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1 Inleiding en context 

De gemeente Goirle heeft stichting MEE (MEE), het Instituut voor Maatschappelijk Werk 

(IMW) en ContourdeTwern gecontracteerd voor de uitvoering van ’t Loket. De transitie van 

het sociaal domein vraagt meer van de Goirlese toegang en om daar met nieuwe inzichten en 

ervaring beter invulling aan te kunnen geven, is in 2018 de doorontwikkeling van ’t Loket 

gestart. De missie, visie en uitgangspunten op het sociaal domein zijn opgesteld door de 

gemeente en haar samenwerkingspartners IMW, MEE en ContourdeTwern (zie de bijlage 1). 

Daarin is ook de ambitie uitgesproken om meer preventief en integraal te werken. Vandaaruit 

is naar de inrichting van ’t Loket gekeken die meer ondersteunend moet worden aan de 

uitgangspunten en doelen die zijn gesteld. In februari 2020 heeft de raad besloten hier met 

een pilot uitvoering aan te geven. In maart 2020 is de pilot waarin de organisatiestructuur van 

’t Loket is gewijzigd, van start gegaan. 

 

Hieronder worden de doelen van de pilot uiteen gezet. Daarna volgt de opzet en aanpak van 

de evaluatie en wordt er kort stilgestaan bij de effecten van COVID – 19 (corona) op de 

werkzaamheden van de pilot. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de samenwerking, sturing en 

inrichting van ’t Loket beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de pilot waarna in 

hoofdstuk 4 conclusies worden getrokken en er aanbevelingen worden gedaan. Tenslotte 

wordt in hoofdstuk 5 naar het vervolg gekeken. 

 

1.1 De doelen van de pilot 

Zoals in de missie, visie en uitgangspunten toegang Goirle staat beschreven, beogen de 

samenwerkende partijen een verdere transformatieslag binnen het sociaal domein door 

knelpunten ten aanzien van systemen, mensen en processen op te lossen. De lokale toegang 

"nieuwe stijl" kenmerkt zich doordat het zich sterker dan voorheen inzet voor een brede 

aanpak van casussen (vanuit jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie) en 

met de nadruk op het zoveel mogelijk versterken van de kwaliteiten van inwoners en het 

verbinden met passende hulp en ondersteuning. Het voorliggend veld moet hierbij 

nadrukkelijker worden betrokken.  
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Op basis hiervan zijn vier specifieke doelen voor de doorontwikkeling van ’t Loket 

geformuleerd, namelijk: 

1. Eén toegang voor alle hulpvragen m.b.t. de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet.  

2. Het inregelen van casus coördinatie.  

3. Stevigere verbinding met algemene voorzieningen en vrijwillige voorzieningen om 

goed te kunnen afschalen.  

4. Grip krijgen binnen het sociaal domein.  

 

Het laatst doel ‘grip krijgen binnen het sociaal domein’ is tijdens de pilot geïntegreerd in het 

programma Lokaal Opgave Team (LOT), dit wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht. De inzet en 

inzichten van het LOT worden in deze evaluatie dus niet meegenomen.  

 

1.2 Evaluatievraag 

Vanuit de bovenstaande doelen is ’t Loket anders ingericht en heeft de raad in februari 2020 

besloten hier met een pilot uitvoering aan te laten geven (doorontwikkeling van ’t Loket).  

In maart 2020 is deze pilot van start gegaan. Nu het pilotjaar is afgerond, ligt hier de evaluatie 

voor. De vraag die centraal staat bij de evaluatie is: 

 

In hoeverre worden de beoogde doelen van de doorontwikkeling van ‘t Loket bereikt door de 

inzet van de pilot? 

 

Bij de beantwoording van deze vraag worden de volgende onderdelen meegenomen: 

governance, interne organisatie, monitoring, communicatie en huisvesting. Daarnaast dient 

stilgestaan te worden bij de vraag over de benodigde bezetting van ’t Loket.  

 

1.3 Opzet en aanpak evaluatie 

De evaluatie is uitgevoerd in de periode januari 2021 tot en met april 2021. Bij de aanvang van 

de evaluatie is besloten voor een beschrijvend onderzoek. Dat wil zeggen dat aan diverse 

groepen vragen zijn voorgelegd met betrekking tot de wijzigingen die doorgevoerd zijn in 

relatie tot de doelen van de doorontwikkeling van ’t Loket. Daarmee hebben we de 

professional alle ruimte gegeven om hun mening te geven. De input is met een digitale 
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enquête opgehaald omdat fysieke bijeenkomsten in deze periode nog niet toegestaan waren. 

De gegevens zijn verwerkt in dit document. Op basis van de enquêtes zijn conclusies getrokken 

en worden aanbevelingen gedaan. 

De evaluatie is uitgevoerd door een extern adviseur en een medewerker van de gemeente. 

Naast een goede samenwerking bracht dit de benodigde objectiviteit voor het verzamelen en 

formuleren van de opbrengst van de enquêtes, alsook de benodigde kennis van het 

voortraject en verloop van de pilot.  

Voorafgaand aan de evaluatie van de pilot is gesproken met een vertegenwoordiging van de 

Participatieraad om ideeën uit te wisselen voor het vormgeven van de evaluatie. 

 

De volgende groepen zijn benaderd: 

1. Medewerkers van ’t Loket. Deze medewerkers zitten in de verschillende teams en 

hebben het afgelopen jaar actief bijgedragen aan de pilot. Het gaat om de volgende 

teams: aanmeldteam en de twee ondersteuningsteams (een ondersteuningsteam 

voor de ondersteuningsvragen die lichtere casus coördinatie vragen (team Licht) en 

een voor de casussen met complexe coördinatie (team Complex)). 

2. De coördinatoren van de medewerkers van de samenwerkingspartners; 

3. De partners van het afstemmingsoverleg1 zijnde: GGD Hart van Brabant, stichting Jong, 

Thebe, ContourdeTwern en de gemeente. 

Aan deze groepen zijn vragen gesteld gericht op de doelen van de doorontwikkeling van ‘t 

Loket. Iedere groep heeft een aantal algemene vragen gekregen alsook specifieke vragen 

gericht op bepaalde taken. In de enquête zijn zowel open als gesloten vragen opgenomen 

zodat er voor betrokkenen een mogelijkheid was om een nadere toelichting en onderbouwing 

te geven. Hiermee hebben we ruimte gecreëerd voor kwalitatieve inbreng.  

Van de medewerkers en coördinatoren heeft 87% van de ondervraagden de enquête 

beantwoord. Van de partners van het afstemmingsoverleg is dat 71%. 

 

 
1 Het afstemmingsoverleg is een overlegplatform voor organisaties in en buiten ’t Loket. Dit wordt nader 
toegelicht op p. 31 en verder.  
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Tot slot: de inwoners van Goirle – de mensen waar het uiteindelijk allemaal om draait. De 

wens is om de ervaringen van deze groep mee te wegen in de resultaten van de pilot. Helaas 

hebben we door corona niet met de opgestelde feedbackkaarten kunnen werken en is de 

beleving van de inwoner niet actief opgehaald.  

In 2019 heeft de gemeente Goirle een Burgerpeiling gedaan waarin ook ervaringsvragen van 

de vindbaarheid, bereikbaarheid en dienstverlening van ’t Loket gesteld zijn. Deze nemen we 

als nul-meting. In het derde kwartaal van 2021 staat een volgende burgerpeiling op de agenda 

waarin we dezelfde vragen zullen stellen. Zodoende hebben we eind 2021 een tweede meting 

die we kunnen afzetten tegen de eerste opbrengst. De verkregen inzichten over de ervaren 

dienstverlening zullen we ter harte nemen en delen met onze partners in de toegang zodat er 

(nog) beter aangesloten kan worden bij de behoefte van onze inwoners.  

 
 

1.4 Effecten COVID-19 

Twee weken na de aftrap van de pilot kondigden de consequenties van corona zich in alle 

hevigheid aan. Iedereen werd gevraagd thuis te blijven, thuis te werken en niemand kon 

overzien wat ons te wachten stond. Dit had grote consequenties voor de werkwijze van ’t 

Loket en daarmee uiteraard ook voor de pilot. Vanuit de noodzaak alle essentiële en 

noodzakelijke ondersteuning te kunnen blijven voortzetten en faciliteren, is er in de eerste 

maanden voor gekozen om de pilot op een lager pitje te zetten. De ondersteuning aan onze 

inwoners bleef gewaarborgd doordat eenieder deed waar hij goed in was. Ontwikkeltaken 

zoals bijvoorbeeld de verbreding naar taakvelden van collega’s, bleven liggen. Het betekende 

ook dat het samen bouwen aan de nieuwe teams en overlegvormen onder druk kwamen te 

staan. Vooral voor het grootste team – waar medewerkers met verschillende achtergronden, 

expertise en werkwijze voor het eerst één team vormde, vormde dat een extra uitdaging. Voor 

iedereen geldt dat overleggen en samenwerken op afstand ontzettend veel energie vraagt – 

iets waar zeker aan gewerkt is maar wat minder opbrengst heeft opgeleverd dan dat we 

hadden kunnen bereiken in een werkomgeving waar medewerkers elkaar fysiek zien.  

Corona beïnvloedde ook het werk zelf. De meeste gesprekken vinden op afstand plaats, 

telefonisch of met beeldbellen. Dat betekent dat er een hele dimensie aan communicatie mist, 

een dimensie die juist voor professionals in de zorg zeer waardevol is. Ontwikkeldoelen 
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worden soms uit noodzaak voor een kortere periode vastgesteld omdat in deze situatie het 

beoordelen van en werken naar langere termijndoelen minder betrouwbaar zijn. En daar waar 

eerder slechts enkele gesprekken nodig waren, vraagt de ondersteuning die 

Loketmedewerkers soms ook zelf bieden vaak meer tijd en aandacht.  Ook overleggen met 

verschillende partners vraagt in deze tijd simpelweg meer. Gelukkig brengt de ontwikkeling 

ook kansen: sommige ondersteuningsvragen lenen zich prima voor een snellere telefonische 

afhandeling. 

Concreet betekent dit dat we pas vlak voor de zomerperiode, in juni weer actief met de doelen 

van de pilot aan het werk konden gaan.  En ook dat gebeurde in een lagere versnelling – we 

hebben geleerd dat je ook op afstand kan samenwerken en leren van elkaar, zij het minder 

snel dan we zouden wensen.  

Het afgelopen jaar hebben we ons vooral gericht op het hier en nu. Daarnaast hebben we zorg 

voor de toekomst, want: 

- de toegankelijkheid van ondersteuning is teruggelopen en problematiek bouwt zich op 

achter de voordeur. 

- Er is en wordt alternatieve zorg geboden, vaak op een lagere intensiteit en in meer 

digitale vormen. Het is onduidelijk wat de impact daarvan is op de langere termijn. 

- Het beroep op de bijstand neemt toe, en ook de regelingen TOZO en TONK (Tijdelijke 

overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten) zijn in het leven geroepen. Het is onduidelijk hoe dit zich op 

(middel)lange termijn gaat ontwikkelen en wat de consequenties hiervan zijn in het 

leven van onze inwoners. 

- De schuldhulpverlening – nodig door de economische gevolgen van de crisis - komt 

vertraagd op gang. 

 

Zowel in 2019 als in 2020 was er ook een andere externe factor die grote impact op ons had: 

de aanzuigende werking van het abonnementstarief die in 2019 is ingevoerd in de Wmo. Vanaf 

het tweede kwartaal in 2019 is er steeds een hogere instroom op aanvragen huishoudelijke 

hulp geweest – iets wat een wissel trekt op de ruimte die we hadden voor onze andere taken. 

Vanaf het vierde kwartaal 2020 lijkt deze instroom te stabiliseren.  
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Tot slot hebben ook de wachtlijsten bij zorgaanbieders zelf impact op de werkdruk bij 

toegangsteams – en ook bij ’t Loket. Omdat mensen niet op korte termijn doorgeleid kunnen 

worden naar specialistische aanbieders, geeft dit extra werk voor onze medewerkers. In die 

wachtperiode kunnen ondersteuningsvragen escaleren en/of vraagt tijdelijke ondersteuning 

ter overbrugging de nodige coördinatie en afstemming. 

 

Los van de uitdagingen die het thuiswerken met zich meebrengt, mogen we ook de impact die 

corona op de medewerkers heeft niet onderschatten. Het was voor iedereen een onzekere 

periode. Sommigen werden zelf ziek en voor ieder was er zorg voor dierbare vrienden of 

familie. Mantelzorg kreeg soms een ander jasje en ook medewerkers met kinderen kwamen 

voor geheel nieuwe uitdagingen te staan. Dat ons werk doorloopt is een zegen maar vraagt 

ook veel van de medewerkers. Zeker nu er langdurig zo’n stevig beroep op hen wordt gedaan, 

begint dit zijn tol te eisen. De zorg voor de medewerkers – en daarbij ook een verantwoorde 

dosering van de ontwikkeltaken en doelen – is een belangrijke afweging geweest in het 

prioriteren van onze werkzaamheden. 

In sneltreinvaart – en met vallen en opstaan - hebben we moeten leren wat het thuiswerken 

aan kansen en uitdagingen biedt. Uiteraard nemen we deze pittige maar ook bijzondere 

periode mee naar de toekomst: niemand weet immers hoe de nabije toekomst zich gaat 

ontvouwen.  

 

1.5 Organisatieontwikkeling gemeente Goirle 

De afgelopen periode heeft de gemeente Goirle ook een eigen ontwikkeling doorlopen, een 

ontwikkeling die ook op het moment van schrijven nog volop gaande. Vanuit de visie Goirle 

Schakelt zijn er stappen gezet om het gemeentelijk apparaat anders te organiseren en als 

ambtenaren anders te kunnen werken. Deze ontwikkeling liep op een bepaald moment zelfs 

parallel aan de pilot van de toegang.   

Daarnaast is besloten de inkoop van het voorliggend veld uit te stellen naar 1-1-2022 en de 

contracten met de verschillende partners nog eenmaal te verlengen. Dat betekende dat er 

niet vier maar tien maanden moeten worden overbrugd vanaf het einde van de pilot totdat 

er gewerkt kan worden op basis van de nieuwe contracten. Een periode waarin we de 
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bevindingen van de pilot een plek willen geven, maar waarin we gebonden zijn aan de 

samenwerking en opdracht van de bestaande contracten.  

Het Domein Sociaal, formeel van start per 25-2-2020, is door de medewerkers  van de 

gemeente vormgegeven rondom de klant. Zo kennen we nu drie multidisciplinaire teams: één 

gericht op de inwoners tot 27 jaar, één voor de inwoners van 27 tot 67 jaar en één gericht op 

de inwoners van 67 jaar en ouder. Om te voorkomen dat medewerkers van de 

samenwerkende organisaties in ’ t Loket voor een te lange periode buiten deze nieuwe 

structuur vielen, is besloten álle medewerkers van de toegang te plaatsen in een van deze 

teams. Dus zowel zij die in gemeentedienst zijn als zij die in dienst zijn van onze partners. De 

teams Licht en Complex zijn opgegaan in de nieuwe teams. Ook de medewerkers van het 

aanmeldteam hebben een plek gekregen in de nieuwe teams, waarbij de aanmelddienst wel 

wordt voorgezet.  

 

 

2 Context 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de samenwerking en sturing van ’t Loket tijdens de pilot 

is geregeld. Achtereenvolgens beschrijven we de organisatiestructuur, medewerkers en 

facilitaire zaken. 

 

2.1 Organisatiestructuur  

IMW, MEE, ContourdeTwern en de gemeente hebben de krachten gebundeld en werken 

samen in ’t Loket. Door deze partijen wordt expertise ingebracht en mankracht geleverd. Er is 

coördinatie op ’t Loket en de gemeente – in de personen van het afdelingshoofd 

Maatschappelijke Dienstverlening2  en afdelingshoofd Ontwikkeling – is eindverantwoordelijk. 

De vier coördinatoren van de samenwerkende organisaties in ’t Loket kennen sinds de zomer 

van 2020 een 3-wekelijks overleg. Alle vier hebben een leidinggevende rol voor medewerkers 

in ’t Loket waarbij twee van hen tijdens de pilot het coördinatorschap van ’t Loket voeren. 

Deze overleggen dienen voor een betere afstemming en het meer gezamenlijk uitdragen van 

de visie aan de medewerkers. 

 
2 Sinds de aanpassing van de organisatiestructuur van de gemeente per 25-2-2020 spreken we niet meer van 
afdelingshoofden maar van Domeinmanagers.  



 evaluatie pilot doorontwikkeling ‘t Loket 2020 - 2021 

 10 

 

In de eerste fase van de doorontwikkeling is gewerkt aan het ontwikkelen en vormgeven van 

de projectstructuur. In deze fase is de visie op het sociaal domein vastgelegd en is de pilot 

voorbereid. De projectstructuur zag er als volgt uit:  

 

 

De bestuurlijk opdrachtgever is wethouder Marijo Immink. Onder aansturing van de 

wethouder kennen we op bestuurlijk niveau de Stuurgroep Sociaal Domein. Aan dit overleg 

nemen bestuurders van de samenwerkende organisaties van ’t Loket deel. In de stuurgroep 

worden de ontwikkelingen van de pilot besproken, net als de uitdagingen die binnen de 

huidige opdracht vallen. De ambtelijke opdrachtgever is afdelingshoofd Maatschappelijke 

Dienstverlening/ Domeinmanager Sociaal. Zij stuurt de projectleider aan die de projectgroep 

voorzit en goede afstemming met de Participatieraad verzorgt. De projectgroep bestaat uit de 

trekkers van de werkgroepen. De werkgroepen waren als volgt ingericht: 

• Governance: deze werkgroep buigt zich over de aansturing, samenwerking en 

bevoegdheden in ’t Loket.  
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• Monitoring: hier ligt de opdracht om – in aansluiting op andere ontwikkelingen – te 

komen tot een monitoringsysteem op het niveau van inwoners, medewerkers, 

processen en maatschappelijk rendement. 

• Interne organisatie: deze werkgroep levert de concretisering van de inrichting van de 

toegang op. Vervolgens ligt hier de opdracht om de processen tegen het licht te 

houden en waar nodig te verbeteren. Denk daarbij ook aan formatie en scholing.  

• Communicatie: deze werkgroep is ondersteunend aan de pilot en werkt aan betere 

bekendheid en vindbaarheid van t Loket. 

• Huisvesting en facilitaire zaken: hier wordt gekeken naar de huisvesting, werkplekken 

en overige faciliteiten.   

 

Na deze fase van de doorontwikkeling is begin 2020 een nieuwe projectleider gestart. Dat 

sloot aan op de start van de pilot. Deze projectleider is in de zomer van 2020 gestopt. Daarna 

is er opnieuw gekeken naar de structuur van de pilot. Daar is op basis van voortschrijdend 

inzicht en de actuele ontwikkelingen, gekozen voor het volgende: 

1. De acties van de werkgroep monitoring zijn een onderdeel geworden van het Lokaal 

Opgave Team (LOT), zodat er breed gekeken kan worden naar grip krijgen op het 

sociaal domein en de daaraan verbonden monitoringsvraagstukken. 

2. De acties van de werkgroep governance zijn overgeheveld naar het inkooptraject van 

het voorliggend veld, zodat de bevindingen met betrekking tot de governance 

geïntegreerd kunnen worden met het opnieuw contracteren van de partijen. 

3. De acties van de werkgroep communicatie worden als reguliere werkzaamheden 

binnen de afdeling communicatie opgepakt.  

 

Hierdoor waren er nog twee werkgroepen, namelijk interne organisatie en huisvesting/ 

facilitaire zaken. Besloten is om geen nieuwe projectleider aan te trekken maar om het vervolg 

van de pilot direct onder te brengen bij de coördinatoren van ’t Loket en de ambtelijke 

opdrachtgever.  

 

2.2 Aanmeldteam en ondersteuningsteams 
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Om volgens de doelen van de doorontwikkeling te gaan werken was een andere inrichting van 

de lokale toegang nodig. Daarvoor is per maart 2020, in samenspraak met de medewerkers, 

een nieuwe inrichting van de organisatie bedacht. Dit is terug te lezen in de Concretisering 

inrichtingsvoorstel toegang Goirle nieuwe stijl van 15-11-2019. De organisatorische opzet was 

om te gaan werken met een aanmeldteam  waar alle vragen en meldingen binnenkomen, en 

twee ondersteuningsteams. Zoals gezegd: een ondersteuningsteam voor de 

ondersteuningsvragen die lichtere casus coördinatie vragen (team Licht) en een voor de 

casussen met complexe coördinatie (team Complex).  

 

Voor een gedetailleerde beschrijving de taken en werkzaamheden in de verschillende teams 

verwijzen we u naar bijlage 2. De belangrijkste veranderingen zijn: 

- ’t Loket is de integrale toegang voor álle hulpvragen uit het sociaal domein: Wmo, 

Jeugdwet en de Participatiewet. 

- ondersteuningsvragen komen binnen bij een aanmeldteam dat de eerste uitvraag 

doet en doorverwijst naar het voorliggend veld en/of de ondersteuningsteams. 

- In het geval dat er onduidelijkheid is over de benodigde aanpak, of er is integraliteit 

in de samenwerking nodig, dan wordt de hulpvraag besproken in het 

afstemmingsoverleg. Dit is een platform waar verschillende expertises van binnen 

en buiten ’t Loket bijeen komen om kennis uit te wisselen, werkafspraken te maken 

en om die casussen waarvan bij aanvang onduidelijk is wie ze oppakt, worden 

besproken én belegd. 

- Het accounthouderschap en relatiebeheer van de belangrijkste 

samenwerkingspartners wordt als taak3 belegd bij de toegang en wordt 

vormgegeven en uitgevoerd door het aanmeldteam. 

- Het ondersteuningsteam voert het keukentafelgesprek  en biedt zo mogelijk zelf 

ondersteuning of organiseert deze. Deze medewerkers hebben een coördinerende 

taak: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de inwoner en zorgen ervoor dat de 

juiste hulp en ondersteuning geleverd wordt. In de teams zijn verschillende 

disciplines samengebracht. 

 
3 Dit is uiteraard op uitvoeringsniveau. Daarnaast hebben we een contractmanager. 
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- Door medewerkers van de ondersteuningsteams beslismandaat te geven kunnen 

zij zelf hulp en ondersteuning inzetten. 

 

2.3 Formatie 

Bij de aanvang van de pilot was een van de gesignaleerde knelpunten de ervaren werkdruk bij 

’t Loket en daarmee samenhangend de formatie. Om de werkdruk onder medewerkers tegen 

te gaan en de inwoners goed te kunnen blijven ondersteunen werd er al langere tijd gewerkt 

met inhuurkrachten. In het collegebesluit van 19-11-2019  is vastgelegd dat een deel van deze 

tijdelijke inzet geformaliseerd werd in de basisformatie door die uit te breiden met 3,59 fte.  

Het afgelopen jaar waren er meerdere factoren die de werkdruk beïnvloeden, denk daarbij 

o.a. aan: 

- corona: dit leidt tot een veranderde werkwijze (met name (beeld)bellen), 

aangepast zorgaanbod als gevolg van de maatregelen én soms ook een veranderde 

ondersteuningsvraag.  

- Een hoog ziekteverzuim i.v.m. langdurig zieke medewerkers.  

- Het feit dat we zowel zelf ondersteuning bieden als beschikkingsaanvragen 

afhandelen binnen één team.  

- Het klantregiesysteem dat wij bij ’t Loket gebruiken is onvoldoende 

geïmplementeerd. Dit betekent in bepaalde gevallen dubbele stappen bij het 

rapporteren en beschikken, wat meer tijd vraagt van de medewerkers (zie 2.4).  

- De stijging van het aantal ondersteuningsvragen bij de Wmo o.a. door de invoering 

van het abonnementstarief en door gewijzigde landelijke afspraken met Veilig 

Thuis zet ook in 2020 door. 

Door de werkdruk goed te monitoren en steeds het gesprek met de medewerkers te voeren 

over werkdruk, inzet en het bieden van caseloadbespreking en casuïstiekbespreking hebben 

we beter inzicht gekregen in de ambitie en haalbaarheid daarvan binnen de huidige formatie.  

Omdat we geen stappen terug willen doen in kwaliteit en de gestelde doelen van de pilot, 

betekende dit dat er achterstanden ontstonden en we zelfs sinds januari 2021 met een 
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wachttijd zijn gaan werken. Dat geldt voor aanvragen Jeugdwet4 en Wmo (met uitzondering 

van team Complex gezien de aard van de vragen en werkwijze daar).  

 

2.4 Huisvesting en facilitaire zaken 

Bij de start van de pilot zijn er afspraken gemaakt om de bestaande werkplekken in het 

gemeentehuis en op het zorgcentrum en De Marmot maximaal te benutten. De werkruimte 

voor de collega’s van het aanmeldteam vroeg om specifieke vereisten zodat zij in dezelfde 

ruimte konden werken (denk aan deskdividers en koptelefoons). Die zijn gerealiseerd. Echter 

vanwege corona werden het zorgcentrum en De Marmot tijdelijk gesloten. Iedereen moest 

zoveel als mogelijk thuiswerken. Nog steeds werkt iedereen voornamelijk thuis – wanneer het 

noodzakelijk is, kunnen collega’s terecht op het gemeentehuis, het zorgcentrum of De 

Marmot.  

 

In 2017 heeft de gemeente het klantregiesysteem Wijzer ingekocht zodat ’t Loket en de 

gemeente in hetzelfde systeem de inwoner en de benodigde ondersteuning binnen het gehele 

sociaal domein kon rapporteren en monitoren. Helaas bleek het niet mogelijk om de inrichting 

en functionele mogelijkheden van Wijzer afdoende te implementeren. Beperkte capaciteit 

van de functioneel beheerder en het feit dat het om zeer specialistische kennis gaat die elders 

niet voor handen is, waren de directe aanleiding. In het najaar 2020 is onderzocht of Goirle 

verder wil met Wijzer. Daaruit is geconcludeerd dat dit niet het geval is, o.a. gezien de 

kwetsbaarheid en kostbaarheid die het zeer specialistische functioneel beheer vraagt. De 

gemeente Goirle gaat op zoek naar een ander klantregiesysteem. Totdat het zo ver is, wordt 

er gewerkt met een systeem dat niet alle gewenste functionaliteiten biedt. Dit heeft invloed 

op de pilot en heeft tot op heden nog steeds consequenties voor de dagelijkse 

werkzaamheden van de medewerkers, de beschikbaarheid van managementinformatie en de 

uitrol van het mandaat.   

 
4 Sinds medio april 2021 is de achterstand voor Jeugdvragen weer teruggebracht.  
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3 Resultaten van de pilot  

 

3.1 Inleiding 

De doelen zoals genoemd in het vorige hoofdstuk zijn hieronder geconcretiseerd om de pilot 

goed uit te kunnen voeren en te bepalen of het voldoende positieve resultaten heeft 

opgeleverd. In de periode maart 2021 zijn er enquêtes gehouden onder de medewerkers van 

’t Loket. De enquêtevragen zijn toegespitst op het aanmeldteam, de coördinatoren van de 

partners, het team Complex en het team Licht.  In totaal heeft 87% van de medewerkers van 

’t Loket de enquêtes ingevuld. Naast gesloten vragen en open vragen, is er ruimte gegeven 

voor toelichtingen. De partners die deelnemen aan het afstemmingsoverleg zijn apart 

benaderd met een enquête. Het werken met gesloten vragen betekent dat er minder ruimte 

is voor nuance, dat zien we ook terug in de resultaten. In 3.5 wordt stilgestaan bij de vraag 

hoe de medewerkers de pilot hebben ervaren. 

 

3.2 Doel 1: Realiseren van één toegang voor alle hulpvragen (Jeugdwet, Wmo, 

Participatiewet). 

Om hier een goed beeld van te schetsen is er naast deze vraag in de enquêtes ook uitvraag 

gedaan naar de volgende onderdelen: de aanwezigheid van expertises, beslismandaat, snel 

en adequaat handelen, bereikbaarheid en outreachend werken. Deze onderwerpen komen 

hieronder dan ook een voor een aan bod. 

 

Voorafgaand aan de pilot waren er verschillende plaatsen waar inwoners terecht konden. Zo 

was er naast ’t Loket een spreekuur voor maatschappelijk werk en moesten mensen voor 

vragen over vervoer, woningaanpassing en inkomensondersteuning naar de gemeente. 

Vandaar dat de ambitie is geformuleerd om éen toegang voor inwoners te realiseren. Een 

toegang waar alle inwoners met hun vragen terecht kunnen en worden geholpen. Het 

inloopspreekuur van het IMW is dan ook per maart 2020 stopgezet en geïntegreerd in het 

inloopspreekuur van ’t Loket. Ook de vragen voor Wmo voorzieningen zoals vervoer, 

hulpmiddelen of woningaanpassingen komen vanaf de start van de pilot niet meer direct bij 

het gemeentehuis binnen maar worden via het aanmeldteam doorgeleid. 
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Van de ondervraagden geeft 94% aan dat er gewerkt moet blijven met het aanmeldteam en 

56% geeft aan dat er sprake is van éen toegang. 44% van de medewerkers van ’t Loket geeft 

echter aan dat er op dit moment nog niet echt sprake is van een toegang omdat de 

dienstverlening op het gebied van de Participatiewet (Werk en Inkomen) ontbreekt. Zij geven 

aan hier wel behoefte aan te hebben. 

 

3.2.1 De juiste expertise moet beschikbaar zijn 

Bij het realiseren van een toegang is de juiste expertise van belang om inwoners goed te 

kunnen helpen. Daarom is de ambitie bij de pilot geformuleerd om alle benodigde expertise 

te bundelen in ’t Loket5.  

In het aanmeldteam is beoogd brede kennis van het voorliggend veld en het sociaal domein 

(Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet) te borgen.  

In team Licht zijn bij aanvang van de pilot verschillende expertises bijeen gebracht. Dat is de 

expertise van Wmo (hulpmiddelen, vervoer, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en 

begeleiding), Jeugdwet (al dan niet verwezen via het medisch domein), algemeen 

maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werken en ondersteuning aan mensen met een 

beperking. Deze medewerkers hebben de opdracht om in eerste instantie te kijken waar ze 

zelf met hun kennis en expertise inwoners verder kunnen helpen met de 

ondersteuningsvraag. Is er meer nodig, dan organiseert en coördineert de medewerker de 

specialistische (niet vrij toegankelijke) zorg.  

Het team Complex borgt de procesregie bij zorg en veiligheid en verzorgt de complexe 

casuscoördinatie bij complexe dossiers voor volwassenen en jeugd, waar meer dan voorheen 

ook kennis van overlast en veiligheid is.  In de complexe casussen hanteren zij ook standaard 

het 4-ogen principe.  

De medewerkers van het aanmeldteam hebben een training Participatiewet gevolgd om hun 

basiskennis op dit terrein te vergroten. De expertise Werk en Inkomen is een tweetal maanden 

aan het team toegevoegd. Zo ontstond er uitwisseling van kennis die ook door de 

medewerkers van het aanmeldteam als zeer wenselijk werd ervaren. Helaas hebben 

 
5 Alle medewerkers van ’t Loket hebben in 2020 een aanbod van opleidingen gehad: Algemene wet 
bestuursrecht en actualiteitentrainingen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.  
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personele ontwikkelingen ertoe geleid dat het invoegen van Werk en Inkomen in het 

aanmeldteam tot nader order uitgesteld is. Toen vervolgens veel capaciteit nodig was voor de 

uitvoering van de TOZO is dit ook later in het pilotjaar niet mogelijk geworden.  

De samenwerking tussen de medewerkers van jeugd, Wmo en de Participatiewet is in het 

pilotjaar verder uitgebouwd. Op uitvoeringsniveau weet men elkaar te vinden en samen te 

werken ten behoeve van de (integrale) ondersteuning aan de klant. 

 

Bijna 70% van de medewerkers van ’t Loket heeft aangegeven expertise te missen binnen ’t 

Loket. Het gaat om verschillende vormen van expertise, maar enkele opvallende lacunes die 

benoemd zijn: 

- Expertise binnen het aanmeldteam over complexe casuïstiek. 

- Expertise over de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de 

Zorgverzekeringswet. 

- Kennis over het voorliggend veld. 

- Kennis over vroegsignalering, complexe scheidingen, seksueel misbruik, en over 

gedwongen zorg voor volwassenen. 

 

Verder is het team Complex gevraagd naar hun mening over het samenbrengen van de kennis 

over jeugd, Wmo, zorg overlast en veiligheid en procesregie zorg en veiligheid. Het team 

Complex is unaniem van mening dat deze bundeling van kennis in de toegang moet blijven.  

 

Aan de medewerkers van het team Licht is gevraagd of de expertises van het IMW (de 

uitvoering van het algemeen en schoolmaatschappelijk werk) en MEE (cliëntondersteuning en 

expertise op ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking) samengevoegd 

moeten blijven binnen ’t Loket. 71% van het team Licht zegt hier ja tegen, 29% zegt van niet. 

Er zijn op deze vraag opmerkingen en toelichtingen gegeven. De belangrijkste zijn: 

- “Clientondersteuning en maatschappelijk werk is onmisbaar in Goirle. Het is fijn 

dat er voorliggende ondersteuning geboden kan worden en daarnaast samen 

opgetrokken kan worden met een klantmanager om bijvoorbeeld direct een 

beschikking te regelen” 
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- “Om zo te kijken wat er voorliggend kan en met lichte ondersteuning al bereikt kan 

worden voordat er opgeschaald wordt naar formele zorg” 

- “Misschien niet direct binnen 't Loket, maar wel als schil rondom ‘t Loket binnen 

de (bredere) toegang van Goirle en wel de verbinding op een bepaalde manier 

blijven houden door bijvoorbeeld aan te blijven sluiten bij het 

afstemmingsoverleg.” 

- “Tekort aan mankracht; door onvoldoende capaciteit binnen het team Licht, 

kunnen de IMW- en MEE-medewerkers onvoldoende voorliggend werken” 

- “Ik denk dat wanneer je deze expertises terug in het voorliggend veld zet, ze veel 

beter tot hun recht komen. En dat je deze mensen dan in hun kracht zet.” 

- “Omdat de werkwijze en invulling van de taken dusdanig anders zijn, denk ik dat je 

dit moet los koppelen. Er moet wel geïnvesteerd worden op de samenwerking, 

maar als je deze taken uit elkaar haalt dan kan men zich beter richten op de 

expertise.” 

 

3.2.2 Beslismandaat voor alle medewerkers 

Voor de pilot hadden collega’s van de gemeente mandaat om te beslissen welke 

ondersteuning noodzakelijk is. De medewerkers van IMW en MEE hadden dit mandaat niet 

terwijl zij wel ervaren zijn met het opstellen van de integrale vraaganalyse en het plan van 

aanpak en daarmee met het beoordelen van de benodigde ondersteuning. Dat betekende in 

de praktijk dat de gemeentecollega’s de laatste stappen in het werkproces moesten 

overnemen. Om de professional zelf beslismandaat te geven en om de inefficiënte werkwijze 

aan te pakken, was in het pilotplan voorzien om meerdere medewerkers te mandateren. 

 

Conform het pilotplan is in de eerste periode van de pilot veel geïnvesteerd in het toewerken 

naar mandaat. De training Algemene wet bestuursrecht is door alle collega’s gevolgd en ook 

is steeds in koppels gewerkt om deze collega’s in te werken in de laatste stappen van het 

proces. Helaas bleek Wijzer hierin een belemmerende factor. Onze behoeften waren met de 

beschikbare kennis van de applicatie niet te realiseren. Uit efficiënte-overwegingen is het 

besluit genomen om de betreffende collega’s niet in te werken in een omslachtige werkwijze 
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en toe te blijven werken naar mandaat, maar om de huidige pragmatische werkafspraak in 

stand te houden. Dit betekent dat het plan om het mandaat te verbreden naar de beoogde 

medewerkers niet is gerealiseerd.  

 

De vraag is gesteld aan de medewerkers van de twee ondersteuningsteams of ze vinden dat 

het verkrijgen van het mandaat voor beslissingen en afgeven van beschikkingen alsnog moet 

gebeuren. In het team Complex is 25% van mening dat dit alsnog moet gebeuren. In het team 

Licht geeft 57% aan dat dit nog moet gebeuren.  

 

3.2.3 Snel en adequaat handelen  

Bij een ondersteuningsvraag moeten inwoners adequaat en tijdig geholpen worden.  In de 

Wmo is geregeld hoe lang er tussen moment van melding en moment van besluit mag zitten. 

Dat zijn zes weken voor de onderzoekstermijn en vervolgens twee weken voor de 

beslistermijn. In bepaalde gevallen kan die periode verlengd worden, bijvoorbeeld als een 

extern onderzoek langer duurt. Voor de Jeugdwet zijn deze termijnen geregeld in de 

Algemene wet bestuursrecht en dat is acht weken. Ook hier kan de termijn met moverende 

redenen verlengd worden. Op het moment dat de klant daar juist en tijdig over is 

geïnformeerd, voldoet de gemeente aan haar verplichting. We streven ernaar dat dit zo min 

mogelijk voorkomt. Maar soms is de casus dusdanig complex of zijn er partners waar we van 

afhankelijk zijn waardoor het langer duurt voordat er een besluit kan worden genomen. 

Afhankelijk van de situatie wordt in deze periode ook ondersteuning geboden, zoals vaak het 

geval is bij herindicaties. Het afgelopen jaar hebben we de gevolgen van corona flink gemerkt. 

Met name in de periode tot aan de zomer waarin we door de lockdown geen 

keukentafelgesprekken konden voeren of waarin er geen medische onderzoeken plaats 

konden vinden, zijn de doorlooptijden opgelopen. 

 

Aan de ondersteuningsteams (Complex en Licht) is gevraagd of ze denken dat de 

doorlooptijden ten opzichte van vóór de pilot zijn verbeterd. Van deze twee teams is 29% van 

mening dat er een verbetering van de doorlooptijden ten opzichte van voor de pilot is. 71% 

van deze twee teams denkt van niet.  
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Managementinformatie Wijzer: 

Sinds februari 2020 worden de aanvragen en besluiten van ’t Loket geregistreerd in Wijzer. 

Dat betekent dat we niet over soortgelijke informatie van 2019 beschikken om een 

vergelijking te kunnen maken. De vraagt rijst ook of dat waardevol is, gezien het bijzondere 

coronajaar dat we in 2020 beleefd hebben. Om toch een beeld te schetsen van de termijnen 

staan hieronder de gegevens voor Jeugd (waarvan de aanvragen via ’t Loket lopen) en de Wmo 

opgenomen.  

 

Jeugdwet 

De besluiten Jeugdwet die via  ’t Loket worden aangevraagd, worden in Wijzer geregistreerd 

en afgehandeld6.  

 

In de verordening Jeugdwet 2019 is vastgelegd dat de datum van het keukentafelgesprek de 

datum van de aanvraag is. Conform de Algemene wet bestuursrecht moet er vervolgens 

binnen 8 weken een besluit genomen worden.  

In Wijzer staan over de pilotperiode 186 jeugdzaken geboekt7. Die laten de volgende 

doorlooptijd zien: 

 

 

 
6 Daarnaast gebruiken we de Suite van Tilburg voor de aanvragen die via het medisch domein lopen. Omdat die 
afhandeling niet beïnvloedt is door de pilot, worden die hier niet gerapporteerd. 
7 Een groot percentage van de zaken is onbekend omdat er in de coronaperiode beperkt huisbezoeken 
plaatsvonden, dat veld in Wijzer is daardoor niet altijd goed gevuld.  

41; 22%

44; 24%

101; 54%

Jeugdbesluiten via 't Loket

toegekend binnen beslistermijn

beslistermijn overschreden

onbekend
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Zoals gesteld komt het voor dat de beslistermijn in goed overleg met de aanvrager wordt 

verlengd of overschreden. In de periode van mei tot en met december 2020 zijn er vanuit 

kwaliteitscontroles 26 dossiers Jeugdwet (routing via ’t Loket) onderzocht. Van de 26 waren 

er 17 die een langere doorlooptijd van de beslistermijn hadden. Bij 71% van deze 17 dossiers 

is de client voldoende geïnformeerd over de langere periode die nodig was. Bij de overige 29% 

kan dit niet worden vastgesteld, wat overigens niet betekent dat het niet gebeurd is.  

Van meer dan de helft van het aantal dossiers kunnen we geen uitspraak doen over de 

doorlooptijd omdat deze onvolledig gevuld zijn in het systeem of omdat de aanvraag door 

andere redenen niet is toegekend. Denk aan verhuizing, inzet van zelfredzaamheid van de 

aanvrager of de inzet van een voorliggende voorziening (bv de Wet langdurige zorg of de 

Zorgverzekeringswet). 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Zoals gezegd is de periode van melding tot besluit in de Wmo 8 weken, opgedeeld in een 

onderzoekstermijn van 6 weken gevolgd door een beslistermijn van 2 weken.  

In Wijzer staan in de pilotperiode 939 Wmo-zaken geregistreerd. Dat zijn aanvragen voor 

begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoer, rolstoel of woonvoorziening of verhuisurgentie. 

  

 

404; 43%

510; 54%

25; 3%

besluiten Wmo

toegekend binnen 8 weken

8 weken overschreden

onbekend
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Ook hier geldt dat bij overschrijding van de termijn contact wordt opgenomen met de 

aanvrager en waar nodig een brief met een hersteltermijn wordt gestuurd.  

 

3.2.4 Bereikbaar zijn voor inwoners  

Inwoners moeten de weg weten te vinden naar ’t Loket. Met de start van de pilot is de 

bereikbaarheid van ’t Loket verhoogd van drie naar vijf ochtenden in de week waarop ze 

telefonisch bereikbaar is van 8.30 – 12.30 uur8. In de middagen zijn de medewerkers 

bereikbaar voor professionals. Daarnaast kunnen inwoners naast deze ochtenden een 

terugbelverzoek plaatsen of per mail contact opnemen. Binnen twee dagen worden dan de 

verzoeken verwerkt. Ook is met ingang van 1 maart 2020 het inloopspreekuur op het 

Zorgcentrum ingevoerd door het aanmeldteam. Het spreekuur stond gepland op de 

maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Om de behoefte en het gebruik van het 

inloopspreekuur goed te monitoren is bijgehouden wat de opkomst, hulpvraag en het 

vervolg was. Op 15 maart is door de lockdown het zorgcentrum gesloten. Per 1 september is 

het inloopspreekuur weer opgestart. Gedurende de pilot bleek dat de opkomst zeer beperkt 

was: op sommige dagen 1 of 2 inwoners maar vaak kwam er ook helemaal niemand. Met 

name door het lage aantal inwoners dat gebruik maakte van het inloopspreekuur, maar ook 

omdat het spreekuur een groot beslag op de bezetting van het aanmeldteam legde (ook 

logistiek gezien in coronatijd) is het inloopspreekuur tussentijds geëvalueerd. Per 1 

december 2020 is het inloopspreekuur komen te vervallen. Daarbij is de afspraak gemaakt 

dat het aanmeldteam daar waar mogelijk meer outreachend en wijkgericht gaat werken en 

meer gaat aansluiten bij wijkgerichte activiteiten van bijvoorbeeld ContourdeTwern. 

 

Aan het aanmeldteam, de coördinatoren van de partners en het afstemmingsoverleg is 

gevraagd of dat zij denken dat de bereikbaarheid voor inwoners is verbeterd. Zij hebben hier 

als volgt op geantwoord: 

- Van het aanmeldteam zegt 100% dat naar hun mening de bereikbaarheid is 

verbeterd. De coördinatoren zijn voor 75% van mening dat de bereikbaarheid van 

 
8 Hiervoor is aangesloten bij de bereikbaarheid van het gemeentehuis. 
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’t Loket is verbeterd. Eenzelfde percentage (75%) is van mening dat ’t Loket 

voldoende bereikbaar is voor inwoners en professionals. 

- Slechts 10% van de partners in het afstemmingsoverleg vindt dat de 

bereikbaarheid van ’t Loket in het pilotjaar beter is dan voor de pilot, 30% vindt 

van niet en 60% zegt dat ze dit niet kunnen beoordelen. 

- Alle respondenten uit het aanmeldteam geven aan dat ze weleens klachten 

ontvangen over de bereikbaarheid.  

- Over een mogelijkheid voor het fysiek binnenlopen bij ’t Loket antwoordt 75% van 

de coördinatoren van de partners dat het de inwoners van Goirle beter helpt. Van 

het aanmeldteam deelt 50% die mening.  

 

3.2.5 Tijdig en actief opsporen van inwoners  

Inwoners die hulp nodig hebben en zelf niet tijdig aan de bel trekken of hun weg vinden, willen 

we outreachend benaderen om erger te voorkomen. Enerzijds liggen hier mogelijkheden voor 

het aanmeldteam. Het gaat dan om het versterken van de krachten van inwoners en buurten 

door een laagdrempelige en presente manier van werken. Om hierin ervaring op te doen, 

heeft één van de sociaal werkers van ContourdeTwern (die geen onderdeel uitmaakt van ’t 

Loket) het afgelopen jaar gewerkt zoals een dorpsondersteuner dat zou doen. Fysieke 

aanwezigheid  in de buurten leidt tot meer zichtbaarheid en een groter bereik. Vanuit de 

ondersteuningsteams is meer ingezet op het outreachend werken, die opdracht lag met name 

bij team Complex. 

In de pilot is onderzocht hoe het outreachend werken vormgegeven kan worden. 

 

Over het outreachend werken zijn 7 gesloten vragen gesteld. Deze zijn gesteld aan de 

coördinatoren en de ondersteuningsteams (Complex en Licht) gesteld.  

Van de gehele groep medewerkers van ’t Loket ervaart en ziet 100% van de respondenten de 

voordelen van het outreachend werken. Hier is sprake van een unaniem oordeel. Tegelijkertijd 

is de vraag gesteld of deze medewerkers nadelen ervaren en zien. 71% van de respondenten 

ziet deze (zie de tabel hieronder), 29% ervaart of ziet geen nadelen aan het outreachend 

werken. 
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Er zijn specifieke vragen per team gesteld over het outreachend werken. 

Van de coördinatoren is 2/3e van mening dat ’t Loket meer outreachend is gaan werken. In 

het team Complex is 75% van mening dat ze meer outreachend zijn gaan werken. In het team 

Licht geeft 36% aan dat ze wel eens outreachend werkt. In het team Licht geeft 43% aan dat 

voldoende duidelijk wat ’t Loket verstaat onder outreachend werken. Voor het team Complex 

is dit 50%.  

 

Aan zowel de coördinatoren als aan het team Complex is gevraagd of er uitdagingen getackeld 

moeten worden op het gebied van outreachend werken. 100% van de coördinatoren zegt dat 

er uitdagingen zijn, in het team Complex is 75% van mening dat er uitdagingen aangepakt 

moeten worden. Uitdagingen die benoemd worden, zijn: 

- Tijdsbesteding, hoge werkdruk, formatie. 

- Afstemming over tot hoever moet worden gegaan in de outreachende aanpak. 

- Samenwerking met ketenpartners. 

 

Uit de open vragen en toelichtingen rond het outreachend werken zijn voordelen en nadelen 

benoemd door de respondenten van ’t Loket. Deze voor- en nadelen zijn opgesplitst naar de 

inwoners, medewerkers, partners en gemeente: 

 

Voor wie? 
 

Voordeel outreachend 
werken 

Nadeel outreachend 
werken 

Inwoner laagdrempeliger, sneller en 
preventief 

zorgmijders willen niet altijd 
geholpen worden, 
bemoeienis 

Medewerker erger voorkomen, dichterbij, 
beter afschalen, beter 
inschatten en vroegtijdig 
ingrijpen 

intensiever/ extra tijd 

Partner kortere lijnen, passende 
ondersteuning, betere 
samenwerking 

tijdrovend 

Gemeente kostenbesparend, beter 
inzicht, betere afstemming 
op de vraag, sneller 
betrokken, preventie 

kost tijd en mankracht 
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3.3 Doel 2: Invoeren van casus coördinatie. 

We vinden het belangrijk dat in de toegang coördinatie op de zorg wordt gevoerd als de 

inwoner of zijn netwerk dit zelf niet kan. Hiermee zorgen we dat ondersteuning effectief is, 

aansluit op de situatie van de inwoner en goed doorloopt. Deze coördinatie van zorg was de 

afgelopen jaren niet de opdracht van de lokale toegang geweest en formatief dus ook niet 

mogelijk. Coördinatie levert veel op maar vraagt ook om capaciteit.  

Vanuit de ondersteuningsteams wordt het keukentafelgesprek gevoerd en ondersteuning 

geboden of georganiseerd. Deze medewerkers hebben een coördinerende taak. Zij zijn het 

eerste aanspreekpunt voor de inwoner en zorgen ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning 

geleverd wordt. In de teams zijn verschillende disciplines samengebracht. Om te kunnen 

bepalen of casus coördinatie is ingevoerd, is in de enquête gekeken naar de in- en uitvoering 

van de taak casus coördinatie. Met de start van de pilot heeft team Complex werkafspraken 

over regie (van de klant), coördinatie (van de medewerker), procesregie (door de 

procesregisseur zorg en veiligheid) en casemanagement (door de zorgaanbieder) gemaakt. 

Met dat kader is vervolgens ook door team Licht gewerkt. Zij zijn hier in de zomer mee van 

start gegaan. 

 

De vragen over casus coördinatie zijn uitgezet bij de coördinatoren en de 

ondersteuningsteams. Vrijwel unaniem, 95% van de respondenten geeft aan dat casus 

coördinatie ook in de toekomst een taak van ’t Loket moet blijven. 

Dezelfde groep als hierboven is bevraagd over de implementatie van de werkwijze rond casus 

coördinatie. 33% geeft aan dat er volgens hen geen werkwijze voor casus coördinatie is 

neergezet, 67% vindt dat dit wel is neergezet. 

 

3.4 Doel 3: Verbinding met algemene en vrijwillige voorzieningen om af te schalen 

Om inzet van voorliggende ondersteuning te bieden en goed te kunnen afschalen is goede 

kennis van en samenwerking met  algemene voorzieningen en vrijwillige voorzieningen nodig. 

Er moet meer aandacht en tijd zijn voor preventieve inzet, samenwerking met 

(vrijwilligers)organisaties in het voorliggend veld en het stimuleren van het netwerk waardoor 

inwoners zichzelf en elkaar gaan helpen. Daarnaast is het inzetten van minder intensieve 

ondersteuning uiteraard ook een vorm van afschalen. In de evaluatie is gevraagd naar het 
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afschalen van de ondersteuning en het voorliggend werken, de invulling van het 

accounthouderschap en het functioneren van het afstemmingsoverleg. Deze worden 

hieronder toegelicht. 

 

3.4.1 Afschalen en voorliggend werken 

Aanmeldteam 

In de pilotperiode is gebleken dat veel inwoners ’t Loket weten te vinden door middel van 

mond-tot-mond reclame. Velen kennen ’t Loket ook gewoon al. Gaandeweg de pilot weten 

inwoners via de website van de gemeente Goirle het contactformulier van ’t Loket steeds 

beter te vinden. Een goede (eigen) website zou een aanvulling kunnen zijn. 

 

De meeste vragen komen binnen na verwijzing van de huisarts of POH, wijkverpleging, 

dementieconsulenten, Leystromen, sociaal werk, gecontracteerde zorgaanbieders, 

clientondersteuners KBO, scholen, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis9. Het is 

opvallend dat er vanuit de GGD en Stichting Jong weinig wordt verwezen, dat is een 

aandachtspunt. 

 

Per juni 2020 is er door het aanmeldteam handmatig geregistreerd naar waar zij een vraag 

doorleiden. Naar een partner in het voorliggend veld zoals het jongerenwerk of het 

jongerenpunt. Of naar buurt-  en vrijwilligersinitiatieven zoals De Beurs, het Taalhuis en 

Kiemuur. Als een ondersteuningsvraag is doorgezet naar het maatschappelijk werk of 

clientondersteuning, is het geregistreerd als het doorzetten naar team Licht. In een enkel 

geval is er verwezen naar de huisarts of behandelaar. Dit overzicht is niet sluitend maar geeft 

wel een goed beeld van het soort vragen dat er bij ’t Loket binnenkomt en ook hoeveel 

ondersteuningsvragen het aanmeldteam met goede adviezen kan doorgeleiden naar andere 

partners waardoor zij zorgen dat de inwoner op de juiste plek ondersteuning krijgt en ook de 

medewerkers uit de Ondersteuningsteams ontlast worden.   

 

 
9 Dit lijkt een nieuwe ontwikkeling te zijn en is te relateren aan de veranderende werkwijze en opdracht van 
Veilig Thuis. Of er ook een relatie is met corona, is niet duidelijk.  
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N.B. complexe casussen komen niet alleen via het aanmeldteam binnen, dit in verband met 

de aard van de ondersteuningsvraag. 

 

Ondersteuningsteams 

Aan de ondersteuningsteams zijn vragen gesteld over de inzet van voorliggende 

ondersteuning en het afschalen van de ondersteuning. Er is een duidelijk verschil tussen de 

twee teams op het thema voorliggend werken. Hieronder worden deze benoemd: 

- Met 75% geeft het team Complex aan dat ze meer dan voor de pilot de 

voorliggende ondersteuning zelf bieden. Van team Licht geeft 36% aan meer dan 

voor de pilot zelf voorliggende ondersteuning bieden. 

- Over de mogelijkheid om ondersteuning af te schalen geeft het team Complex 

unaniem aan dat ze die mogelijkheid hebben. Van het team Licht geeft 29% aan 

dat ze de mogelijkheid hebben om af te schalen. 

- Over het meer dan voorheen inzetten van het voorliggend veld voor 

ondersteuningsvragen zegt 100% van het team Complex dit te kunnen. Het team 

Licht denkt daar anders over. 43% van het team Licht zegt meer dan voorheen in 

staat te zijn om ondersteuningsvragen met inzet van het voorliggend veld op te 

lossen. 

885; 72%

65; 5%
14; 1%

262; 22%

verwijzingen Aanmelddienst van juni 2020 
tot maart 2021

naar team Licht

naar team Complex

naar medisch domein

naar voorliggend veld
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In de toelichtingen geven de teams aan dat het afschalen bij de start van de pilot onderbelicht 

was, naarmate de pilot vorderde kwam hier meer aandacht voor. Wat hindert bij het afschalen 

zijn de langer lopende beschikkingen. Soms kan tussentijds (voor het einde van de 

beschikking) worden afgeschaald. Ook wordt gesteld dat er hiervoor meer ondersteuning en 

handvatten kunnen worden gegeven. Verder komen er suggesties uit de teams voor mogelijke 

procesverbeteringen die zouden kunnen leiden tot verder afschalen. Vanuit het team Licht 

wordt aangegeven dat hun kennis van het voorliggend veld verbeterd moet worden.  

 

Om de beleving van de medewerkers te staven aan de cijfers, volgt hieronder de 

managementinformatie van MEE en IMW. Hieruit blijkt dat er tijdens de pilot niet meer 

voorliggend door deze partners is ondersteund.   

 

MEE 2019 2020 

Unieke cliënten  88 88 

Het grootste percentage van de vragen gaan over geestelijke gezondheid, gevolgd door jeugd 

en maatschappelijke participatie. 

 

Het aantal quickscans en aanmeldingen van klanten die bij het IMW (maatschappelijk en 

schoolmaatschappelijk werk) bekend zijn, zijn als volgt:  

IMW 2019 2020 

Aantal quickscans 172 122 

Nieuwe aanmeldingen 303 207 

SMW PO 52 46 

SMW VO 15 10 

SMW MBO 8 8 

De gepresenteerde cijfers omvatten alle aanmeldingen inclusief Sociaal Raadslieden, SMW, 

K&S en trainingen (voor zover van toepassing). De IMW-vragen hebben vooral betrekking op 

psychosociale ondersteuning aan volwassenen, opvoedondersteuning en sociaal 

raadsliedenwerk.  
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Het aantal geregistreerde quickscans (screenings) in IMWiz (registratiesysteem van IMW) laat 

een dalende trend zien. Dit lijkt te komen door de manier van registreren: steeds meer worden 

quickscans geregistreerd in het gemeentelijke systeem Wijzer. Ook pakken de IMW-collega’s 

meer dan voorheen andersoortige ondersteuningsvragen op zoals Wmo begeleiding. Die inzet 

is niet herleidbaar in IMWiz.  

Het aantal aanmeldingen over 2020 laat een daling zien ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar. Het dieptepunt in april lijkt het gevolg van de coronamaatregelen. 

 

3.4.2 Invoeren van accounthouderschap 

Door te gaan werken met accounthouderschap willen we de samenwerking met partijen 

versterken, zodat men elkaar sneller weet te vinden en elkaar kan versterken. Dit is nog volop 

in ontwikkeling.  

Het aanmeldteam heeft in augustus 2020 een eerste opzet gemaakt om invulling te geven aan 

het accounthouderschap. Daarbij is gekeken naar de expertise van de medewerkers en het 

veld van voorliggende partners. Zo werd iedere medewerker verantwoordelijk voor (partners 

binnen) een expertise waarbij de opdracht was kennis te brengen over de functie en werkwijze 

van ’t Loket en informatie te halen over de partner. Hiervoor zijn eerste accountgesprekken 

gevoerd, enkele bijeenkomsten bijgewoond en georganiseerd voor collega’s. De intensiteit en 

invulling hiervan verschilt per account.  

 

Alle vragen in de enquêtes over het thema accounthouderschap zijn open geweest. Daardoor 

is een kwalitatief inzicht ontstaan hoe het aanmeldteam en de coördinatoren van de partners 

de kansen voor het accounthouderschap zien. Het aanmeldteam is positief over de eerste 

stappen in het accounthouderschap en geeft aan dat: 

- er kortere lijntjes worden ervaren en een nauwer contact ontstaat met het voorliggend 

veld; 

- de deskundigheid en de samenwerking wordt vergroot; 

- een groter werkplezier wordt ervaren. 
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Er zijn ook kanttekening geplaatst door het aanmeldteam. Als gevolg van corona heeft het 

team het accounthouderschap nog niet kunnen neerzetten zoals beoogd. Verder hebben 

zowel de coördinatoren als de medewerkers van het aanmeldteam suggesties en 

verbeteringen voor de invulling van het accounthouderschap: 

- hoge werkdruk, er is meer tijd nodig om het accounthouderschap verder in te vullen; 

- bundeling van contacten met voorliggend veld en de ketenpartners; 

- nog eens kritisch kijken naar de inhoud van de rol van het accounthouderschap, zeker ook 

in relatie tot de beschikbare tijd en formatie. 

 

3.4.3 Het organiseren van een afstemmingsoverleg 

Om kennis uit te wisselen, werkafspraken te maken en om die casussen waarvan bij aanvang 

onduidelijk is wie ze oppakt te bespreken, is het afstemmingsoverleg gevormd10. Hier komen 

verschillende expertises van binnen en buiten ’t Loket bijeen en staan de integrale aanpak en 

het afschalen centraal. Dit overleg is gesplitst in twee groepen: een ‘groot 

afstemmingsoverleg’ met alle partners11 en een ‘klein afstemmingsoverleg’ waar een 

afvaardiging van de ondersteuningsteams en het aanmeldteam samen komen. Door corona is 

dit in juli actief opgepakt. Elk digitaal overleg vond om de twee weken plaats, maar eind 

oktober 2020 is gezamenlijk besloten het ‘grote afstemmingsoverleg’ eens per vier weken te 

doen. Onder andere omdat er weinig tot geen casussen werden ingebracht.  

Over het overleg en samenwerking zijn zowel bij de medewerkers van ’t Loket als bij de andere 

partners in het afstemmingsoverleg vragen gesteld. Hieronder worden de resultaten 

opgesomd: 

- Op de vraag of het afstemmingsoverleg bijdraagt aan de dagelijkse samenwerking 

tussen de betrokken partijen, antwoordt 90% met ja.   

- Het afstemmingsoverleg is voor 90% van mening dat zij bijdraagt aan het inzetten 

van de juiste zorg.  

- Van de deelnemers in dit overleg is 40% van mening dat het afstemmingsoverleg 

bijdraagt aan een afschaling van de ondersteuning.   

 
10 Dit volgt op het al bestaande Multidisciplinair overleg. 
11 De partners in dit overleg zijn Stichting Jong, GGD, Thebe, IMW, MEE, ContourdeTwern, werk & inkomen, en 
andere partijen op afroep of eigen initiatief 
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- Unaniem (100%) is het afstemmingsoverleg van mening dat zij bijdraagt aan 

kennisuitwisseling.  

- Met de pilot is een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van herindicatie of 

andersoortige vragen geïntroduceerd. Dit loopt nu via het aanmeldteam. Op de 

vraag of het afstemmingsoverleg dit een verbetering vindt, antwoordt 60% 

bevestigend. Op de vraag of zij denken dat deze nieuwe werkwijze een verbetering 

voor de inwoners is, denkt 70% van wel. 

- Volgens 33% van de medewerkers van ’t Loket volstaat het afstemmingsoverleg 

niet om goed te kunnen samenwerken binnen en buiten ’t Loket. Wat opvalt is dat 

de vooral de coördinatoren en het team Complex vinden dat het 

afstemmingsoverleg niet volstaat. Zo is het op- en afschalen als onderbelicht 

ervaren en kan de samenwerking met het voorliggend veld beter. 

 

3.5 Tevredenheid medewerkers over de pilot 

Aan alle medewerkers en coördinatoren van de samenwerkingspartners in ’t Loket is gevraagd 

of ze tevreden zijn met het verloop van de pilot. Hiervan is 31% tevreden. Bijna 70% signaleert 

tekortkomingen. De belangrijkste zijn: 

- “de verdeling van aanmeldteam, team Licht en team Complex leidde tot ‘nieuwe 

eilandjes’ waardoor de verbinding ontbrak (geforceerde teamvorming in plaats van 

natuurlijk teamvorming)”. 

- “Het opzetten van bepaalde overlegstructuren duurde te lang”. 

- “Het is jammer dat na het einde van de pilot direct is overgegaan op de nieuwe 

teams zonder dat de evaluatie was afgerond”. 

- “Onvoldoende evaluatie en sturing van de projectleider”. 

- “Evaluatie op de aansturing wordt gemist”. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Naar aanleiding van de gegevens uit de enquêtes en de analyse in hoofdstuk 3 worden in dit 

hoofdstuk de conclusies beschreven en aanbevelingen gedaan. 

De centrale vraag die gesteld was voor de evaluatie luidt: 

 

In hoeverre worden de beoogde doelen van de doorontwikkeling van ‘t Loket bereikt door de 

inzet van de pilot? 

 

4.1 Conclusie 

Het antwoord op de centrale vraag luidt dat de doelen zoals gesteld in de pilot zijn 

vormgegeven. Zo zijn er grote stappen gezet richting ‘één toegang’. Inwoners kunnen hier 

terecht met al hun vragen over zorg. Er wordt meer outreachend gewerkt en de casus 

coördinatie is ingevoerd, al dienen beide werkwijzen nog beter te worden geïmplementeerd. 

Het afschalen en voorliggend werken is versterkt en moet met de juiste interventies worden 

geïntensiveerd.  

 

Ook concluderen we dat er verbeteringen zijn door te voeren en bepaalde onderwerpen om 

een nadere overweging vragen. Hieronder worden deze per doel toegelicht. 

 

Doel 1: realiseren van één toegang: 

1. Alhoewel de meerderheid van de ondervraagden van mening is dat er sprake is van één 

toegang ontbreekt de benodigde expertise en dienstverlening op het gebied van Werk en 

Inkomen.  

2. Er is behoefte aan meer expertise op het gebied van Jeugd, Werk en Inkomen, Wet 

langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en het voorliggend veld. Dit wordt met name in 

het aanmeldteam erg gemist. Medewerkers merken daarbij op dat het belangrijk is de 

beschikbare expertise onderling beter te delen. 

3. Het daadwerkelijk doorvoeren van het beslismandaat onder alle medewerkers is niet 

gerealiseerd. Gezien de omstandigheden (het niet optimaal functioneren van het systeem) 

is niet iedereen er van overtuigd dat dit ook alsnog gerealiseerd dient te worden.  
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4. Volgens de medewerkers zijn met het creëren van één toegang en het bundelen van de 

expertise de doorlooptijden niet echt verbeterd ten opzichte van de periode voor de pilot. 

Er wordt aandacht gevraagd voor de werkdruk. 

5. Men is positief over het outreachend werken, maar over de wijze waarop de uitvoering 

moet plaatsvinden moeten nog nadere kaders en handvatten opgesteld worden. 

6. De formatie van de toegang is minimaal. Daarmee is de toegang extra kwetsbaar bij 

verzuim en wisselingen in de bezetting.  

 

Doel 2: invoeren van casus coördinatie  

7. We werken nu met casus coördinatie en het heldere oordeel is dat men vindt dat die rol 

structureel moet worden geborgd. Het heeft grote toegevoegde waarde voor zowel de 

inwoner als voor de medewerker van  ’t Loket: zo benoemt het team Complex dat ze door 

zelf betrokken te blijven er soms geen specialistische hulp nodig is maar het voorliggend 

verder opgepakt kan worden. Wel wordt er aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling 

van casus coördinatie. Dit ook in relatie tot de ervaren werkdruk. 

 

Doel 3: verbinding met algemene en vrijwillige voorzieningen om af te schalen 

8. Het voorliggend werken en afschalen lukt goed in het team Complex. Team Licht geeft aan 

dat het veel beter kan. Hierbij wordt aangegeven dat ze meer kennis nodig hebben, de 

processen verbeterd kunnen worden en dat de doorlooptijd van een besluit verkort kan 

worden. Het bundelen van de rol om voorliggend te ondersteunen met de rol te komen 

tot een beschikking speelt hier ook een rol: de combinatie is lastig te voeren en door de 

werkdruk krijgt de beschikte zorg vaak voorrang op de voorliggende inzet.  

9. De huidige structuur (waar ook de bestaande contracten bepalend zijn) sluit onvoldoende 

aan bij de ambitie voorliggend in te zetten en af te schalen.  

10. Er is een start gemaakt met het opzetten en uitvoeren van het accounthouderschap, maar 

door corona heeft men deze opdracht nog niet goed kunnen uitdenken en implementeren.  

11. De leden van het afstemmingsoverleg zijn positief over de pilot en de samenwerking. Wel 

wordt gesteld dat er meer opbrengst voor het afschalen en in de samenwerking behaald 

kan worden.  
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4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de bovenstaande conclusies en bevindingen worden de volgende aanbevelingen 

voor de korte en lange termijn gedaan. In deze evaluatie spreken we over ‘de toegang’ of over 

‘ ’t Loket’ waarmee we (de inzet van) het aanmeldteam en de twee ondersteuningsteams 

bedoelen. Vanaf 2022 wordt de inkoop van het voorliggend veld geïmplementeerd. Hoe ‘de 

toegang’ van de gemeente Goirle vanaf dan precies wordt vormgegeven, is op het moment 

van schrijven nog niet bekend. Daar waar we in deze evaluatie bevindingen constateren of 

aanbevelingen doen, spreken we gemakshalve over ‘de toegang’ of ‘ ’t Loket’. Hier wordt 

opgemerkt dat het mogelijk is dat er op een andere manier vorm en inhoud wordt gegeven 

aan ‘de toegang’. Dat wordt te zijner tijd in de inkoopafspraken vastgelegd.  

 

4.2.1 Voor de korte termijn (2021):  

A. Vervlecht Werk en Inkomen verder in de toegang. Er wordt gezocht naar 

mogelijkheden om de expertise over de Participatiewet beter in te bedden, ook  in het 

aanmeldteam. Per mei 2021 is een openstaande vacature bij Werk en Inkomen gevuld. 

Als deze collega volledig is ingewerkt, ontstaat er ruimte om ook de kennis van de 

Participatiewet in het aanmeldteam op te nemen. De samenwerking tussen de 

medewerkers onderling wordt versterkt, zo trekken collega’ s met complexe casussen 

Zorg en Werk en Inkomen samen op. Medewerkers weten elkaar nog steeds goed te 

vinden: de nieuwe teamindelingen georganiseerd rondom de klant, draagt hier ook 

aan bij.  

B. Behoud het aanmeldteam. Het bieden van één plek waar inwoners terecht kunnen 

met hun vragen werkt goed. Hun rol om goed uit te vragen en waar mogelijk 

zelfredzaamheid te stimuleren en door te geleiden naar voorliggende inzet is van 

groot belang. De verwachting is dat daar nog meer en gerichter verwezen kan 

worden. Hiervoor is goede, brede kennis nodig van het voorliggend veld, in 

samenwerking met al onze partners. 

C. Blijf integraal werken in de toegang. De nieuwe teams georganiseerd rondom de 

inwoner, bieden kansen voor goede afstemming. Niet alleen tussen de consulenten 

onderling maar ook in de kennisuitwisseling tussen de beleidscollega’s en 

uitvoerders. Hiermee werken we aan een samenwerking waarin signalen sneller tot 
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de juiste vervolgacties leiden (bijvoorbeeld over behoeften of lacunes in het aanbod 

die de medewerkers in de praktijk zien), en waar beleid en uitvoering goed op elkaar 

aansluiten. 

D. Verbreed en waar nodig verdiep het kennisniveau in de toegang. Het afgelopen jaar 

zijn er actualiteitentrainingen van alle wetsvelden geboden. In 2021 wordt er met 

name ingezet op expertise rondom de meldcode en Veilig Thuis. Ook wordt er 

geïnvesteerd op het bieden van trainingen met praktische handvatten om in de 

gespreksvoering met klanten beter te kunnen sturen op zelfredzaamheid om zo het 

beroep op specialistische ondersteuning waar mogelijk te minimaliseren.  

E. Werk in 2021 toe naar het mandaat aan de (nieuwe) gemeentemedewerkers in de 

toegang. Gezien de bewerkelijkheid van het werken in meerdere systemen – iets wat 

de medewerkers van de partners in  ’t Loket al doen voor de ondersteuning die ze 

zelf bieden – geldt dat niet voor hen. Maar om wel de werkdruk van de 

gemeentemedewerkers die nu de beschikking opstellen voor hun collega te 

verminderen, wordt deze verantwoordelijkheid verdeeld onder een grotere groep 

gemeentemedewerkers. Dit doen we door alle medewerkers in dienst van de 

gemeente, met het juiste toeleidingstraject, mandaat te gaan verlenen.  

F. Blijf outreachend werken, ook in de nieuw gevormde teams. De komende periode 

zullen de medewerkers van de toegang in samenwerking met de collega’ s met 

kwaliteitstaken de definiëring en werkafspraken verder uitwerken. Zo ontstaat er een 

meer eenduidig beeld bij de medewerkers over wat we verstaan onder het 

outreachend werken en hoe we daar verder vorm aan geven. Na het stopzetten van 

het inloopspreekuur wordt in het aanmeldteam onderzocht hoe zij verdere invulling 

gaan geven aan een outreachende aanpak.  

G. Houd doorlopend aandacht voor de ervaren werkdruk en het terugbrengen van 

doorlooptijden. Instrumenten die in de pilot een structureel karakter hebben 

gekregen, zoals casuïstiek- en  caseloadbespreking, blijven behouden. Ook blijven we 

kritisch kijken naar de werkafspraken en werkprocessen. Om de ervaren werkdruk te 

verminderen is de formatie uitgebreid met een werkvoorbereider. Deze medewerker 

is in mei 2021 gestart waardoor al eerste werkzaamheden bij de 
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toegangsmedewerkers weggehaald zijn. De verwachting is dat dit op termijn verder 

uitgebouwd kan worden. Ook is er per juli 2021 vacatureruimte (medewerker Wmo) 

gevuld. Formatie en werkdruk blijven onderwerp van gesprek bij de coördinatoren en 

teamleiders.  

H. Voer casus coördinatie in de toegang, met name bij complexere casussen. Ja, dat 

vraagt inzet van de medewerkers maar het levert ook efficiëntie en effectiviteit op – 

voor inwoner én voor de professional. Voor de inwoner is er een duidelijk 

aanspreekpunt. Daarnaast brengt goede coördinatie beter grip op de te bieden 

ondersteuning en kan er sneller worden ingezet op afschalen (of indien nodig: 

opschalen).  Met de medewerkers wordt dit onderwerp geagendeerd om te 

onderzoeken welke verbeterslagen en homogeniteit behaald kunnen worden. 

Vervolgens geven we daar uitvoering aan. 

I. Werk de komende periode het accounthouderschap verder uit en implementeer het. 

Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan meer kennis over de 

mogelijkheden van het voorliggend veld. Daarom wordt met name aandacht besteed 

aan het ophalen van en delen van de al aanwezige kennis over partners en inzet van 

het voorliggend veld.  

J. Zet het afstemmingsoverleg voort. Alle betrokkenen zien de meerwaarde om de 

onderlinge samenwerking te bespreken, bevorderen en te stimuleren. De komende 

periode worden met alle betrokkenen het doel, de verwachtingen en de 

werkafspraken van het overleg aangescherpt zodat de opbrengst verhoogd wordt.  

 

 

4.2.2 Voor de langere termijn (2022 en verder): 

Enkele van de bevindingen of aanbevelingen vragen een langere adem en beslaan een langer 

tijdpad: 

K. Deze evaluatie brengt belangrijke inzichten die we meenemen in het inkooptraject 

voor het voorliggend veld. Zo zijn we er in de pilot onvoldoende in geslaagd het 

voorliggend veld beter te benutten en ons daarmee te verbinden. Afschalen lukt met 

name bij team Licht minder vaak dan dat we ambiëren. Ook met het oog op de grote 

(financiële) uitdagingen waar we in het sociale domein voor staan, vraagt dit om een 
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andere manier van samenwerken en inkopen. Dit nemen we expliciet mee in de inkoop 

die in 2021 plaatsvindt. Een onderdeel hiervan is ook het nader onderzoeken van het 

al dan niet bundelen van verschillende werkzaamheden voor de medewerkers in de 

toegang.  

L. Zoals eerder in deze evaluatie uiteen is gezet, stelt het beperkte gebruik van Wijzer 

ons voor de nodige uitdagingen. Het komende jaar wordt onderzocht per wanneer 

welk klantregiesysteem wordt aangekocht.   

 

 

5 Vervolg 

Deze evaluatie brengt belangrijke inzichten van de pilot. Deze inzichten worden allereerst 

gedeeld met de medewerkers zelf – de evaluatie wordt besproken en toegelicht. Zo zijn er ook 

bevindingen die nader doorgesproken en uitgevraagd moeten worden om verder van te leren 

en in de nabije toekomst op te pakken. Samen met de medewerkers zullen de geformuleerde 

acties op de korte termijn geprioriteerd worden. Ook de Participatieraad wordt geïnformeerd 

over de bevindingen en conclusies.  

De evaluatie wordt aan de Stuurgroep Sociaal Domein toegestuurd en desgewenst worden  

besproken. De raad ontvangt de evaluatie met een begeleidende raadsinformatiebrief. Als zij 

daar behoefte aan heeft kan de evaluatie op de raadsagenda geagendeerd worden. 

Zoals hierboven geconstateerd is, levert de evaluatie belangrijke bevindingen en inzichten 

voor de toekomst. Het is waardevolle informatie voor de medewerkers van de gemeente die 

verantwoordelijk zijn voor de inkoop van het voorliggend veld. Ook zij ontvangen (een 

toelichting op) de evaluatie.  
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Bijlagen 


