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Inleiding
In september 2014 stelde de gemeenteraad het Wmo-beleidsplan Sliedrecht 2015-2018 vast.
Vervolgens is eind 2014 het Lokaal Uitvoeringsprogramma Wmo 2015-2018 opgesteld, waarin de
uitgangspunten voor eigen kracht, sociaal netwerk en (lokale) algemene voorzieningen verder zijn
uitgewerkt. Eind 2014 was er nog veel onduidelijk over de nieuwe Wmo-taken en de bijbehorende
middelen. Om deze reden is er toen voor gekozen het uitvoeringsprogramma op te splitsen in twee
delen: een tijdpad voor 2015-2016 en, op basis van een tussenevaluatie eind 2016, een bijstelling voor
2017-2018.
Inmiddels is bijna vier jaar ervaring opgedaan met de lokale Wmo-taken. Naar aanleiding van de
tussenevaluatie eind 2016 en op basis van de Sociale Visie gemeente Sliedrecht 2016-2020, is de
afgelopen anderhalf jaar door alle betrokken partijen intensief gewerkt aan de uitgangspunten uit het
Lokaal Uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018.
De evaluatie van het Lokaal Uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018, uitgevoerd in Q3 2018, is, net
als het programma zelf, opgebouwd langs de drie pijlers van de Sociale Visie:
1) Een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
2) Zorg voor jezelf en voor elkaar
3) Een passend vangnet
Per pijler komen diverse thema's aan bod, waarbij wordt aangegeven wat de afgelopen twee jaar is
gedaan en bereikt, wat op dit moment de knelpunten zijn en wat de doelstellingen en acties na Q3 2018
en verder worden. Om tot deze evaluatie te komen zijn met medewerkers van alle betrokken
organisaties evaluatiegesprekken gevoerd en is waar mogelijk op de werkvloer van de betrokken
organisaties meegekeken naar de uitvoering.
Het Lokaal Uitvoeringsprogramma Wmo zal naar aanleiding van deze evaluatie een vervolg krijgen
binnen het brede, integrale Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Dit brede uitvoeringsprogramma
wordt geschreven om ook beleidsmatig verder te ontschotten. Op deze manier willen wij binnen
Sliedrecht verder vorm geven aan de transformatie in het sociaal domein.
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1. Een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
"We vinden het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving en elkaar kunnen
ontmoeten, in de wijk en in het dorp", aldus de Sociale Visie. Inwoners, vrijwilligers en professionals
moeten samen die sterke structuur maken.

1.1

l Sociaal team Sliedrecht

Eén laagdrempelig en goed geëquipeerd sociaal team voor -9 maanden tot 100+ jaar, fysiek onder één
dak gehuisvest.
1.1.1

l













Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
In 2017 zijn het jeugdteam en het volwassen team van het StS samengevoegd.
Voor de doorontwikkeling van het StS is nauw samengewerkt met de directeur van
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.
De pilot 'GGZ in het sociaal team' is uitgevoerd. De geboden GGZ-expertise binnen het
sociaal team is van grote meerwaarde gebleken.
Er is eind 2017 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan waren
positief, het sociaal team krijgt een algemeen rapportcijfer van maar liefst een 8,1.
Het uitvoeringsprogramma 'Alles onder één dak' is zo goed als afgerond. Per begin
september 2018 zullen alle betrokken partijen gehuisvest worden in 'het Bonkelaarhuis'.
Het StS registreert in twee registratiesystemen. In 2017 is een marktverkenning gedaan
of één van beide systemen geschikt te maken zou zijn voor het hele sociale domein. Dat
bleek niet het geval. In lijn met maximale regie bij de klant en toekomstbestendigheid,
wordt een pilot in Sliedrecht gedaan om te gaan werken met een cliëntportaal. De
voorbereidingen voor de pilot cliëntportaal (Jouw Omgeving) zijn uitgevoerd. Cliënten
beheren zelf hun dossier en nodigen professionals uit om in hun dossier te werken. We
gaan hiermee voor maximale transparantie.
Het StS kent een brede doelgroep en een grote diversiteit aan hulpvragen. Om efficiënt te
kunnen werken en deskundig te kunnen blijven is het team opgedeeld in kleinere
werkeenheden (zogenaamde cirkels). Per 1 januari 2018 is het werken vanuit de diverse
cirkels een feit (één toegang, met een goed georganiseerde backoffice). Iedere cirkel
borgt een specifieke expertise binnen het sociaal domein om zo de variatie aan vragen zo
goed mogelijk te kunnen beantwoorden. De cirkelstructuur is flexibel, de huidige cirkels
beantwoorden aan wat op dit moment van belang is. Op termijn kunnen er cirkels bij
komen of verdwijnen.
Er is een start gemaakt met het werken volgens de methodiek van de Nieuwe Route. De
Nieuwe Route legt de regie zoveel mogelijk bij de klant. Ook wordt het netwerk van de
klant nauw betrokken. Dit betekent voor hulpverleners de verantwoordelijkheid meer bij
de klant laten, loslaten en vertrouwen geven. De manager van het StS is in eerste
instantie verantwoordelijk voor de implementatie van de Nieuwe Route binnen het StS.
Er zijn stappen gezet in de samenwerking tussen het sociaal team en de huisartsen
binnen Sliedrecht. Er wordt met name contact onderhouden met de praktijkondersteuners
(POH-ers) van de huisartsen. Wanneer men elkaar nodig heeft, weet men elkaar te
vinden. De omschreven knelpunten in het uitvoeringsprogramma 2017-2018 worden door
het StS niet meer herkend.
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1. Een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
1.1.2

l





1.1.3

l














Wat zijn op dit moment de knelpunten?
Er zijn binnen het StS op dit moment hier en daar nog organisatorische knelpunten,
omdat de diverse betrokken partijen fysiek nog niet onder één dak zitten. Er is tussentijds
geprobeerd om meer één geheel te maken van het sociaal team, maar praktisch bleken
de bedachte stappen nog niet goed uitvoerbaar. De verwachting is dat dit knelpunt zich
oplost, wanneer het gehele sociale team zich straks onder één dak bevindt.
De LVB (Licht Verstandelijke Beperking) deskundigheid binnen het StS is op dit moment
nog onvoldoende geborgd binnen de cirkelstructuur.
Het is nog niet gelukt om te starten met het nieuwe registratiesysteem. Op dit moment
werkt het StS nog in twee registratiesystemen: Central Station en Tick.
Het StS ervaart regelmatig dat privacy en veiligheid op gespannen voet met elkaar staan.
Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
Het StS gaat onderzoeken op welke manier de LVB (Licht Verstandelijke Beperking)
deskundigheid binnen de cirkelstructuur beter geborgd kan worden.
De inzet van GGZ expertise in het sociaal team wordt structureel. Voor deze inzet wordt
samenwerking gezocht met Yulius i.p.v. Antes, omdat via Yulius de route richting de 2elijns GGZ vergemakkelijkt wordt en iemand aangesteld kan worden die in verbinding staat
met het bovenlokale FACT team, wat ook als wenselijk wordt gezien.
Het nieuwe cliëntportaal/registratiesysteem van StS, Jouw Omgeving, zal worden uitgetest
in een pilotfase van een half jaar. Na evaluatie van de pilotfase wordt besloten of het StS
definitief met Jouw Omgeving gaat werken.
Er wordt gewerkt vanuit de diverse cirkels. De cirkelstructuur wordt geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld. Het streven is dat de cirkelstructuur eind 2018 een ‘logische en prettige
werkwijze is’. De klanten ervaren dat ze snel en adequaat geholpen worden door
deskundig personeel.
Het StS wordt middels een uitvoeringsprogramma verder doorontwikkeld in samenwerking
met de gemeente. In dit uitvoeringsprogramma worden de ambities voor het StS per jaar
uitgewerkt.
Het werken volgens de methodiek van de Nieuwe Route wordt verder geïmplementeerd
binnen het StS. Het Lokaal Zorgnetwerk (LZN) gaat over in de werkwijze van de Nieuwe
Route rondom kwesties. Deze worden besproken in een ronde tafeloverleg met de
betrokken partijen. Alleen de partijen die er in de klantsituaties toe doen worden
uitgenodigd. Hiermee vervalt het structurele LZN overleg.
Het cliëntervaringsonderzoek zal in 2019 een vervolg krijgen.
Het StS gaat kijken hoe zij hun samenwerking met de POH-ers van de huisartsen nog
meer kunnen versterken en uitbouwen, zodat er vanuit de POH-ers meer kan worden
doorverwezen naar het StS, wanneer dit de meest passende voorziening blijkt te zijn.

1. Een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
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1.2

l Laagdrempelige (inloop)voorzieningen

Via laagdrempelige (inloop)voorzieningen willen wij vroegtijdig signaleren en ondersteuning bieden om
zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op maatwerkvoorzieningen, zoals
geïndiceerde dagbesteding.
1.2.1

l









1.2.2

l




1.2.3

l





Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
Wij hebben Yulius gesubsidieerd om een open GGZ-inloopvoorziening te organiseren.
Deze voorziening, ondergebracht in de voormalige Groen van Prinstererschool, is drie
dagen per week open en bedoeld voor mensen met een langdurige psychische stoornis en
daarmee samenhangende beperkingen. Het wordt gerund door één beroepskracht en een
aantal vrijwilligers. Functies van de inloopvoorziening zijn onder andere activering,
structurering, signalering en preventie.
De pilot Hulp Bij Thuisadministratie (HBT) van SWS is structureel in het aanbod
opgenomen, omdat het aan een grote vraag blijkt te voldoen.
De Sociaal Juridische Diensten (Bureau Sociaal Raadslieden, Hulp bij Thuisadministratie en
het Financieel Café), belegd bij SWS, hebben in 2018 een uitbreiding van financiële
middelen gekregen om de hoge werkdruk door het toenemende aantal complexe
hulpvragen het hoofd te kunnen bieden en om dreigende wachtlijsten te voorkomen.
SWS organiseert doorlopende laagdrempelige voorzieningen zoals het Alzheimercafé, het
Repaircafé, het Financieel Café en het Taalcafé. Wij hebben SWS hiervoor gesubsidieerd
en de activiteiten via bijvoorbeeld de gemeentepagina in de Merwestreek onder de
aandacht gebracht.
We hebben SWS ondersteund bij het starten van een pilot met een PGB-spreekuur,
waarbij HBT-vrijwilligers werden ingezet. De vraag hiernaar bleek echter beperkt te zijn,
waardoor de pilot niet is omgezet in een structureel aanbod.
Wat zijn op dit moment de knelpunten?
Er is sprake van een aanhoudende stijging in hulpvragen bij de Sociaal Juridische
Diensten. Daarbij worden de hulpvragen steeds complexer. Het is lastig om continu
voldoende geschikte vrijwilligers te vinden en deze voor langere tijd te verbinden.
De transitie Beschermd Wonen betekent dat er in de komende jaren geleidelijk aan meer
mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen in hun thuissituatie
worden ondersteund en dus onderdeel van de Sliedrechtse samenleving gaan uitmaken.
Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
We blijven de GGZ-inloopvoorziening van Yulius structureel financieren.
We blijven het aanbod Hulp Bij Thuisadministratie bij SWS structureel financieren.
We blijven SWS financieren om doorlopende laagdrempelige voorzieningen te kunnen
blijven aanbieden.
De uitbreiding van financiële middelen voor de Sociaal Juridische Diensten blijft behouden,
zodat wachtlijsten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen en de dienstverlening op
een goede manier voortgezet kan worden.
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1. Een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
1.3

l Vrijwilligers

Alle inwoners, van jong tot oud, moeten als vrijwilliger hun bijdrage aan de samenleving kunnen
leveren. Het aanbod van vrijwilligerstaken en vrijwilligersondersteuning moet ook aansluiten op de
behoeften van jongere vrijwilligers. Zowel jonge als oudere vrijwilligers voelen zich ondersteund en
gewaardeerd in hun taken.
1.3.1

l





1.3.2

l







1.2.3

l








Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
Het platform Samenwerken & Versterken heeft niet gebracht wat daarmee was beoogd.
Vrijwilligers blijken het al druk genoeg te hebben met hun eigen organisatie. In de praktijk
blijft er dan te weinig tijd over om ook nog eens kennis en ervaringen met vrijwilligers van
andere verenigingen en instellingen te delen. SWS heeft het platform in 2017 in
samenspraak met de gemeente stopgezet.
Het gemoderniseerde vrijwilligersbeleid, in de vorm van het uitvoeringsprogramma
vrijwilligersbeleid 2018-2020, is in samenwerking met diverse Sliedrechtse
vrijwilligersorganisaties tot stand gekomen. We zetten in op een grotere bewustwording
onder inwoners op het gebied van vrijwilligerswerk. Daarbij vinden we het belangrijk om
waardering voor vrijwilligers te (blijven) uiten en hen te faciliteren om – daar waar mogelijk
gezamenlijk – vraaggerichte activiteiten voor hun sociale omgeving uit te (blijven) voeren.
De pilot buurtmakelaar is in juni 2018 van start gegaan. De pilot duurt tot juni 2019.
Wat zijn op dit moment de knelpunten?
Er wordt een steeds groter en zwaarder beroep gedaan op vrijwilligers, we moeten waken
voor overbelasting van onze vrijwilligers.
Voor sommige organisaties is het vinden van voldoende vrijwilligers lastig.
Vrijwilligersorganisaties geven aan dat de kosten voor een VOG op de begroting van de
organisaties drukt. Een aantal organisaties geeft aan daardoor geen gebruik te maken van
een VOG.
Vrijwilligers willen vaker op projectbasis aan de slag of incidenteel vrijwilligerswerk doen.
Een aantal organisaties heeft hierdoor zorgen over de continuïteit.
Er zijn weinig jongeren binnen de vrijwilligersorganisaties. Een uitdaging is om de
organisaties aantrekkelijker te maken voor jongeren.
Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
We zetten in op een grotere bewustwording onder inwoners op het gebied van
vrijwilligerswerk. Wij vinden het belangrijk om waardering voor vrijwilligers te (blijven) uiten
en hen te faciliteren om – daar waar mogelijk gezamenlijk – vraaggerichte activiteiten voor
hun sociale omgeving uit te (blijven) voeren.
We gaan de bekendheid van het Vrijwilligerspunt vergroten.
We gaan alle VOG's voor vrijwilligersorganisaties vergoeden, hierdoor nemen we financiële
bezwaren voor organisaties weg en geven wij een impuls aan de kwaliteit van het
vrijwilligerswerk.
Het Vrijwilligerspunt gaat organisaties helpen om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te
maken voor jongeren.
Er wordt na evaluatie van de pilotfase van een jaar gekeken of de pilot buurtmakelaar een
succes is en of dit een structureel aanbod moet worden.

10

Gemeente

Sliedrecht
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1.4

l Adviesraad Sociaal Domein

Een breed samengestelde Adviesraad Sociaal Domein die het college gevraagd en ongevraagd advies
geeft over het lokale beleid op de terreinen Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs, in
verbinding staat met netwerkorganisaties en door een innovatieve aanpak ook moeilijker bereikbare
doelgroepen weet te betrekken en vertegenwoordigen.
1.4.1

l








1.4.2

l








1.4.3

l


Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
Het platform In 2017 is de Wmo-adviesraad in Sliedrecht omgevormd tot een brede
Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Wij faciliteren de ASD zowel inhoudelijk als financieel,
zodat zij hun rol als adviesorgaan op een goede manier kunnen vervullen. De ASD bestaat
uit zowel mensen met ervaring als cliënt, als mensen met expertise vanuit hun werk- en/of
vrijwilligersomgeving. Deze ervaring en expertise strekt zich uit over alle in het ASDreglement genoemde beleidsvelden. Met deze samenstelling van de ASD wordt het brede
sociale domein vertegenwoordigd.
Vanuit de ASD is een goed contact opgebouwd met (beleids)ambtenaren. Hierdoor wordt
de ASD goed inzicht gegeven in beleidsvoorbereiding, het vaststellen van het beleid en de
uitvoering hiervan. De ASD is hierdoor in staat een goed (ook ongevraagd) advies over de
relevante onderwerpen uit te brengen.
De ASD is inhoudelijk en secretarieel ondersteund door Zorgbelang. De ondersteuning door
Zorgbelang is van een goed niveau en onmisbaar voor het goed functioneren van de
adviesraad.
Medio 2018 is de website van de adviesraad geïntroduceerd. De website geeft goed inzicht
in de taken en activiteiten van de raad en biedt de bezoeker de gelegenheid contact op te
nemen.
Wat zijn op dit moment de knelpunten?
De ASD heeft in de afgelopen periode een aantal leden gehad die stopten met hun
werkzaamheden voor de adviesraad. Het bleek lastig om nieuwe leden te vinden die pasten
binnen de opgestelde profielschets.
De ASD zou graag meer transparantie zien in de integratie (WMO, Jeugd en participatie)
van het sociaal team en het tempo waarmee de cultuurverandering (kanteling van de
organisatie) om de klant (burger) altijd de regie te laten houden in de situatie waarin de
klant zich bevindt, wordt gerealiseerd.
De ASD mist soms de status en updates van de onderwerpen waarover door de adviesraad
(ook ongevraagd) advies is gegeven. De ASD zou graag een volledige concrete actuele
planning hebben van (onderdelen) van de uitvoeringsprogramma’s. Dit zou de gewenste
monitoring door de adviesraad over de bereikte resultaten makkelijker maken.
De pro-activiteit en het nemen van initiatieven binnen de kernteams van de ASD wordt
geremd doordat sommige leden langdurig afwezig zijn geweest of inmiddels zijn vertrokken.
Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
We blijven als gemeente de ASD zowel inhoudelijk als financieel faciliteren. Bij de
inhoudelijke facilitering nemen we de genoemde knelpunten mee, zodat hier verbeteringen
in gemaakt kunnen worden.
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1. Een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
1.5

l Communicatie en monitoring

Inwoners weten, nog beter dan op dit moment het geval is, waar zij met hun hulpvraag terecht kunnen.
College, gemeenteraad, inwoners en zorgaanbieders hebben, ieder op hun eigen aggregatieniveau,
goed inzicht in hoe de transformatie in het sociale domein verloopt.
1.5.1

l







Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
We hebben een overzichtelijke toegangswijzer gemaakt die in Sliedrecht huis-aan-huis en
digitaal is verspreid. Deze toegangswijzer is bedoeld om inwoners te helpen hun weg te
vinden als zij een hulpvraag hebben.
Het gebruik van de Arrangementenmonitor binnen de Drechtsteden verliep niet helemaal
naar wens. Omdat de gegevensverzameling niet optimaal liep en er door sommige
gemeenten weinig tot geen gebruik van werd gemaakt, is gekozen om in regionaal verband
voorlopig niet meer deel te nemen aan de monitor.
Er zijn meerdere ronde tafel gesprekken met de raad gevoerd over de ontwikkelingen
binnen het sociaal domein.
Er is door de Sociale Dienst Drechtsteden i.s.m. met de gemeenten een integrale
communicatiestrategie opgezet, om de communicatie omtrent de Wmo binnen de
Drechtsteden te verbeteren.

1.5.2

l


Wat zijn op dit moment de knelpunten?
We hebben nog niet voldoende zicht op hoe de transformatie in het sociale domein verloopt.
De inhoudelijke transformatie op zich is goed op gang gekomen: de voorzieningen voor de
inwoners zijn goed geregeld en de inwoners weten het zorg –en ondersteuningsaanbod
goed te vinden. Echter laat de financiële vertaling van de transformatie op zich wachten,
waardoor het moeilijk is goed zicht te krijgen op het exacte verloop van de transformatie.

1.5.3

l


Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
De toegangswijzer krijgt een update n.a.v. de verhuizing naar 'het Bonkelaarhuis' en wordt,
in combinatie met een gemeentelijke 'Zorgkrant', huis aan huis verspreid.
Er zal in samenwerking met alle betrokken partijen worden ingezet op de communicatie
omtrent 'het Bonkelaarhuis', zodat bij alle inwoners van Sliedrecht bekend is dat zij hier
terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn
en werk & inkomen.
De ronde tafel gesprekken met de raad over de ontwikkelingen in het sociaal domein blijven
een aantal keer per jaar plaatsvinden.
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2. Zorgen voor jezelf en voor een ander
"De meeste inwoners van Sliedrecht hebben de eigen kracht en mogelijkheden om regie te hebben en
te houden op hun leven. Zij zijn in staat om hun leven, in samenspel met hun omgeving (gezin, familie,
buurt en netwerk) in te richten en actief deel te nemen aan de samenleving. We willen dat het voor
onze inwoners ‘gewoon’ is om hulp te vragen, wanneer ze tegen problemen aanlopen en ondersteuning
nodig hebben, en dat zij vrij zijn van elke belemmering om hulp te vragen.", aldus de Sociale Visie. In
dit hoofdstuk komen diverse vormen van laagdrempelige ondersteuning aan de orde.

2.1

l Mantelzorgondersteuning

We willen dat het aantal overbelaste mantelzorgers niet toeneemt. Het aanbod aan
mantelzorgondersteuning moet goed aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers en is bij zoveel
mogelijk mantelzorgers bekend.
2.1.1

l












2.1.2

l






Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
Met Hof van Sliedrecht, Stichting Waardeburgh en Rivas is het aanbod intramurale
respijtzorg geëvalueerd en herzien. Inwoners kunnen nu 14 in plaats van 7 dagen per jaar
gebruik maken van deze voorziening.
We hebben in 2017 opnieuw naar alle, bij SWS geregistreerde, mantelzorgers een brief
gestuurd waarin het beschikbare lokale aanbod aan mantelzorgondersteuning (zoals
dienstencheques, respijtzorg, activiteiten en trainingen) beschreven staat.
Wij hebben SWS gesubsidieerd voor het organiseren en uitbreiden/versterken van het
Mantelzorgpunt.
Wij hebben SWS gesubsidieerd om 'De dag van de Mantelzorger' te organiseren.
Mantelzorgers konden vijf gratis dienstencheques aanvragen om huishoudelijke
werkzaamheden door iemand anders te laten uitvoeren. Extra dienstencheques konden
worden aangevraagd voor een eigen bijdrage.
Alle, bij SWS geregistreerde, mantelzorgers hebben bij wijze van mantelzorgwaardering
munten ontvangen om te besteden bij de winkeliers die zich hadden aangesloten bij de
Kerstactie van Ondernemersvereniging Kerkbuurt. Mantelzorgers hadden daarmee opnieuw
de vrijheid de munten te besteden aan iets dat het beste bij hun eigen situatie paste.
Mezzo heeft een onderzoek naar mantelzorg in Sliedrecht uitgevoerd. Hier is de rapportage
'Mantelzorg in Sliedrecht' uit gekomen. Deze rapportage heeft als uitgangspunt gediend
voor het daarna opgestelde Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2018. Dit
ondersteuningsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met SWS en de
Adviesraad Sociaal Domein en de uitvoering is met name belegd bij het Mantelzorgpunt van
SWS.
Wat zijn op dit moment de knelpunten?
Door het stimuleringsbeleid van eigen kracht en langer zelfstandig thuis wonen blijft de
druk op mantelzorgers de komende jaren toenemen. De drempel om hulp te zoeken voor
(overbelaste) mantelzorgers lijkt vaak hoog.
Het blijkt lastig om de doelgroep jonge mantelzorgers in beeld te krijgen.
Het organiseren en faciliteren van een netwerkoverleg voor organisaties in de formele en
informele zorg waar mantelzorgers aan verbonden zijn is nog niet gelukt.
Het aanbod van dagbesteding in Sliedrecht is nog niet geschikt voor jongeren en jong
volwassenen. Er is behoefte aan een passende dagbestedingslocatie. Er is binnen Sliedrecht
ook behoefte aan een geschikte locatie voor logeeropvang voor deze doelgroep.
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2. Zorgen voor jezelf en voor een ander



2.1.3

l















In de communicatie omtrent mantelzorg valt nog winst te behalen, dit is momenteel niet
optimaal georganiseerd.
Voor mantelzorgers die aanwezig zijn bij een keukentafelgesprek is nog te weinig aandacht.
Vaak komt niet aan bod wat de mantelzorger doet en wat de impact van het zorgen op hun
leven is. Juist het keukentafelgesprek is een belangrijk moment om bijvoorbeeld (dreigende)
overbelasting bij (jonge) mantelzorgers te signaleren.
Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
Het aanbod intramurale respijtzorg wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig herzien.
We blijven breed naar inwoners communiceren welk lokaal ondersteuningsaanbod er voor
mantelzorgers is.
Ook na 2018 subsidiëren we SWS voor onder andere het Mantelzorgpunt.
De regionale regeling wat betreft de dienstencheques is gestopt per 1 juli 2018. We gaan
zorgen voor een lokale, vervangende regeling per 1 januari 2019.
De mantelzorgwaardering in de vorm van 'kerstmunten' zal ook in 2018 en verder
terugkeren.
Het Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2018 zal in Q4 2018 worden geëvalueerd.
Vervolgens zal er in Q1 2019 een herzien ondersteuningsprogramma worden opgesteld voor
2019/2020. In dit programma zullen ook de huidige knelpunten worden meegenomen.
Er wordt gekeken naar een passende dagbesteding voor jongeren en jong volwassenen
binnen Sliedrecht. Daarnaast wordt gezocht naar een geschikte locatie voor logeeropvang
voor deze doelgroep.
Er wordt gekeken naar uitbreiding van het respijtzorg aanbod, bijvoorbeeld naar
mogelijkheden voor kortdurende respijtzorg aan huis.
Om de zichtbaarheid van het aanbod aan mantelzorgondersteuning te vergroten wordt een
website ontwikkeld voor het Mantelzorgpunt. Deze website zal in Q3 2018 online gaan.
Daarnaast wordt een campagne vormgegeven om de website te promoten. Verder wordt
gekeken naar manieren voor structurele communicatie omtrent het onderwerp mantelzorg.
Er wordt ingezet op het organiseren van een netwerkoverleg voor organisaties in de formele
en informele zorg waar mantelzorgers aan verbonden zijn.
Er wordt intensiever ingezet op de signaleringsfunctie van Wmo-consulenten tijdens
keukentafelgesprekken. Oog hebben voor de mantelzorger is hierbij het uitgangspunt.
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2. Zorgen voor jezelf en voor een ander
2.2

l Cliëntondersteuning

We willen dat onze inwoners bekend zijn met de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning
en dat zij daar gebruik van maken als zij dat nodig hebben. Dit komt een goede afhandeling van de
ondersteuningsvraag ten goede.
2.2.1

l


Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten volgens de Wmo 2015 verplicht om gratis
cliëntondersteuning aan te bieden voor alle inwoners. We hebben zowel SWS als MEE in
2017 en 2018 opnieuw gesubsidieerd voor het bieden van onafhankelijke
cliëntondersteuning.

2.2.2

l


Wat zijn op dit moment de knelpunten?
De bekendheid
van onafhankelijke
cliëntondersteuning blijft
volgens het
cliëntervaringsonderzoek Wmo Drechtsteden 2017 nog steeds wat achter. In Sliedrecht was
slechts 33% van de cliënten die het afgelopen jaar contact met de SDD hebben gehad
hiermee bekend. Hier is dus nog altijd ruimte voor verbetering.
De bekendheid van het aanbod onafhankelijke cliëntondersteuning is bij de doelgroep
mantelzorgers in het bijzonder nog niet optimaal. Ook mantelzorgers zouden goed op de
hoogte moeten zijn, zodat cliëntondersteuners de mantelzorger en zijn/haar naaste kunnen
bijstaan tijdens bijvoorbeeld een keukentafelgesprek.



2.2.3

l



Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
We blijven aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning, zoals SWS en MEE,
subsidiëren.
We blijven inzetten om de (digitale) informatievoorziening over het keukentafelgesprek en
onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren voor alle doelgroepen. We blijven er op
sturen dat deze mogelijkheid wordt benoemd in de eerste contacten van inwoners met het
sociaal team, nog voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt.
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2. Zorgen voor jezelf en voor een ander
2.3

l Dementievriendelijke gemeente

We willen dat Sliedrecht een Dementievriendelijke gemeente is. Dat wil zeggen dat Sliedrecht een
gemeenschap is waar het taboe op dementie is doorbroken, waarin mensen met dementie kunnen
blijven functioneren, waar activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten beschikbaar zijn en
waar betrokkenheid bij deze mensen is.
2.3.1 l Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
Er is een plan van aanpak in de vorm van een campagne opgesteld om van Sliedrecht een
dementievriendelijke gemeente te maken. De campagne is een samenwerking tussen de gemeente
Sliedrecht, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Ketenzorg Dementie, Alzheimer Nederland, Samen
dementievriendelijk en Bibliotheek Aanzet. De volgende acties uit het plan zijn inmiddels uitgevoerd:
 Er heeft een Wmo netwerkbijeenkomst plaatsgevonden in december 2017. Er was een grote
opkomst en veel enthousiasme.
 De folder 'Hoe herkent u iemand met dementie/10 omgangstips' is in 2017 huis aan huis
verspreid en op bekende (semi) openbare locaties neergelegd, zoals bij de bibliotheek,
huisartsen etc.
 De voorbereidingen wat betreft de informatievoorziening voor inwoners zijn gedaan.
 De eerste training voor mantelzorgers ‘Dementie: en nu?’ is in de vorm van een pilot van
zorgverzekeraar VGZ kosteloos in Sliedrecht gegeven. Deze training wordt opgevolgd met
een lotgenotengroep, uitgevoerd door de mantelzorgondersteuner van SWS.
 De workshop voor vrijwilligers is voorbereid.
 De pilot geheugenkabinet i.s.m. de bibliotheek is gestart in januari 2018.
 Er zijn bijeenkomsten over dementie georganiseerd tijdens 'Koffie met…'
 Het regiosymposium Ketenzorg Dementie is georganiseerd.
2.3.2

l





Wat zijn op dit moment de knelpunten?
De workshop 'omgaan met inwoners met dementie' voor gemeentepersoneel heeft nog niet
plaatsgevonden.
De informatievoorziening voor inwoners is nog niet voldoende van de grond gekomen.
De workshop voor vrijwilligers heeft nog niet plaatsgevonden.
Het is nog niet gelukt om ondernemers in Sliedrecht mee te nemen in het onderwerp
Sliedrecht dementievriendelijk.
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2. Zorgen voor jezelf en voor een ander
2.3.3

l












Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
We blijven in overleg met SWS en Alzheimer Nederland om de actiepunten te evalueren en
te bepalen welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om Sliedrecht nog dementievriendelijker
te maken.
De Wmo netwerkbijeenkomst zal eind 2018 herhaald worden om te kijken naar alle
resultaten in 2018 en de goede voornemens voor 2019.
De workshop voor medewerkers van de gemeente zal aangeboden worden.
De informatievoorziening voor inwoners zal een impuls krijgen.
Er zal een mini-symposium met dementie als onderwerp georganiseerd worden voor
medewerkers van zorg en ondersteuning.
Er wordt onderzocht hoe ondernemers in Sliedrecht meegenomen kunnen worden in het
onderwerp Sliedrecht dementievriendelijk.
De tweede training voor mantelzorgers 'Dementie: en nu?' kan op kosten van de campagne
gegeven worden. De start is in september 2018 met een doorlooptijd in 2019.
De training voor vrijwilligers zal worden uitgevoerd.
De pilot geheugenkabinet wordt geëvalueerd en er wordt bij succes gekeken of dit een
structureel aanbod kan worden.
Er wordt onderzocht op welke manier de campagne Sliedrecht dementievriendelijk een
vervolg krijgt na 2018.

18

Gemeente

Sliedrecht

2. Zorgen voor jezelf en voor een ander
2.4

l VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

We willen dat onze inwoners bekend zijn met de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning
en dat zij daar gebruik van maken als zij dat nodig hebben. Dit komt een goede afhandeling van de
ondersteuningsvraag ten goede.
2.4.1

l



2.4.2

l



2.4.3

l





Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
We hebben het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking vertaald naar
lokaal beleid. In samenwerking met de Adviesraad Domein is het beleid tot stand gekomen.
Vanuit het VN-verdrag zijn gemeenten verplicht om te voldoen aan de Internationale
Toegankelijkheidsstandaard voor (semi)-publieke ruimtes. Vooruitlopend op vaststelling van
het beleid is de standaard meegenomen in huidige renovatie- en bouwprojecten. Dit om te
voorkomen dat achteraf gebouwen alsnog aangepast moeten worden. De Integrale
toegankelijkheidsstandaard 2018 (ITS 2018) is geïmplementeerd bij renovatie- en
bouwprojecten.
Wat zijn op dit moment de knelpunten?
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft nog weinig
bekendheid onder de inwoners van Sliedrecht.
Door de toenemende vergrijzing zal de groep inwoners met een beperking groter worden.
Ook zal er naar verwachting een grotere groep inwoners zijn waarbij de beperking matig
tot ernstig is. Hierdoor ontstaat er toenemende urgentie tot het fysiek toegankelijker maken
van de publieke ruimtes.
Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
We gaan door middel van een 0-meting gebouwen beoordelen op fysieke toegankelijkheid
voor mensen met beperkingen, om de toegankelijkheid binnen onze gemeente in kaart te
brengen.
We testen websites en organisaties die in onze gemeente een openbare functie hebben op
de toegankelijkheid van informatie.
We gaan invulling geven aan 'de week van de toegankelijkheid'.
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3. Een passend vangnet
"Voor inwoners die tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebben en geen of een ontoereikend netwerk
hebben, wordt een sluitend vangnet geboden. Deze ondersteuning is gericht op versterking of
ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden in de sociale omgeving. Dit betekent dat we
ondersteuning voor onze inwoners zoveel als mogelijk lokaal organiseren", aldus de Sociale Visie. Het
lokale vangnet voor de Wmo hebben we georganiseerd via Sociaal team Sliedrecht. Zie hiervoor
hoofdstuk 2 van deze evaluatie. Als inwoners er dan nog steeds niet uit komen, is er de
Vertrouwenspersoon Wmo en Jeugd.

3.1

l Vertrouwenspersoon Wmo en Jeugd

Er moet een plaats zijn waar inwoners terecht kunnen in het geval dat zij bij de gemeente, Sociale
Dienst Drechtsteden of zorgaanbieder vast lopen. Deze instantie moet onafhankelijk zijn. We willen
hiermee ook voorkomen dat we in slepende klacht- en bezwaarprocedures terecht komen.
3.1.1

l


Wat hebben we in 2017 en de eerste helft van 2018 gedaan?
Ondanks het beperkte gebruik is er in 2017 toch voor gekozen de pilot om te zetten in een
structureel aanbod van de vertrouwenspersoon Wmo en Jeugd. Dit is uiteindelijk een
principiële keuze. Als inwoners er na het indienen van klachten en bezwaren nog steeds
niet met de gemeente, Sociale Dienst Drechtsteden en/of zorgaanbieder uit komen, moet
er als 'laatste redmiddel' altijd nog een onafhankelijke instantie zijn waar zij terecht kunnen
voor hulp bij het vinden van een oplossing. Er is beperkt gebruik gemaakt van de
vertrouwenspersoon, maar zoals in het afgelopen jaar is gebleken leidt de
vertrouwenspersoon uiteindelijk bijna altijd tot een oplossing. Hiermee is grotendeels
voorkomen dat we in slepende klacht- en bezwaarprocedures terecht zijn gekomen.

3.1.2

l


Wat zijn op dit moment de knelpunten?
Er wordt door de inwoners weinig gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. Dit kan zo
zijn doordat alles goed verloopt en niemand vastloopt, maar ook doordat de
vertrouwenspersoon nog onvoldoende bekend is binnen Sliedrecht.

3.1.3

l



Wat gaan we na het derde kwartaal van 2018 doen?
De vertrouwenspersoon wordt structureel ingezet vanuit Zorgbelang ZHZ.
De communicatie rondom het vergroten van de bekendheid van de vertrouwenspersoon
wordt voortgezet.
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Relevante beleidsnota's en bronnen


Uitvoeringsprogramma Wmo lokaal 2017-2018



Uitvoeringsprogramma Doorontwikkeling Sociaal team Sliedrecht 2018



Sociale Visie gemeente Sliedrecht 2016-2020



Mantelzorgondersteuningsprogramma 2018



Cliëntervaringsonderzoek Wmo regio Drechtsteden 2017



Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Team Sliedrecht 2017



Uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid 2018/2020 (concept)



VN-Verdrag toegankelijkheid, lokale uitwerking 2018/2019 (concept)



Sociaal team Sliedrecht



Stichting Welzijnswerk Sliedrecht



Adviesraad Sociaal Domein



Yulius
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Lijst met afkortingen
Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

StS

Sociaal team Sliedrecht

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

POH

Praktijkondersteuner Huisartsen

LVB

Licht Verstandelijke Beperking

FACT

Flexible Assertive Community Treatment

LZN

Lokaal Zorgnetwerk

SWS

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

HBT

Hulp bij Thuisadministratie

PGB

Persoonsgebonden Budget

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

ASD

Adviesraad Sociaal Domein

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

VN

Verenigde Naties

ITS

Integrale Toegankelijkheidsstandaard

ZHZ

Zuid Holland Zuid
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