van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke 

Dienstverlening. Hier vindt beoordeling en besluitvorming over de inzet van de individuele voorziening 

plaats.  

2. De ondersteuningsvraag kan niet worden opgelost door inzet van eigen kracht, het sociale netwerk, vrij 

toegankelijk aanbod, een individuele Wmo-voorziening en/of jeugdhulp tot € 3.000,00. Er is gelet op de 

ondersteuningsvraag meer nodig in de vorm van specialistisch aanbod. Hierbij wordt gedoeld op inzet van 

zorg en ondersteuning vanuit de tweede lijn. Op het moment dat hiervan sprake is, wordt het specialistisch 

team ingeschakeld. Dit team heeft als taak om een advies uit te brengen over het totale passende 

ondersteuningsarrangement (inclusief inzet eigen kracht, sociaal netwerk, vrij toegankelijk aanbod, een 

individuele Wmo-voorziening en/of jeugdhulp tot € 3.000,00). Dit advies wordt vertaald in een concept plan 

van aanpak dat door de loketmedewerker met de klant wordt besproken. Op basis hiervan kan eventueel 

bijstelling plaatsvinden.  De klant is vrij om zich bij het bespreken van het plan van aanpak, bij te laten 

staan door iemand uit zijn/haar sociale netwerk of iemand anders.  

 

Werkafspraken ten behoeve van het opstellen ondersteuningsarrangement door loketmedewerker 

1. Op basis van de uitkomsten van de integrale vraaganalyse en de gewenste resultaten maakt de 

loketmedewerker, bij voorkeur samen met de klant en eventueel diens netwerk, indien nodig, een integraal 

plan van aanpak. Dit plan is binnen 2 weken gereed en besproken met de klant.  

2. Tijdens het opstellen van het plan van aanpak kan al gestart worden met onderdelen van het plan. Dit moet 

niet verkokerd gebeuren maar in samenhang.  

3. Bij het opstellen van het plan van aanpak, kan consultatie en advies nodig zijn van een anderen 

(bijvoorbeeld collega loketmedewerkers of een professional uit het specialistisch team).  

4. Bij goedkeuring van het plan van aanpak door de klant, wordt deze door de klant ondertekent.  

  

Werkafspraken ten behoeve van het opstellen ondersteuningsarrangement door specialistisch team  

1. De loketmedewerker geeft aan de klant aan dat inschakeling van het specialistisch team, gelet op de 

complexiteit van de problematiek en de verwachtte benodigde ondersteuning, nodig is.  

2. De loketmedewerker vraagt toestemming aan de klant voor overdracht naar specialistisch team inclusief de 

benodigde en voorhanden zijnde informatie.  

3. De loketmedewerker meldt via de coördinator van 't Loket de klant aan bij het specialistisch team en zorgt 

bij de aanmelding voor informatieoverdracht (uitkomsten integrale vraaganalyse). Dit gebeurt per email.  

4. Het specialistisch team bespreekt binnen twee weken de casus. Bij deze bespreking is ook een 

loketmedewerker aanwezig. Bij voorkeur de medewerker die de integrale vraaganalyse heeft gedaan.  
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5. Het specialistisch team brengt advies uit over het meest passende ondersteuningsarrangement, waarbij 

ook wordt aangegeven wie de ondersteuning zou kunnen leveren.  

6. Het advies van het specialistisch team wordt binnen twee weken door de loketmedewerker (die de 

integrale vraaganalyse heeft gedaan) besproken met de klant. Als de klant de keuze heeft tussen 'zorg in 

natura' en een 'persoonsgebonden budget' dan wordt dit door de loketmedewerker gemeld.  

7. Als de klant het eens is met het gegeven advies wordt het advies omgezet naar een definitief plan van 

aanpak dat door de klant wordt ondertekend. In dit plan moet worden aangegeven dat indien een afwijkend 

besluit wordt genomen, de klant bezwaar en beroep kan aantekenen. Eventueel moet op basis hiervan het 

gesprek met de klant opnieuw aangegaan worden.  

 

Stap 5: bepalen of casusregie nodig is  

Bij het opstellen van het ondersteuningsarrangement is het van belang om na te gaan of het nodig is om regie te 

voeren op de betreffende casus. Dit is niet nodig wanneer de klant zelfredzaam is en als het gaat om 

enkelvoudige of niet-complexe problematiek. Casusregie is wel nodig als klant niet voldoende zelfredzaam is 

en/of het om meervoudige of complexe problematiek gaat. Een casusregisseur is zowel voor de klant als voor de 

partners die bij de uitvoering betrokken zijn het aanspreekpunt. Hij/zij heeft ook als taak om de voortgang en de 

gemaakte afspraken te bewaken en in te grijpen als er sprake is van afstemmingsproblemen. De taken en 

verantwoordelijkheden die behoren bij casusregie worden nog gedetailleerder uitgewerkt. Op het moment dat er 

geen casusregie nodig is, wil dit niet zeggen dat de klant zomaar ‘losgelaten’ kan worden. Ook dit is per situatie 

verschillend. Het is aan de loketmedewerker om te beoordelen of het verstandig en/of nodig is om de klant na 

een, nog nader vast te stellen periode, te benaderen met de vraag of de aangedragen oplossing ook succesvol is 

(geweest) en of er mogelijk nog een andere (vervolg)actie nodig is. Daarnaast is het van belang om altijd te 

zorgen voor een warme overdracht, bijvoorbeeld als een klant vanuit ’t Loket doorverwezen wordt naar het 

maatschappelijk werk of welzijnswerk of als er sprake is van een aanvraag voor een individuele Wmo-

voorziening. Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt.   

 

Wie de rol van casusregisseur op zich zal nemen, is per situatie verschillend. Het is de taak van het 

specialistisch team om per situatie met elkaar te bepalen wie het beste de coördinatie kan doen.  

 

Stap 6: de beslissing op het arrangement  

Als met de klant overeenstemming is bereikt over de voorgestelde aanpak (het ondersteuningsarrangement) 

moet hierover een ‘besluit’ genomen worden. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:  

1. De geboden oplossing (het ondersteuningsarrangement) bestaat uit de inzet van eigen kracht, sociaal 

netwerk en/of inzet van een vrij toegankelijke voorziening. In dit geval wordt voorgesteld om geen formeel 

besluit te laten nemen over het ondersteuningsarrangement door de gemeente. Ook nu is dit niet het geval 

omdat het gaat over aanbod waarvan mensen vrij gebruik kunnen maken. Inwoners kunnen zich in principe 

ook rechtstreeks tot dit aanbod wenden. Wel wordt voorgesteld om de afgesproken oplossingen vast te 

leggen in een verslag en dit door de klant te laten ondertekenen.  

2. De geboden oplossing bestaat òòk uit de inzet van een individuele Wmo-voorziening. Voorgesteld wordt de 

aanvraag voor de individuele Wmo-voorziening (net zoals nu het geval is) door te leiden naar de 

gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Dienstverlening waar een besluit wordt genomen over het wel of 

niet toekennen. Vervolgens wordt voor de inzet van de voorziening en de andere aangedragen oplossingen 

een beschikking afgegeven waartegen de klant eventueel bezwaar kan maken. De reden om op het totale 

ondersteuningsarrangement een beschikking af te geven is gelegen in het feit dat er sprake is van een 

integraal arrangement. De keuze voor bepaalde Wmo-voorziening kan afhankelijk zijn van de andere 

oplossingen die worden voorgesteld.  
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3. De oplossing bestaat òòk uit de inzet van specialistisch aanbod. In dit geval heeft het specialistisch team 

een advies uitgebracht over het totale ondersteuningsarrangement, wat vertaald is in een integraal plan 

van aanpak. Als in deze situatie ook sprake in van inzet van een individuele Wmo-voorziening of jeugdhulp 

tot € 3.000,00 dan wordt deze integraal meegenomen in het advies en het plan van aanpak. Bij het 

specialistisch team zit een klantmanager Zorg en Inkomen en een gedragsdeskundige (van voormalig 

Bureau Jeugdzorg of MEE) die als taak hebben toe te zien of het arrangement op een goede manier tot 

stand is gekomen. Zij gaan niet over de inhoud ervan. Zij bekijken wel of er in voldoende mate is gekeken 

naar inzet voorliggend en of is gekeken naar alle leefgebieden en het hele systeem. De klantmanager zorgt 

ervoor dat er een beschikking op het gehele ondersteuningsarrangement. Deze wordt door afdeling 

Maatschappelijke Dienstverlening afgegeven.  

 

Opmerking:  

Als er duidelijkheid is over de grens van € 3.000,00 jeugdhulp, moet bekeken worden wie op welk moment 

hierover een besluit neemt. Op basis hiervan wordt stap 6 aangevuld.  

 

Er kan zich ook een situatie voordoen waarin de klant het niet eens is met het voorgestelde 

ondersteuningsarrangement en de beschikking die is afgegeven. De klant kan dan in bezwaar en beroep gaan. 

Hierbij kan de klant, indien nodig, een beroep doen op ondersteuning van Bureau Sociaal Raadslieden. Voor 

mensen met een beperking vraagt dit om een specifieke aanpak. Deze ondersteuning wordt nu geboden door 

MEE. Bij het overkomen van de middelen van MEE willen we kijken of deze expertise kan worden toegevoegd 

aan Bureau Sociaal Raadslieden.   

 

Stap 7: de uitvoering  

Als de klant met de voorgestelde aanpak heeft ingestemd en er besluitvorming heeft plaatsgevonden, kan 

gestart worden met de uitvoering.  

 

Situatie van spoed of crisis 

De voorgaande werkwijze gaat uit van een ‘normale’ ondersteuningsvraag. De doorlooptijd is berekend op 6 

weken. In sommige situaties is het echter nodig dat er direct een (tijdelijke) oplossing geboden wordt. We 

spreken dan van spoed- of crisissituaties.  

 

Bij een spoedstiuatie kan gesteld worden dat de normale doorlooptijd tot het inzetten van passende 

ondersteuning te lang duurt maar dat er geen sprake is van een direct veiligheidsrisico. Er is binnen een x 

periode, vooruitlopend op een duurzame oplossing, een interventie nodig. In feite is hier sprake van 

overbruggingszorg. In deze notitie wordt voorgesteld om de loketmedewerker mandaat te geven voor het 

inzetten van 'overbruggingszorg' voor periode van maximaal 4 weken in overleg met het specialistisch team.  

Daarna volgt de normale route.  

 

Bij een crisissituatie is er direct een interventie nodig door (veelal) gespecialiseerde hulp. Het direct inzetten van 

een crisisinterventie is geen taak voor ’t Loket. Hier is specifieke kennis voor nodig. Regionaal wordt bekeken 

welke crisisinterventies en crisisdiensten er bestaan en welke kunnen worden gekoppeld. Het Zorg- en 

Veiligheidshuis gaat hierin een nadrukkelijke rol spelen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de 

criteria en routing.  
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Bijlage 3 Attitudes en competenties (regionaal ontwikkeld) 

 

Attitude en competenties quickscan 

 

Attitude (houding) 

 Open en onbevooroordeeld 

 Integer, vertrouwelijk 

 Opmerkzaam 

 Geïnteresseerd 

 Respectvol 

 Invoelend, empatisch 

 Nieuwsgierig 

 Daadkrachtig 

 Transparant 

 Motiverend en activerend 

 Probleemoverstijgend 

 Systeemgericht 

 Durven vragen, je eigen tekorten (h)erkennen 

 Met gezond verstand 

 Vertrouwend op eigen ervaring 

 

Competenties (vaardigheden) 

 Open vragen stellen 

 Actief luisteren en durven doorvragen 

 Regie en overzicht houden in gesprek/kunnen begrenzen 

 Aansluiten bij niveau en tempo klant 

 Objectief en neutraal blijven 

 Resultaatgericht zijn 

 Overstijgend, breed kunnen kijken 

 Kennis van sociale kaart 

 Zakelijk en feitelijk zijn 

 Signalen (non) verbaal oppikken 

 Activeren en maximaal de eigen kracht van de cliënt kunnen en durven inzetten 

 Weten wanneer je (externe) expertise moet bevragen en/of inzetten, m.a.w. de grenzen van je eigen 

professie kennen 

 Empatisch vermogen 

 Flexibel zijn 

 Snel kunnen schakelen 

 Analytisch vermogen 

 Lef 
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Attitude en competenties integrale vraaganalyse (aanvullend op competenties quickscan) 

 

Aanvullende competenties: 

 Ordenen, structureren, creëren van overzicht 

 Concreet kunnen formuleren van gewenste doelen 

 Bewustwordingsvragen kunnen stellen 

 Vragen kunnen stellen die de verantwoordelijkheid versterken 

 Ervaring met huishoudens met meervoudige problematiek 

 Ervaring met mensen met verschillende sociaaleconomische en culturele achtergronden 

 Heeft kennis van de regelingen, voorzieningen en mogelijkheden op de verschillende leefdomeinen 

 Oplossingsgericht kunnen werken 

 Confronteren/spiegelen van cliënt 

 Grenzen bewaken (bij grensoverschrijdend gedrag in het algemeen) 

 Omgaan met agressie 

 

Attitude en competenties integraal Plan van Aanpak (aanvullend op competenties en attitude 

quickscan) 

 

Aanvullende attitude: 

 Gericht zijn op verbinding, open staan voor samenwerking 

 Open staan voor buiten eigen organisatie 

 

Aanvullende competenties: 

 In staat zijn tot het activeren van zelfredzaamheid en inzet cliënt en zijn omgeving 

 Kantelingsgericht en systeemgericht kunnen werken 

 In staat zijn tot kritische reflectie op eigen handelen, open houding om te leren 

 Contact kunnen/durven leggen met andere organisaties en expertise in te winnen 

 Overzicht kunnen houden over verschillende lijnen die lopen 

 Goede uitdrukkingsvaardigheden (taalvaardigheid) 

 Het onderscheidend vermogen hebben om de diverse aspecten van de problemen te zien, te wegen en te 

vertalen naar een brede interventie 

 Creativiteit in het bedenken van passende oplossingen 

 Samen kunnen werken met diverse partijen 

 Flexibiliteit naar situaties en klanten 

 Specialist in team kunnen zijn, generalist voor de klant 

 

Aanvulling door werkgroep doorontwikkeling 't Loket gemeente Goirle  

 

Kennisgebieden: 

 Weet hebben van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet (juridisch kader) 

 Weet hebben van veel voorkomende somatische aandoeningen en mogelijkheden en beperkingen 

 Weet hebben van veel voorkomende psychische en psychiatrische aandoeningen en mogelijkheden en 

beperkingen 

 Weet hebben van licht verstandelijke beperkingen en mogelijkheden en beperkingen 

 Weet hebben van jeugdhulp 

 Weet hebben van voorliggende, algemene en individuele voorzieningen 

 Kennis hebben over wonen, vervoer, hulp bij de huishouding 

 Kennis hebben over de sociale kaart in de gemeente Goirle e.o.. 


