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1. CIB Communicatie 3 decentralisaties Sliedrecht
Met deze brief willen wij u informeren over de communicatie met betrekking tot drie decentralisaties Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet (3D). Hierbij willen we onderscheid maken tussen cliëntcommunicatie, partnercommunicatie en inwonerscommunicatie.
In de eerste fase van het beleidsproces (november 2013 tot heden) heeft de communicatie zich
vooral beperkt tot partners en cliënten via respectievelijk regionale stuurgroepen (zorgaanbieders)
en klankbordgroepen (cliëntenraden en Wmo-adviesraden). Hierbij zijn onder andere de concept
beleidsplannen Jeugdhulp en Wmo besproken. De landelijke, regionale en lokale besluitvoming
met betrekking tot de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet loopt echter niet synchroon, al is
het de verwachting dat alle drie de wetten op 1 januari 2015 zullen ingaan.
In de vervolgfasen (besluitvorming en implementatie) zal de communicatie expliciet worden afgestemd op cliënten en inwoners, waarbij zal worden aangegeven wat er daadwerkelijk voor hen verandert en waar zij met hun specifieke hulpvragen terecht kunnen. Het moment daarvoor is wanneer
de afzonderlijke beleidsplannen en/of verordeningen door de gementeraad zijn vastgesteld en -meer
specifiek- rond de start van het Sociaal Team in juli 2014 (zie: onder). Mw. A. van den Dool is als
communicatie-adviseur aangesloten bij de regio en is namens de gemeente betrokken bij communicatieprocessen 3D in Sliedrecht.
Samenhang in Sociaal Team Sliedrecht
Rond 1 juli 2014 gaat onder leiding van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht de pilot Sociaal Team
Sliedrecht (STS) van start. De selectiegesprekken voor een kwartiermaker zijn hiervoor in een vergevorderd stadium. Het vertrekpunt van het Sociaal Team Sliedrecht is hulp en ondersteuning bieden met als doel: het versterken van participatie, eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners
bevorderen en samenwerking tussen zorgaanbieders verbeteren. STS is bedoeld voor individuen en
gezinnen in een kwetsbare positie op de domeinen wonen, zorg, welzijn, jeugd, gezondheid, veiligheid, activering/dagbesteding, vervoer en financiën. De uitgangspunten van STS zijn:
-

één centrale toegang voor zorg en ondersteuning
één gezin, één plan, één hulpverlener (casemanager)
prepreventiegericht en outreachend (binnen 24 uur)
integrale aanpak: van 0-100 jaar
gebruik maken huidige expertise (functies CJG en Wmo)
breed netwerk van professionals en vrijwilligers
ondersteuning zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk
opschalen bij meervoudig complexe problematiek

Een belangrijk deel van de communicatie vanuit STS richting inwoners zal door Stichting Welzijnswerk worden opgepakt, deels onder gebruikmaking van hun vaste pagina in het Kompas. STS
zal als netwerkorganisatie vooralsnog zo veel mogelijk werken vanuit de huidige lokaties: CJG, de
Reling en het Wmo-loket.
Het zou echter wenselijk zijn, indien de betrokken organisaties vanaf medio 2015 zo veel mogelijk
samenwerken vanuit (backoffice) én bereikbaar zijn (loketfunctie) op één bestaande of nieuwe
locatie (alles-onder-één-dak). Met betrekking tot de te kiezen locatie zullen wij u nog dit jaar nieuwe voorstellen doen.
Voor meer informatie of vragen naar aanleiding van deze Collegeinformatiebrief kunt u contact
opnemen met:



Ed Kanters, coördinator 3D: e.kanters@sliedrecht.nl of Diana Rijke Willems coördinator team
Welzijn: dag.rijke.willems@sliedrecht.nl
Annelies van den Dool, communicatieadviseur: a.vandendool@sliedrecht.nl
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