
 

 
 

 

 

Stichting Sociaal Team Houten  

Inhoudelijk jaarverslag/Q4 2021 

‘Good things take time’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Voorwoord 
De Stichting werd in 2020 positief geëvalueerd. Op basis van het advies bij de evaluatie hebben we in 
2021 achter de schermen toegewerkt naar een nieuwe governance en nieuwe vorm van 
opdrachtverlening en bijbehorende vorm van financiering. Ondertussen werd er in de organisatie 
hard gewerkt aan een inhoudelijke meerjarige uitvoeringskoers die verder richting en focus geeft aan 
de in 2015 beoogde transformatie in het sociale domein. Deze geeft mede uitvoering aan de 
beschreven uitgangspunten en kaders in de Sociale Koers. Het met elkaar vorm geven hiervan heeft 
in 2021 veel energie en commitment gebracht, zowel intern als extern met de 
samenwerkingspartners.  
Regelmatig doen we een wrap-up van de bereikte resultaten van alle projecten (intern en extern). 
Een enorme prestatie dat het ons in deze tijd (pandemie) lukte om;  

- Onze dienstverlening op hoog niveau te bieden (hoge tevredenheid onder zowel cliënten als 
samenwerkingspartners, acceptabele wachttijden Wmo en dalende wachttijden Jeugd);  

- Onze eigen medewerkers goed te faciliteren en in balans te houden (hoge 
medewerkerstevredenheid en voor de branche gemiddeld ziekteverzuim);  

- Alle voorgenomen projecten binnen planning af te ronden met goed resultaat;  

- Te leren van elkaar, verbeteringen aan te brengen in de basis, te inspireren en te 
vernieuwen.  

 
Iedere dag ben ik trots op mijn medewerkers, samenwerkingspartners en de gemeente, omdat we 
dit echt samen met elkaar doen.  
 

Namens alle medewerkers van de stichting, 

 

Cecile Ter Beek  

Directeur Bestuurder  
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1. Overzicht van kerntaken, doelen, resultaten en prioriteiten 
 

Preventie en 
voorlichting

We voorkomen erger en
versterken eigen kracht

• Reden aanmelding

• % waarin de inwoner na 
afsluiting  traject zelf weer 
verder kan

Alle informatie over het 
sociaal domein is 
beschikbaar bij onze 
toegangen

• Actuele websites en 
clienteninformatie

• we organiseren
kennisbijeenkomsten

Toegang en 
toeleiding

Vaststellen juiste plek  
voor inwoner (triage)

• Reden van afsluiting melding

Tijdig toeleiden naar 
passende ondersteuning

• % Plan van aanpak binnen 6 
weken

• % Beschikking binnen 2 
weken

Kortdurende 
begeleiding

Herstellen of versterken 
van de zelfredzaamheid

• % waarin de inwoner na 
afsluiting traject zelf weer 
verder kan

Behalen van de gestelde 
hulpdoelen

• Clientwaardering voor 
behalen doelen en 
ondersteuning door ST

Coördinatie 
van zorg

Inwoners ervaren dat de 
geïndiceerde zorg 
integraal en in 
samenhang verloopt

• Clientwaardering

Samenwerken

De samenwerkings-
partners en gemeente 
zijn tevreden over de 
samenwerking met 
stichting

• Partnerwaardering

Bedrijfsvoering

Huis op orde

• Waardering van medewerkers 
en management voor de mate 
waarin het huis op orde is.

Binnen budget

• Uitnutting eigen budget 
<100%

Preventie en 
Voorlichting

De visie op versterken van het 
gewone leven wordt verder 

uitgewerkt. Wij vertalen dit naar wat 
dit voor ons werk betekent

Toegang en toeleiding

De nieuwe integrale verordening 
wordt geïmplementeerd

We implementeren de resultaten van 
het project ‘optimalisatie toegang’ 

(inclusief eventuele scholing)

Het proces vraagverheldering 
(inclusief verbetering plan van 

aanpak) wordt geïmplementeerd, ook 
in het nieuwe cliëntsysteem 

Kortdurende 
begeleiding

Het kader kortdurende begeleiding 
wordt geïmplementeerd in Q1

Gesprek met gemeente over de 
toekomst van begeleiding wordt 

gevoerd aan de hand van een op te 
stellen inhoudelijke businesscase

Coördinatie van zorg

Volledige implementatie CvZ bij 
jeugd en Wmo inclusief tool en 

Wmo

Samenwerken

Met betrekking tot de huisartsen ligt 
er een extra focus op de 

samenwerking vanuit de POH en 
SOJ.

Bedrijfsvoering

Implementatie cliëntsysteem

Implementatie aanbevelingen van de 
evaluatie van de stichting 
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We dragen bij aan de ombuigingen kostenbeheersing in het Sociaal Domein

We gebruiken de tevredenheidsonderzoeken om te leren en te verbeteren
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1.1 Kerndoelen 
De Stichting is het uitvoeringsorgaan van de gemeente waarbij de leidende principes vanuit de 

gemeentelijke Sociale Koers 2020-2023 een leidraad zijn in ons handelen. Onze kerntaken en doelen 

zijn daar een afgeleide van. 

1. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid en het eigen netwerk van inwoners. 

2. We waarderen en faciliteren inwoners die zich vrijwillig inzetten voor anderen. 

3. Een gezonde leefwijze is een verantwoordelijkheid van de inwoner; de gemeente 

stimuleert en ondersteunt daarbij. 

4. Waar hulp en ondersteuning nodig is, richten we ons op de vraag en sluiten we aan bij de eigen 

mogelijkheden en het versterken van veerkracht. 

5. Hulp en ondersteuning moeten altijd passend zijn en het liefst zo licht en kort 

mogelijk en dicht bij huis. 

6. We sturen op onderlinge samenwerking, zowel met als tussen onze formele en informele partners 

 

• Het jaarplan en de verantwoording daarop geeft de koers weer. Richtinggevend voor onszelf 

en contracterend met de gemeente Houten en samenwerkingspartners. 

• CJG, POH-SOJ en Sociaal Team (Wmo en Jeugd) werken aan integrale kwaliteit en prioriteren 

en concretiseren daarnaast op basis van hun eigen opdracht en kerntaken. 

• Projecten en bedrijfsvoering faciliteren waar nodig of gewenst de realisatie van het jaarplan 

en regisseren doorontwikkeling 

 

Stichting Sociaal Team Houten kent vele doelen per kerntaak, maar om focus te kunnen aanbrengen 

en de ontwikkeling van het Sociaal Team Houten goed te kunnen sturen, zijn, per kerntaak de 

belangrijkste kerndoelen geformuleerd voor 2021. Deze kerndoelen vormen de basis voor de 

taakuitoefening van de stichting Sociaal Team Houten en de verantwoording daarover aan de 

gemeente. 

De kerndoelen worden per half jaar eventueel bijgesteld als ontwikkelingen daartoe aanleiding 

geven. De bijstelling van doelen geschiedt altijd in goed overleg met de accounthouder van de 

gemeente.  
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2. Trends en ontwikkelingen 
We benoemen hieronder een aantal trends en ontwikkelingen waarin wij het afgelopen jaar 

onze rol en verantwoordelijkheid pakten.  

 

Covid pandemie 

De ontwikkeling die veruit de laatste twee jaar de meeste aandacht heeft gekregen is de 

Covid-pandemie en de gevolgen daarvan. We zijn ook in 2021 in staat geweest om flexibel 

om te gaan met alle beperkingen in dienstverlening die dit met zich meebracht. Het maakte 

zichtbaar hoe er enerzijds kansen lagen voor bekrachtiging van inwoners, zowel vanuit het 

individu als het netwerk van de inwoner, anderzijds werd de kansenongelijkheid tussen 

doelgroepen ook meer zichtbaar. Eenzaamheid, schulden, werkeloosheid, achterstanden in 

onderwijs, psychische problematiek waren thema’s die noodgedwongen onze focus vroegen. 

We hebben flexibel in kunnen springen op de verschillende soorten vragen die deze thema’s 

met zich meebrachten. We hebben op maat gekeken wat nodig was, soms individueel soms 

collectief. Dit hebben we in goede samenwerking gedaan met partijen zoals het netwerk 

HoutenwerktSamen, Op Koers, van Houten&Co, etc. De gemeente Houten was een 

belangrijke partner in het verwezenlijken van initiatieven.  

 

Innovatie 

De beperkte budgetten in het sociaal domein vragen ook onze aandacht. Met de visie op het 

versterken van het gewone leven die we dit jaar formuleerden hopen we in onze 

dienstverlening meer richting te kunnen geven aan het bekrachtigen van inwoners. We 

geloven dat zelfredzaamheid in het leven en om leren gaan met de uitdagingen die dit soms 

met zich meebrengt, de inwoners gelukkiger maakt. Daarnaast hopen we dat de beweging 

naar voren (eerder en lichtere ondersteuning) ook iets betekent op de langere termijn voor 

de houdbaarheid van de zorg binnen de financiële kaders. Vanuit eenzelfde gedachte zetten 

wij een stip op de horizon m.b.t. het integraal werken in het toekomstige Sociaal Plein 

Houten samen met van Houten en Co en Op Koers.  

 

Digitalisering 

De Covid pandemie heeft een boost gebracht in de digitalisering. Er zijn zorgen over het 

verder versterken van de kansenongelijkheid (denk aan gezinnen in armoede maar ook aan 

de kloof in digi-vaardigheid tussen doelgroepen) die dit met zich mee brengt. Tegelijkertijd 

heeft het ons werk efficiënter gemaakt doordat samenwerken met de vele partijen rondom 

een inwoner en het netwerken eenvoudiger is geworden (snel actie kunnen nemen op 

initiatieven). 

We zijn ook aan het nadenken over hoe de verdergaande digitalisering kan worden 

toegepast in de zorgverlening en dan met name bij het toegankelijker maken van onze 

informatie- advies functie en manier van aanmelden voor hulp.  

Het CJG heeft daarnaast veel aandacht voor het versterken van professionals en ouders 
m.b.v. Webinars en thema-cafés, ook hierin helpt de verdere digitalisering. Daarmee is dit 
aanbod toegankelijker geworden. 
 
Vroeg signalering  
Vroeg signalering binnen preventie is een trend waar wij nog steeds voor gaan staan, zowel 
binnen het CJG als het Sociaal Team. We denken voortdurend na over hoe we vroegtijdiger 
signalen kunnen ontvangen en daarop kunnen acteren. We zijn anders gaan kijken naar 
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onze aanmeldingen en proberen ook gedurende wachttijd inwoners gericht te 
bekrachtigen of alvast preventieve hulp in te zetten waarmee er minder intensieve hulp op 
een later moment nodig is. In het kader hiervan hebben wij ook een plan ontwikkeld 
samen met het onderwijs voor het versterken van de professionals in het onderwijs en de 
kinderopvang. De uitrol van dit plan vindt in 2022 plaats ingezet. 
 
Vergrijzing 
Door de dubbele vergrijzing (zowel het aandeel ouderen als de leeftijd nemen toe) stijgt 
het aantal kwetsbare ouderen. Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen; de gang 
naar het verpleeghuis verschuift naar een later moment. Met relatief meer eenzaamheid 
en een grote(re) druk op de woningmarkt tot gevolg. Het antwoord beperkt zich niet tot 
het aantal geschikte woningen voor senioren, maar moet vooral in verbinding met 
preventie en zorg gezocht worden. De vraag naar Wmo-voorzieningen neemt met het 
langer thuis wonen ook toe. Dat kan alleen vanuit een brede geïntegreerde aanpak vanuit 
het sociaal domein. Hier lopen verschillende initiatieven op vanuit Houten en de regio 
We hebben specifiek aandacht voor een goede afweging tussen Wmo en WLZ en de 
informatievoorziening hierover. 
 
Positieve gezondheid 
Een steeds belangrijke pijler is positieve gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere 
kijk op gezondheid waarbij het niet zozeer gaat om ‘niet ziek zijn’, maar juist om 
persoonlijk welbevinden, lichaamsfuncties, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en 
dagelijks leven. Met deze bredere benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen 
om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Deze trend 
ondersteunt onze visie op versterken van het gewone leven.  We verwachten dat deze 
bredere invalshoek de komende jaren een grotere rol krijgt in het sociaal domein en in 
gezamenlijkheid met onze partners. We zijn hiermee in Houten gestart met onze bijdrage 
aan Healthy Houten Home | Healthyhouten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.healthyhouten.nl/
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3. Realisatie kerntaak Preventie en Voorlichting 
 

3.1 Uitvoering kerntaak  
We bieden laagdrempelig informatie, advies en voorlichting en organiseren kennisdeling en op 

preventie gerichte activiteiten voor alle inwoners en samenwerkingspartners. We spelen daarbij 

flexibel in op de vraag en hebben daarbij als uitgangspunt versterking van eigen kracht van zowel 

inwoners als samenwerkingspartners.  

 

3.2 Cijfers CJG figuur 1 preventie en voorlichting 
 

Toelichting bij cijfers figuur 1 

Er zijn 195 nieuwe aanmeldingen in 2021, waarvan 33 voor de KIES groepen. Er is wederom groei te 

zien ten opzichte van een jaar geleden, zie figuur 1. Deze groei is ingezet in 2018 en is nog niet 

volledig gestabiliseerd. Het lukt om in 85% van de zaken de inwoner dusdanig te bekrachtigen dat 

deze weer zelf verder kan. 

Afgelopen jaar hebben 4 KIES groepen (4-8 jaar en 8-12) plaatsgevonden, waarvan twee in 

samenwerking met Santé Partners. Daarnaast hebben in 2021 de volgende Webinars 

plaatsgevonden: ‘Tieners en sociale druk’ en 3 webinars gericht op gezinnen in corona-tijd.  

Het afgelopen half jaar heeft het CJG Houten in samenwerking met andere partijen diverse 

online Themacafé’s georganiseerd rond het thema ‘scheiding en samengestelde gezinnen’. Deze 

bijeenkomsten werden goed bezocht, beter zelfs dan de ‘live’ bijeenkomsten 1,5 jaar geleden. Dit 

wordt voortgezet in 2022. De themacafé ’s en Webinars worden niet afgesloten met een 

tevredenheidsvragenlijst maar de waardering is over het algemeen positief.  

Het grootste gedeelte van de begeleiding van het CJG is gericht op opvoedondersteuning en 

ondersteuning bij echtscheidingsproblematiek. De KIES groepen zijn eveneens gericht op begeleiding 

van kinderen in een scheidingssituatie. Daarmee zien we dat bijna de helft van de ondersteuning te 

maken heeft met dit thema. 

Zie voor de toelichting op uitkomst clienttevredenheid de KPI bij onderdeel begeleiding. 
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Figuur 1 
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3.3 Doelen en KPI’s  

 
3.4 Interne prioriteiten 
- De visie op versterken van het gewone leven wordt verder uitgewerkt. Wij vertalen dit naar wat 

dit voor ons werk betekent. 

Resultaat: Wij scharen dit onder de kerntaak preventie, tegelijkertijd is het een organisatie brede 

visie die is vastgesteld. De visie geeft invulling aan de transformatieopgave om preventiever en 

lichtere hulp te verlenen. Deze is op verschillende onderdelen uitgewerkt in wat dit voor ons 

werk betekent. We staan aan het begin van uitvoering hiervan, er is een kernploeg gevormd en 

het eerste werkatelier is een feit. Er ligt een mooie meerjarige uitvoeringskoers 2022-2024 als 

uitwerking van de Sociale Koers van de gemeente, waarin we vorm en uitvoering geven aan onze 

visie op versterken van het gewone leven. Medewerkers zijn enthousiast er mee aan de slag te 

gaan en voelen de urgentie. 

 

 
 

 

 

 

Doel: we voorkomen erger en versterken 
eigen kracht

KPI:

We hebben de reden van aanmelding en
afsluiting traject CJG in kaart; 

Norm: in 80% kan na afsluiting traject de  
inwoner zelf weer verder

Resultaat KPI: 85%

Doel: Verstrekken informatie en advies en 
delen kennis

KPI:

Alle informatie over het sociaal domein is 
beschikbaar bij onze toegangen:

Er is een website

Er is een cliënten informatiefolder

We organiseren kennisbijeenkomsten (CJG)

Resultaat KPI:

Vanuit het project 'versterken gewone leven' 
worden in 2022 de website en cliëntenfolder 

aangepast. 
Er zijn 7 kennisbijeenkomsten en 

verschillende webinars georganiseerd.
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4. Realisatie kerntaak Toegang en toeleiding 
 

4.1 Uitvoering van de kerntaak 
Als inwoners ondersteuning nodig hebben, verzorgt de stichting Sociaal Team Houten met een 

efficiënte, snelle en duidelijke triage de toeleiding naar de juiste instantie in het sociaal domein, 

passend bij de hulpvraag van inwoners. Zo nodig doen we een (brede) vraagverheldering. We zetten 

daarbij in op afschalen naar eigen netwerk en samenwerken met informele zorg daar waar mogelijk 

en verwijzen naar geïndiceerde hulp waar nodig. We doen dit vanuit een integrale blik waarmee we 

naar de vraag van de inwoner kijken. En hanteren in al ons handelen veiligheid als ondergrens. De 

ombuigingsmaatregelen voor kostenbeheersing spelen een belangrijke rol in deze kerntaak. 

 

4.2 Cijfers figuur 2 en 3 toegang en toeleiding 
 

Algemeen 

Medio 2021 is er een nieuw cliëntsysteem geïmplementeerd, in principe is de conversie goed 

uitgevoerd. Het is echter mogelijk dat er een kleine omissie is ontstaan in de aantallen, overall 

beschouwen we de cijfers als betrouwbaar.  

Voor de weergave is er gebruik gemaakt van de Q1 en Q2 cijfers uit WIZ-portaal en van de Q3 en Q4 

cijfers uit Zorgned. Dit geeft het meest betrouwbare beeld over 2021. Voor sommige onderdelen is 

de manier van registreren dusdanig gewijzigd dat er niet een goede verdieping aangebracht kan 

worden of alleen gebruik gemaakt is van de Q3 en Q4 cijfers. In 2022 zal dit probleem zich alleen op 

enkele onderdelen voordoen in de vergelijking met de jaren ervoor.  

 

Toelichting bij cijfers Figuur 2  

De sterk stijgende trend in aantal meldingen en trajecten die we vanaf 2018 t/m 2020 zagen, deed 

zich in 2021 niet voor. Het aantal meldingen bleef ongeveer op hetzelfde niveau, er was sprake van 

een lichte stijging in 2021 t.o.v. 2020, mogelijke oorzaak hiervoor is de eerste fase in de covid-

pandemie waarin veel mensen zich moesten leren verhouden tot nieuwe omstandigheden. Het 

cirkeldiagram geeft alleen Q3 en Q4 weer (vanwege implementatie nieuwe cliëntsysteem) en laat de 

verdeling zien tussen de soort meldingen. 
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Figuur 2 

 

Toelichting bij cijfers Figuur 3 

We zien zowel bij Jeugd als Wmo een stijging van trajecten. Het grootste gedeelte van de 
meldingen (80% t.o.v. 71% in 2020) werden doorgezet voor een traject. Dit betekent dat het Sociaal 
team een afspraak maakt voor vraagverheldering. De stijging kan veroorzaakt worden doordat de 
inwoners en verwijzers steeds beter weten waar ze het Sociaal Team voor in kunnen zetten en 
daarmee dus meteen op de juiste plek terecht komen. Tegelijkertijd ligt er ook een opgave om de 
inwoner te versterken door middel van doorverwijzing naar het voorveld of bieden van informatie en 
advies.  
We zien zowel bij onze eigen begeleiding als bij de trajecten die tweedelijns zorg behoeven dat de 

problematiek complexer wordt en daarmee zowel langer als intensiever zorg geboden wordt in de 

tweede lijn. Dit maakt ook dat de doorstroom binnen onze caseloads minder is dan we zouden 

willen, hierdoor ontstond regelmatig een werkvoorraad met een langere wachttijd dan we voor de 

inwoner wenselijk zouden vinden (we streven naar een wachttijd van <6 weken). Dit betrof met 

name jeugd. 

De wachttijden van de Wmo zijn het hele jaar gemiddeld ruim onder het streefniveau gebleven. De 

wachttijden van jeugd waren bij de halfjaarrapportage gemiddeld 17 weken. M.b.v. de inzet van een 

wachtlijstbeheerder (o.a. vinger aan de pols, betere triage, eerder afschalen) hebben we daar de 

wachttijd in Q4 weten terug te brengen naar gemiddeld 12 weken. Gemiddeld was de wachttijd bij 
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jeugd over het gehele jaar genomen 14 weken. Gemiddelde wachttijd over alle soorten hulpvragen in 

2021 was 8,3 weken.  

 

In figuur 3 zien we de percentages van de wettelijke termijnen. Vanwege het nieuwe cliëntsysteem is 

het opgedeeld in het eerste half jaar en tweede half jaar. We zien in Q3 en Q4 2021 een verdere 

verbetering; in ongeveer 78% van de zaken lukt het om het plan van aanpak tijdig te versturen 

(binnen de wettelijke termijn van 6 weken). Voor het afgeven van de beschikking geldt dat dit in 73% 

van de cliënten binnen de wettelijke termijn lukt van 2 weken. Voor het totaal van de wettelijke 

termijn (6+2 weken) is, in de laatste twee kwartalen van 2021, de gemiddelde doorlooptijd (van alle 

zaken bij elkaar) 8,3 week. Dat valt dus binnen de wettelijke termijn van 8 weken. In individuele cases 

bij de verschillende soorten hulpvragen (Wmo, jeugd, Wmo voorziening) verschilt de doorlooptijd en 

kan deze per cliënt afwijken van de gestelde norm. De werkvoorraad aan de voorkant heeft door 

wachttijden ook invloed op het tijdig afgeven van het plan van aanpak. Soms kost het ook meer tijd 

om te komen tot een goede vraagverheldering en is veel onderzoek nodig met het netwerk van de 

client, m.n. bij jeugd komt dit veel voor.  

De individuele client heeft zelf ook invloed op het zowel tijdig opstellen van plan van aanpak als het 

ondertekend terugsturen ervan. Pas als het plan van aanpak door de client ondertekend 

teruggestuurd is kan de beschikking afgegeven worden. 
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Figuur 3 
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4.3 Doelen en KPI’s  
 

4.4 

Interne prioriteiten 
- De nieuwe integrale verordening wordt geïmplementeerd. 

Resultaat: de nieuwe verordening is al in Q1 succesvol geïmplementeerd 

- We implementeren de resultaten van het project ‘optimalisatie toegang’ (inclusief eventuele 

scholing). 

Resultaat: de optimalisatie heeft in het teken gestaan van het implementeren van het nieuwe 

handboek, het leren werken met Zorgned en het integreren van ons deel van het Sociaal Loket in 

de Toegang. Daarnaast werkt de Toegang steeds meer integraal. Zij hebben hiervoor o.a. een 

training in de Wmo voorzieningen gevolgd. De triage training volgens de principes van Versterken 

Gewone Leven is doorgeschoven naar begin 2022.  

Na Q1 is er tijdelijk coronageld beschikbaar gekomen dat we hebben ingezet vanuit onze visie op 

het versterken van het gewone leven, één persoon is constant bezig geweest met zoeken naar 

mogelijkheden voor afschaling naar het voorveld en houdt een vinger aan de pols bij de cliënten 

die in de werkvoorraad staan. We hebben hierin gezorgd voor leermomenten met het hele team. 

De werkwijze is inmiddels geborgd in de processen en incidentele middelen zijn hiervoor niet 

meer nodig. Verbeterpunten zoals samenwerking, toegankelijkheid, uitvragen, afschalen, verkort 

afhandelen van indicatie, beheer werkvoorraad zijn opgepakt en lopen goed. Daarnaast is er een 

besluit genomen over verdere inbedding van het urgente-zaken-team en is hiervoor een voorstel 

voor ingroei in 2022 gedaan door een aantal teamleden.  

De telefonie en daarmee toegankelijkheid is een probleem gebleken, dit is niet eerder op te 

pakken dan begin 2022 aangezien we afhankelijk zijn van techniek en levering van dingen hierin. 

- Het proces vraagverheldering (inclusief verbetering plan van aanpak) wordt geïmplementeerd, 

ook in het nieuwe cliëntsysteem. 

Resultaat: De aanmelding en vraagverheldering zijn gebaseerd op de visie Versterken van het 

Gewone Leven. De aanmeldingen Jeugd en WMO, de vraagverheldering voor het plan van 

aanpak en besluit zijn klaar. Het digitaliseren op de website en in ons cliëntsysteem zal in 

februari 2022 plaats vinden evenals de instructie aan de teams. 

Doel: Vaststellen juiste plek voor de 
inwoner (triage)

KPI:

Reden van afsluiting melding

•Geven van advies/consultatie

•Norm: > 10%

•Doorgezet naar informeel/CJG

•Norm: > 15%

•Inzet ST

•Norm: < 75%

Resultaat KPI: 

Advies/consultatie/doorgezet informeel en CJG: 
20%

Inzet ST: 80%

Doel: Tijdig toeleiden naar passende 
ondersteuning

KPI:

% Plan van aanpak binnen 6 weken

Norm: >70%

% Beschikking binnen 2 weken

Norm: >80%

Resultaat KPI:

Plan van aanpak:78%

Beschikking: 73%
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5. Realisatie kerntaak Kortdurende begeleiding 
 

5.1 Uitvoering van de kerntaak 
Onze begeleiding is gestoeld op de visie vanuit versterken van het gewone leven. Organisatie 

(sociaalteamhouten.nl) 

We bieden zowel vanuit het CJG, de POH, SOJ, als het Sociaal Team begeleiding. Het CJG ondersteunt 

lichte enkelvoudige opvoed en opgroei vragen en collectieve vragen. De POH (Praktijk Ondersteuner 

Huisartsen) jeugd ggz werkt vanuit de huisartsenposten en ondersteunt lichte enkelvoudige vragen 

met een GGZ-component. Het Sociaal Team begeleidt inwoners met meervoudige problematiek, 

onveiligheidsproblematiek, en in beperkte mate complexe scheidingsproblematiek.  

De functie voor SOJ-ggz (Specialistisch Ondersteuner Jeugd), was een nieuw te ontwikkelen functie, 
deze werd ingezet op vragen met een GGZ-component waarbij diagnostiek en kortdurende 
behandeling noodzakelijk is.  
 

5.2 Cijfers figuur 4 kortdurende begeleiding POH 
 

Toelichting bij cijfers figuur 4 

In vergelijking met vorig jaar is er een enorme groei te zien in het aantal aanmeldingen voor onze POH-
GGZ Jeugd. Vorig jaar bevond de POH-ggz zich in de opstartfase (start april 2020). We zien nu dat de 
functie volwaardig zoals bedoeld ingezet kan worden. Inmiddels zijn de drie POH-GGZ Jeugd niet meer 
weg te denken in Houten. Zij zien voornamelijk jeugdigen in de prepuber en puberteit. De grootste 
groep is 12 jaar en ouder.  
Bij bijna 40 procent van het aantal aanmeldingen is er sprake van internaliserende problematiek. In de 
praktijk gaat dit met name over jeugdigen met somberheids- en/of angstklachten, maar ook 
eenzaamheid is een thema dat speelt onder jongeren.  
De trajecten zijn globaal in twee categorieën te onderscheiden;  

1. Trajecten waarin de POH zelf begeleiding biedt en afrond (en informatie/advies trajecten of 
verwijzing naar voorveld) 62% van het totaal aantal trajecten wordt succesvol afgerond 
(mensen kunnen zelf verder, zie KPI)  

2. Trajecten waarbij er ofwel op vraag van de huisarts mee gekeken wordt op een gericht 
verwijsadvies na intake ofwel een traject wordt gestart op verzoek van de huisarts om beter 
en gerichter te kunnen verwijzen en daarmee het vervolgtraject korter en minder intensief 
ingezet hoeft te worden. In 70% van het totaal aantal trajecten lukt het om verwijzing naar de 
basis/specialistische GGZ of andere Jeugdhulp voorkomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sociaalteamhouten.nl/organisatie
https://www.sociaalteamhouten.nl/organisatie
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Figuur 4 
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5.3 Cijfers kortdurende begeleiding SOJ  
 

Toelichting (geen figuur beschikbaar) 

In de periode van januari 2021 tot december 2021 is de Specialistisch ondersteuner jeugd-GGZ (SOJ-

GGZ) werkzaam geweest voor de Stichting Sociaal Team Houten. Inhoudelijk is haar komst na een 

half jaar positief geëvalueerd en daarmee was er het voornemen tot structureel voortzetten van de 

functie in onze Stichting. De SOJ-GGZ werkte op basis van inhuur en had een concrete opdracht, 

namelijk; het opzetten en uitvoeren van deze nieuwe functie. Na een positieve evaluatie zou de 

functie ingevuld worden door iemand die in dienst zou komen van de Stichting.  

Alhoewel we met elkaar hebben kunnen concluderen dat we tevreden zijn over de inzet, kan de 

functie helaas niet gecontinueerd worden. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt zijn er zeer weinig 

geschikte kandidaten (na het meermaals uitzetten van de functie).  

De SOJ-GGZ is inclusief de opstart en het kwartiermaken 3/4e jaar voor 0,67 fte ingezet. De SOJ heeft 

19 trajecten zelf opgepakt, waarvan in 12 trajecten sprake is van behandeling. Meer dan de helft van 

de behandeltrajecten waren gericht op trauma. Na het kortdurende behandeltraject en bijvoorbeeld 

de inzet van EMDR kon de ondersteuning van de POH-GGZ Jeugd weer opgepakt worden. Deze korte 

lijnen en het snel oppakken van een behandelvraag werden als zeer positief ervaren door cliënten, 

maar ook door de professionals.  

 

5.4 Cijfers figuur 5 kortdurende begeleiding Sociaal Team  
 

Toelichting bij cijfers figuur 5 

Vanwege de implementatie van een nieuw cliëntsysteem zijn de cijfers m.b.t. de aantallen voor 

trajecten begeleiding niet betrouwbaar. Er zijn dan ook geen verdiepingscijfers (bv soort 

problematiek) beschikbaar in figuur 5. In 2022 zullen er weer cijfers voor de begeleiding van het 

Sociaal Team beschikbaar zijn.  

We sturen sinds januari 2021 stevig op de duur van begeleiding t/m 3 maanden. We hebben met 

name bij jeugd duidelijk gekregen wat o.a. de redenen zijn voor lange trajecten. Er blijkt uit 

caseloadgesprekken die we sinds dit jaar structureel voeren dat er in veel zaken (percentage wordt 

geschat op 40-50%) o.a. sprake is van zowel ernstige problematiek als ook langdurige/chronische 

problemen in de gezinnen. We hebben ook gezien dat vertraging in afronding van trajecten ook te 

maken heeft met zowel wachttijden bij zorgaanbieders als bij Samen Veilig als de Raad voor de 

Kinderbescherming. Bij de Wmo zien we verbetering in de duur van de begeleiding, daar lukt het om 

in kortere tijd af te ronden.  In 2022 is het mogelijk om op een betrouwbare manier de 

doorlooptijden weer te geven op de trajecten. De clientwaardering is wel weer gegeven. 
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Figuur 5 

 

5.5 Doelen en KPI’s 
Het doel ‘herstellen of versterken van de zelfredzaamheid’ meten we voor het CJG bij de doelen voor 

preventie (zie 3.3). Voor de POH wordt dit ook gemeten. Voor het ST kunnen we dit pas goed meten 

vanaf 2022. 

In totaal kan 62% van de aangemelde cliënten zelf verder. In overige zaken was er sprake van 

overbruggingshulp, of bijvoorbeeld een verwijzing naar het Sociaal Team.  

Voor de POH is dit maar voor een deel het doel van de inzet POH. Het meekijken van de POH met de 

huisarts is juist bedoeld om aan de voorkant sneller en beter te kunnen bepalen samen met de 

huisarts welke 2e lijns zorg ingezet moet worden. De huisarts verwijst dan met of zonder begeleiding 

POH waardoor de 2e lijns zorg effectiever (en dus vaak korter) ingezet wordt.  
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5.6 Interne prioriteiten 
- Het kader kortdurende begeleiding wordt geïmplementeerd in Q1. 

Resultaat: de werkinstructie is geïmplementeerd, en heeft opvolging gekregen in caseload 

gesprekken. We hebben dit jaar steviger gestuurd op de duur van begeleiding t/m 3 maanden. 

Dit lijkt in ieder geval effect te hebben bij de Wmo.  

Uit de evaluatie die we gedaan hebben op het kader begeleiding komen een aantal 

aandachtspunten voor de sturing op de teams. Met name in de jeugdzaken zien we een 

complexiteit in een groot percentage zaken. Veel zaken hebben componenten van coördinatie 

van zorg en begeleiding in zich. Het zijn zowel duur- als tijdsintensieve zaken. We proberen een 

beter beeld van deze zaken te krijgen, deze leiden mogelijk ook tot aanpassing van de richtlijnen 

voor uren voor de trajecten. Dit is ook van belang voor de uitvoering van de businesscase 

begeleiding in 2022 

- Gesprek met gemeente over de toekomst van begeleiding wordt gevoerd aan de hand van een 

op te stellen inhoudelijke businesscase (BC). 

Resultaat: De BC is positief besloten in november. Het proces ernaartoe heeft veel tijd en overleg 

gevraagd met de gemeente. Het proces van communicatie maar ook duidelijkheid over wie 

welke rol heeft en de relatie met de nieuwe inkoopstrategie heeft geleid tot vragen bij de 

zorgaanbieders. Hier is alsnog in de laatste twee maanden stevig op ingezet door zowel 

gemeente als stichting, in afstemming met elkaar en met het inkoopteam. Het projectplan voor 

uitvoering is meteen na besluit in uitvoering gebracht. De stichting is blij met het besluit van de 

gemeente en zal in mei 2022 starten met uitvoering ervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: Herstellen of versterken van de 
zelfredzaamheid

KPI:

Bij afsluiting traject ST of POH kunnen 
mensen zelf verder

Norm: In >70% van de afgesloten 
trajecten kan de inwoner op eigen 
kracht verder

Resultaat KPI POH:62%

Doel: Behalen van de gestelde 
hulpdoelen

KPI:

Cliëntwaardering voor behalen doelen 
CJG , POH en ST

Norm: >7

Cliëntwaardering voor de 
ondersteuning door CJG, POH, ST

Norm>7

Resultaat KPI:

Doelen CJG 8,9;POH 7,9; STjeugd 7,3; STwmo 7

Ondersteuning CJG 9,1; POH 9,1; STjeugd 8,2; 
STwmo 7,2
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6. Realisatie kerntaak Coördinatie van zorg 
 

6.1 Uitvoering van de kerntaak  
We voeren adequate regie daar waar de professional inschat dat er meerwaarde is voor het 

gezin/inwoner. We ondersteunen daarmee het gezin/inwoner en stemmen hulp op elkaar af, we 

spreken zorgaanbieders en/of verwijzers aan op hun verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Dit 

resulteert er in dat ingezette hulp meer integraal wordt aangeboden en de hulp daarmee effectiever 

wordt ingezet. 

 

6.2 Cijfers figuur 6 Coördinatie van Zorg  
 

Toelichting bij cijfers figuur 6 

Bij een groot deel van de trajecten die een indicatie hebben voor 2e lijns zorgaanbod voeren we 

Coördinatie van Zorg (CvZ) uit. Dit doen we volgens de afgesproken definitie. Vanaf 2022 zullen we in 

het nieuwe cliëntsysteem evenals begeleiding de coördinatie van zorg trajecten kunnen 

onderscheiden. Daarmee hebben we dan ook aantallen. De clientwaardering op de trajecten 

coördinatie van zorg is wel weer gegeven. 

Coördinatie van Zorg is ook een ombuigingsmaatregel voor de kostenbeheersing. De werkwijze is 

sinds begin 2021 volledig geïmplementeerd zowel bij Wmo als jeugd. De digitale tool wordt alleen 

ingezet indien wenselijk. Regionaal worden er momenteel afspraken gemaakt over casusregie en hoe 

dit te vertalen in de inkoop. Wij hebben zelf vanaf begin aan gegeven de inhoudelijke meerwaarde te 

zien van coördinatie van zorg op een deel van de trajecten. Het kostenefficiëntie-effect zien wij in de 

financiële cijfers van de gemeente nog niet terug. 

 

Figuur 6 
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6.3 Doel en KPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Interne prioriteiten 
- Volledige implementatie CvZ bij jeugd en Wmo inclusief tool. 

Resultaat: implementatie CvZ is volledig afgerond. Blijvende aandacht nodig voor goede 

registratie op CvZ. Faciliteren van intervisie over uitvoeren van CvZ is gewenst en een vraag 

vanuit de werkvloer. Samen 1 plan (de tool) is onderwerp van gesprek in de regio in kader van de 

inkoop gesprekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: Inwoners ervaren dat de 
geïndiceerde zorg integraal en in 

samenhang verloopt

KPI:

Clientwaardering voor de wijze 
van de coördinatie van de zorg 
door het Sociaal team wordt 
uitgevoerd

Norm: > 7

Resultaat KPI: 8,5 (jeugd) 7 (wmo)
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7. Kerntaak Samenwerking 
 

7.1 Uitvoering van de kerntaak  
Samenwerking is vanzelfsprekend en levert verbeteringen op voor de inwoner van Houten en de 

ontwikkeling van de dienstverlening. Het door ontwikkelen van samenwerking vraagt tijd die vaak 

niet evident zichtbaar, maar wel noodzakelijk is.  

 

We kennen drie niveaus van samenwerking met samenwerkingspartners 

1. Samenwerking rondom individuele casuïstiek. Dit is samenwerking met het informele 

netwerk en het professionele netwerk rondom cliënten die aangemeld zijn of aangemeld 

(moeten) worden. Dit betreft bijvoorbeeld het samenwerken met een school of huisarts van 

een individuele cliënt of een gezinssysteem. 

2. Samenwerking ten behoeve van casuïstiek. Dit is samenwerking met partijen waarmee we 

intensief rondom casuïstiek moeten samenwerken. De samenwerking vindt hier plaats op 

een overstijgend niveau ten behoeve van verbetering van processen, afspraken, 

overstijgende knelpunten, et cetera. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het 6-wekelijks 

overleg wat onze jeugdzorgprofessionals hebben met de zorgprofessionals van Samen Veilig, 

gebieds-save-team in Houten 

3. Samenwerking op een ontwikkelopdracht. Dit is specifieke samenwerking rondom een 

specifieke ontwikkel- c.q. transformatieopdracht. Een voorbeeld is deelname aan de Project 

op Koers 

We werken vooral samen rondom individuele casuïstiek (niveau 1). We werken op niveau 2 samen 

met o.a. huisartsen, onderwijs, Samen Veilig en Veilig Thuis, GGD en van Houten&Co.  Samenwerking 

op het niveau 3 (extra opdrachten en projecten) doen we alleen bij extra financiering. Op dit moment 

is er extra financiering voor de voortzetting Project Op Koers. Vanuit de uitvoeringspraktijk adviseren 

we de gemeente over beleid, innovatie, ontschotting, inkoop en kostenbeheersing. 

 

7.2 Cijfers figuur 7 samenwerkingspartners  
 

Toelichting bij cijfers figuur 7 

De tevredenheid van samenwerkingspartners is goed. We zien in de reacties een aantal thema’s voor 

verbetering; de verschillen in medewerkers hoe de samenwerking ervaren wordt, de wachtlijsten en 

de bereikbaarheid. We zijn aan de slag op deze thema’s. Samenwerking vindt vooral plaats op 

individueel niveau, daarin worden ook door onze eigen medewerkers verschillen in kwaliteit ervaren. 

We hebben aandacht voor eenduidigheid in communicatie. De wachttijden zijn verbeterd. Door de 

Corona maatregelen is m.n. bereikbaarheid een probleem geweest, we zijn hierin afhankelijk van 

facilitering op ICT-gebied. In Q1 2022 komt hier verbetering in.     
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7.3 Doel en KPI 

 

7.4 Interne prioriteit 
- Met betrekking tot de huisartsen ligt er een extra focus op de samenwerking vanuit de POH en 

SOJ. 

Resultaat: De POH- GGZ Jeugd zijn een vast onderdeel geworden van de medische centra en de 
Stichting Sociaal Team Houten. Ook in 2021 blijkt uit evaluaties met de huisartsen dat ze zeer 
tevreden zijn over de aanvullende expertise van de POH en hiervan dan ook gebruik maken. EMC 
Molenzoom gaat volgend jaar aanhaken. Samenwerking tussen SOJ en huisartsen is ook positief 
geëvalueerd. Helaas hebben we moeten besluiten tot het opheffen van de functie voor SOJ. Drie 
keer werven heeft niets opgeleverd. Werkzame elementen uit de functie worden omschreven en 
we onderzoeken hoe we deze kunnen ondervangen.  
 

Niet gepland 

- Aanvullend is ontstaan een nadere focus op de samenwerking met onderwijs. 
Resultaat: in het LEA hebben we het initiatief genomen om een dialoog te starten met het 
onderwijs in Houten rondom het passend onderwijs en jeugdhulp. Er blijken nog steeds de 
nodige dilemma’s die soms goede samenwerking in de weg zitten. We zijn gestart met een 
dialoog op bestuurdersniveau op visie niveau en daarna is een verdiepend vervolg met de Intern 
begeleiders van het PO en de zorgcoördinatoren van het VO geweest. 
Naast deze samenwerking bleek ook steeds meer dat scholen (m.n. VO) meer ondersteuning 
wenselijk vinden vanuit onze expertise in de stichting. We zijn daarom alvast aangesloten vanuit 
het CJG  bij één VO-school en hebben in afstemming met de gemeente en de grootste VO-school 
en in afstemming met de PO scholen een voorstel gedaan hoe we hiervoor een deel van de 
incidentele NPO-middelen kunnen inzetten. We doen dit vanuit onze visie Versterken Gewone 
Leven, niet overnemen en oplossen maar versterken van medewerkers in scholen zelf.  

- Aanvullend is door de gemeente de aanzet gegeven om meer te gaan werken vanuit integrale 

opgaven. Dit ondersteunen wij van harte en met Op Koers en van Houten&Co wordt gekeken 

Doel: Samenwerkingspartners (inclusief 
gemeente) zijn is  tevreden over de 

samenwerking

KPI:

Waardering voor de samenwerking met 
de stichting 

Norm: > 7

Resultaat KPI: 7,2
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naar een integrale aanpak zowel aan de voorkant als aan de achterkant. De integrale werkwijze 

vanuit Op Koers is daartoe een mooi voorbeeld.  

Resultaat: er is door de drie partijen een gezamenlijke aanpak uitgewerkt in 2021. Dit wordt 
genoemd Sociaal Plein. Hiervoor zouden wel middelen moeten worden vrijgemaakt. De 
gemeente heeft vanuit de inhoud positief gereageerd. Over de middelen doen zij geen 
toezegging. Er zit vanuit de 3 partijen veel energie op deze samenwerkingsopgave. Ook vanuit 
het voorveld komen er positieve reacties op onze plannen. Wij geloven met elkaar in het Sociaal 
Plein en gaan ondertussen door met concrete invulling hiervan. 
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8. Realisatie ombuigingsmaatregelen kostenbeheersing 
In 2021 werden de kostenombuigingsmaatregelen volgens een vaste frequentie gemonitord door het 

driehoeksoverleg tussen gemeente, RBL en de stichting. Zowel voor de Wmo als voor jeugd. 

Rapportages van de RBL werden gezamenlijk geanalyseerd en geïnterpreteerd. Vanuit de stichting 

werden deze sessies voorzien van input vanuit de casuïstiek om de cijfers en trends nog beter te 

kunnen duiden en gezamenlijk eenduidig begrip te creëren voor het verhaal achter de cijfers. 

Gedurende 2021 werd er ook in verschillende sessies onderzocht of maatregelen bijgesteld 

konden/moesten worden en welke maatregelen aanvullend wellicht ingezet konden worden. We 

namen deel aan al deze sessies.  

Aanvullend werd er door de gemeente een onderzoeksbureau ingeschakeld die een advies uitbracht 

over versnelling en/of verandering van de maatregelen. Ook hieraan hebben wij bijgedragen d.m.v. 

verschillende interviews.  De adviezen die hieruit voortkwamen worden meegenomen in het 

overdrachtsdocument richting het nieuwe college in 2022. 

Wel is besloten om één maatregel toe te voegen en dat is uitvoering van de businesscase 

begeleiding. Deze uitvoering start in 2022. 

 

Voortgang op de maatregelen  

1. Coördinatie van zorg (efficiënt organiseren van jeugdhulp, analyse 10 duurste cliënten) 

In ons nieuwe cliëntsysteem is vanaf Q3 gewaarborgd dat we de juiste monitorgegevens voor 

sturing op onze medewerkers kunnen opleveren.  Samen 1 plan wordt ingezet als het iets 

toevoegt in de casus. Vanuit de nieuwe inkoop is er een voorstel op casusregie gedaan. Dat is 

een andere benaming voor Coördinatie van Zorg. De definitie legt net iets andere accenten. 

Het is voor ons in ieder geval belangrijk dat het niet gaat schuren met onze visie op 

‘versterken gewone leven’ daar zien wij nu wel enig risico in. Als de opdracht wordt zoals dit 

nu binnen de inkoop wordt vormgegeven dan zal dit veel meer tijd vragen van onze 

medewerkers en zal dus extra capaciteit vragen. Er volgt een impactanalyse voor jeugd per 

segment waarin de casusregie een belangrijk onderdeel is.  

2. Inzet SOJ-GGZ en versterken van de inzet POH-GGZ Jeugd 

De inzet van POH loopt goed, de evaluatie met huisartsen was wederom positief. In Q4 is 

besloten tot uitbreiding van inzet POH-GGZ bij EMC Molenzoom en Schalkwijk. 

De samenwerking verloopt goed, zowel met huis- en jeugdartsen als met de gemeente. 

Evaluatie van de pilot met de SOJ heeft plaatsgevonden en het functieprofiel is aangepast. 

Het najaar was gericht op werving van een vast persoon voor de SOJ-GGZ Jeugd. Er is 

wederom (derde ronde dat we iemand proberen te werven) geen geschikte kandidaat 

gevonden. Besloten is om de geleerde lessen zover mogelijk en wenselijk te implementeren 

in andere vormen. De SOJ zal in ieder geval niet meer onderdeel uitmaken van de stichting.   

3. Van residentieel naar gezinsvormen (regionaal Lekstroom) 

Trend is nog steeds dat er meer indicaties worden afgegeven voor gezinshuizen/pleegzorg. 

Contact met de Grote Geer verloopt goed. Wachtlijsten blijven nog steeds een 

belemmerende factor evenals onvoldoende matching (12+ jaar bij pleeggezinnen).  

4. Besparing op Wmo-hulpmiddelen door meer sturing 

De nieuwe werkwijze is geïmplementeerd. Administratieve onduidelijkheden hebben in dit 

proces veel tijd gekost. De ervaring is dat dit te weinig aandacht krijgt in het inkoopproces, 

wij hebben dit nogmaals onder de aandacht gebracht bij de gemeente, ook gezien de nieuwe 

inkoopprocessen bij Wmo en jeugd. In de 3de kwartaalrapportage van de RBL zijn cijfers 

opgenomen over de besparing van de hulpmiddelen. Dit is ruim €420.000 euro t.o.v. 2020.  
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5. Ouders laten betalen voor opvang BSO 

Er is een nieuwe handleiding opgesteld en er zijn gesprekken gevoerd tussen beleid, RBL en 

DJO. Ook is er onlangs een nieuwe brief naar ouders uitgegaan. Het kader is nu duidelijk en 

uitvoerbaar voor het Sociaal Team. N.a.v. een bezwaarzaak en communicatie vanuit DJO blijft 

nauwe samenwerking met beleid hierin noodzakelijk. 

6. Contracten Jeugd handhaven en verscherpen contracten (alleen indirect betrokkenheid) 

De RBL (Regionale Backoffice Lekstroom) is voor deze maatregel in the lead. Inmiddels zijn de 

signalering overleggen weer opgestart naast overleggen t.b.v. de kwartaalgesprekken. Het 

contact verloopt beter tussen ST en RBL. Voor steviger sturen op contracten blijkt dat er geen 

juridische gronden zijn waardoor met name voor jeugd dit lastig uit te voeren is. Er worden 

geen aanpassingen op de contracten gedaan omdat de regio momenteel het proces van de 

nieuwe inkoopstrategie aan het afronden is en er dan nieuwe contracten volgen.  

7. Wmo Instroom aanscherpen, uitstroom en afschalen bevorderen 

Het Sociaal Team heeft de taak om (her)indicatieaanvragen te beoordelen. De positionering 
daarop is versterkt bij de Wmo. Er is extra focus gelegd op het afschalen op intensiteit en 
duur van OZR 2 en 3. De verzoeken voor herindicatie worden veelal in gesprek afgehandeld 
i.p.v.  schriftelijk, zoals voorheen. Het proces heeft ook voor ruis op de lijn gezorgd in de 
samenwerking met de betreffende zorgaanbieder(s), welke wel weer opgelost is. Eenduidige 
communicatie vanuit zowel RBL als gemeente als stichting blijkt van essentieel belang bij dit 
soort transformaties. De nieuwe werkwijze kost veel tijd meer tijd, hierdoor liep de 
werkvoorraad ook weer op. Het is duidelijk dat deze opdracht zonder extra formatie niet 
goed uitgevoerd kan worden. Qua doorverwijzingen naar zorgaanbieders heeft het geleid tot 
een dalende trendlijn bij OZR 3.  
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9. Kerntaak Bedrijfsvoering 
 

9.1 Uitvoering van de kerntaak  
Om onze kerntaken goed te kunnen uitvoeren is een goede bedrijfsvoering nodig. Een goede 

bedrijfsvoering is onder andere gericht op een passende balans tussen prestatievermogen van de 

medewerkers van de stichting en de eisen die aan de stichting worden gesteld.  

Het doel is het huis op orde binnen het budget dat we daarvoor hebben. Hiermee bedoelen we dat 

de interne bedrijfsvoering op orde is waarbij medewerkers optimaal gefaciliteerd worden, onze 

werkprocessen op orde zijn, we onze verantwoording op orde hebben en dat de stem van 

medewerkers voldoende is geborgd. We meten de tevredenheid van de medewerkers eens per half 

jaar. Ziekteverzuim is ook een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de interne organisatie.  

 

9.2 Cijfers figuur 8 bedrijfsvoering  
 

Toelichting bij cijfers figuur 8 

Tevredenheid van medewerkers is op hoog niveau. Medewerkers geven aan blij te zijn om bij de 

stichting te werken. Thema’s die positief scoren zijn; mate van autonomie en flexibiliteit in het werk, 

inhoud van het werk, de sfeer en collegialiteit, vertrouwen en ondersteuning ervaren vanuit 

management, goed werkgeverschap. De thema’s die volgens hen verbetering behoeven zijn; 

administratieve last, facilitering vanuit ICT (onbetrouwbaarheid office en rds-systeem, slechte 

implementatie laptops en telefoons, bereikbaarheid helpdesk), te veel verschillende 

communicatiestromen. Er is in het begin van het jaar al besloten tot investeringen vanuit de reserve, 

op een aantal onderdelen in de organisatie. Er is geïnvesteerd in extra projectcapaciteit, inhuur 

vanwege langdurige zieken, overdracht van kennis naar nieuwe medewerkers, inzet op proces 

meerjarenkoers. Dit heeft geleid tot geplande benutting van een deel van de reserve. Het 

jaarrekeningresultaat is -€38.952,-. Dit brengt de reservestand op €95.067,-. Hiervan is al €47.225,- 

bestemd voor de scholing voor de uitvoering van de BC  begeleiding. De reserve bedraagt daarmee 

€47.842,-.  

 

Figuur 8 
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9.3 Doelen en KPI’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Interne prioriteiten 
- Implementatie cliëntsysteem  

Resultaat: het cliëntsysteem is succesvol ingericht en geïmplementeerd 

- Implementatie aanbevelingen van de evaluatie van de Stichting. 

Resultaat: aanbevelingen in proces zijn geïmplementeerd, o.a. overleg- en opschalingsmodel. De 

uitwerking van de nieuwe governance met nieuwe statuten en dienstverleningsovereenkomst 

worden in januari 2022 vastgesteld. De raad van toezicht heeft twee nieuwe externe leden 

geworven, de collegeleden zullen zich begin januari 2022 terugtrekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: Het huis is op orde

KPI:

Waardering van medewerkers en 
management voor de mate 
waarin het huis op orde is.

Norm: > 7

Percentage ziekteverzuim is gelijk 
of onder het landelijk gemiddelde

Resultaat KPI: 7,7

ziekteverzuim 6,1 (landelijk 6,1)

Doel: Binnen eigen budget

KPI:

Uitnutting van het eigen budget

Norm: < 100%

Resultaat KPI: 101, 08% (-€38.952)
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10. Externe projecten/opgaven die extra inzet vragen 
Bij het opstellen van het jaarplan werd aangegeven dat we ons verantwoordelijk voelen om een 

gezonde balans te houden tussen innovatie en transformatie enerzijds en caseload en wachtlijsten 

anderzijds. Van het grootste aantal opgaven/projecten was en is nog niet duidelijk wat dit aan inzet 

vraagt. Ondanks deze onzekerheid over wat dit vroeg hebben we aan veel ontwikkelingen een 

bijdrage kunnen leveren.  

10.1 Bijdrage aan de uitvoering van de Sociale Koers 2020-2023 
In 2020 is de Sociale Koers definitief vastgesteld. De uitvoering van de Sociale Koers heeft een stevige 

relatie tot onze opgave van het ‘versterken van het gewone leven’ en daarmee ook de noodzaak tot 

het versterken van de sociale basis. 

 

Resultaat: er zijn een aantal ketenbijeenkomsten geweest. Hierin heeft de stichting een trekkersrol 

genomen samen met van Houten&Co en Lister. Later is een aantal zorgaanbieders en informele 

partijen ook aangehaakt. Met elkaar hebben we Quick Wins benoemd. Deze zijn gedeeld in de 

bredere groep van ketenpartners met het verzoek aan te sluiten waar zij zelf kansen zien. Daarnaast 

is er een gezamenlijke ambitie met alle ketenpartners opgesteld die nauw aansluit bij onze eigen 

visie van Versterken Gewone Leven. De bijeenkomst in december 2021 is gebruikt om informatie te 

geven over de Businesscase begeleiding en de onrust die daarover bij zorgaanbieders leek te zijn 

ontstaan. Er is meteen daarna een verdiepende bijeenkomst met een aantal informele en formele 

partijen gepland om de samenwerking op de businesscase verder te kunnen gaan uitwerken. 

10.2 Deelname Project op Koers (project vanuit Werk en Inkomen en participatiewet)  
Vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines en organisaties, proberen samen met de klant 

en de coach/begeleider en eventueel iemand uit het sociaal team een doorbraak te realiseren in de 

probleemsituatie in een regelvrije ruimte. 

 

Resultaat: Op Koers is van project naar reguliere werkwijze doorontwikkeld m.b.t. WMO-inwoners 

die daar baat bij hebben. Financiering is nog niet structureel. Deze werkwijze is inmiddels goed 

geïmplementeerd in het WMO-team. Medio 2021 zijn er afspraken gemaakt om ook jeugd inwoners 

(16-18 jaar) die baat hebben bij deze werkwijze aan te dragen bij op Koers. Bekendheid hierover bij 

het Jeugdteam zal verder opgepakt worden in 2022. 

10.3 Regionale Inkoopstrategie  
In regionaal verband wordt een nieuwe inkoopstrategie voorbereid gericht op het transformeren van 

het zorgaanbod. Er wordt gekeken op welke manier vernieuwing in de zorg aangejaagd kan worden. 

Doel is o.a. om zorgaanbieders meer verantwoordelijk te maken om de gestelde doelen te bereiken. 

Tijdens de voorbereiding in 2021 wordt gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van de 

sociale teams en wordt ook gekeken naar een meer gezamenlijke werkwijze voor alle sociale teams 

in Lekstroomverband.  

 

Resultaat: de inkoopdocumenten zijn afgerond en er wordt nu gewerkt aan een uitwerking. In juli 

2022 start de nieuwe inkoop voor de Wmo en in januari 2023 voor jeugd. In Q1 en 2 2022 volgt de 

implementatie voor de Wmo. We lezen mee bij documenten en geven advies. De 

gedragswetenschapper is aangehaakt bij de werkgroep onderwijs en zet daar haar expertise in. De 

teamleider Wmo neemt niet meer actief deel aan de werkgroep omdat dit nu vooral over 

implementatie gaat. Zij is op afroep beschikbaar. 
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10.4 Deelname aan het Lerend Netwerk/ROEL/IPW 
De vijf gemeenten binnen de regio Lekstroom ontwikkelen de komende jaren gezamenlijk een lerend 

netwerk Zorg voor Jeugd vanuit de uitvoeringspraktijk. We versterken de (keten)samenwerking over 

de domeinen heen, zodat de uitvoerende partijen samen tot betere resultaten kunnen komen bij het 

behandelen van (complexe) casuïstiek (ROEL). Daarnaast heeft het IPW de opdracht gekregen om 

maatwerkplannen te maken voor 10 casussen. De stichting participeert met een casus. 

 

Resultaat: Zorg voor jeugd gaat regionaal door met experttafel en omdenkteam. IPW wordt geen 

verplichting maar alleen gebruiken in de uitvoering op maat als van toegevoegde waarde. 

10.5 Toekomst beschermd wonen 
De komende jaren zullen er veranderingen plaatsvinden op het gebied van beschermd Wonen die 

flinke gevolgen gaan hebben voor het lokale sociale domein. In 2020 en 2021 vinden de 

voorbereidingen plaats waarbij uitgangspunt is om in 2023 de taakstelling over te dragen van de 

centrumgemeente aan de gemeente Houten. Momenteel vindt er een impactanalyse plaats of dit 

haalbaar en wenselijk is. 

 

Resultaat: dit jaar hebben we deelgenomen aan een werkgroep en leest de teamleider mee bij 

documenten en geeft zij advies.  

10.6 Living Lab “Eerst een Thuis” 
Om de omslag naar instroomwoningen een extra boost te geven is de versnelde aanpak van de dak- 

en thuisloosheid van VWS, BZK en SZW: Een (t)huis, een toekomst’ ontwikkeld. Deze aanpak is gericht 

op preventie, het vanuit een eigen woning direct werken aan duurzaam herstel en is daarmee ook 

een vernieuwing van de maatschappelijke opvang en wonen. De U16 speelt hierop in met het plan 

‘Living lab Eerst een Thuis’. Gemengd wonen wordt een belangrijk concept. De regio Lekstroom 

participeert actief in Living lab Eerst een Thuis, te beginnen met het gemengd wonen project 

Meander in Nieuwegein. Het gaat hier om een brede doelgroep dan alleen de ‘klassieke’ dak- en 

thuislozen. Bijv. mensen in een vechtscheiding en jongeren die vanwege een onhoudbare 

thuissituatie een woonplek nodig hebben 

 

Resultaat: wij participeren, zoals ook afgesproken met de gemeente, niet actief. We blijven op de 

hoogte van het project en informeren het team indien nodig van ontwikkelingen. 

10.7 Ontwikkelingen in het Veiligheidsdomein 
Er zijn allerlei ontwikkelingen in het veiligheidsdomein waarvan (nog) niet duidelijk is waar de regio 

Lekstroom en de gemeente Houten ontwikkeling c.q. inzet van ons verwachten. Wij horen hier nog 

weinig over van de lokale beleidsadviseur. 

Er speelt een aantal ontwikkelingen.  

Landelijk: 

Vanuit programma ‘Geweld hoort Nergens Thuis’ en de adviezen van RSJ en RVS; 

- Kwaliteitskader ‘werken aan veiligheid’  

- Visie op gefaseerde ketenzorg 

Regionaal: 

- Acties vanuit het inspectierapport: ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ 

- Veranderagenda SVMN 
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Resultaat: landelijk is het nieuwe scenario kind en gezinsbescherming aangeboden aan de TK. Een 

volgend kabinet zal dit pas oppakken. We hebben lokaal georiënteerd of we willen aanhaken op de 

pilots die al gestart zijn onder dit scenario en ook verder uitgebreid zullen worden de komende 5 

jaar. Hiervoor is een inspiratiebijeenkomst geweest en een werkbezoek bij een leerbijeenkomst bij 

Stichting de Thuisbasis (Montfoort/Oudewater). Na onderzoek, gesprekken in - en extern is er in 

december 2021 een advies geschreven. We gaan niet deelnemen aan de pilot, gezien alle andere 

opgaven kan dit er niet bij. Wel gaan we investeren in het verbeteren van de kwaliteit in het werken 

met gezinnen/inwoners waarbij huiselijk geweld en/of kindermishandeling een thema is. Dit vanuit 

het kwaliteitskader HGKM welke vertaald is in een regiovisie en begin 2022 een uitvoeringsplan 

vanuit de gemeenten Lekstroom geschreven wordt. In 2021 heeft een inventarisatie plaats gevonden 

om de nulmeting van de huidige kwaliteit (op basis van het landelijk ontwikkelde kwaliteitskader) in 

kaart te kunnen brengen.  

Tot slot; we hebben veel extra aandacht gehad voor onze samenwerking in het veiligheidsdomein in 

Houten. Enkele procesevaluaties hebben plaatsgevonden tussen Veilig Thuis en het Sociaal Team 

t.a.v. casuïstiek waarbinnen samen is opgetrokken in het kader van huiselijk geweld situaties. Dit 

heeft de samenwerking versterkt en bijgedragen aan verheldering van rol en taak. De regiomanager 

SAVE sluit daarnaast periodiek aan bij het regionale teamleidersoverleg. Dit loopt naar wens.  

10.8 Doorontwikkeling Sociaal Loket 
In de Sociale Koers is er aandacht voor de verschillende toegangen in het sociaal domein. De 

gemeente ontwikkelt een visie op het Loket (en alle andere toegangen). Gemeente formuleert eerst 

een interne opdracht om hier meer duidelijkheid over te krijgen.  

 

Resultaat: inmiddels is ons onderdeel van het Loket geïntegreerd in de Toegang, vanuit de al langer 

bestaande wens om 1 toegang te hebben voor de taken van het Sociaal Team. Dit schept helderheid 

en duidelijkheid voor de inwoners. In januari 2022 gaan we hierover communiceren naar de 

buitenwereld (als ons telefoonnummer weer rechtsreeks bereikbaar is). Verder zijn er gesprekken 

gevoerd over meer samenwerking in een sociaal plein met Van Houten & Co en de Houtense 

Werktafel n.a.v. de aanvullende opdracht op ‘integrale samenwerking’. Dit krijgt in 2022 vervolg. 

10.9 Leefstijlakkoord 
Op een aantal thema’s participeren wij vanuit onze kerntaak preventie en voorlichting.  In 2018 is er 

een Nationaal Preventie akkoord afgesloten. Met het Leefstijlakkoord wil de gemeente daar lokale 

invulling aan geven die aansluit bij de Houtense werkelijkheid. Wij participeren hierin vanuit het CJG. 

‘Healthy Houten’ gaat voor 3 ambitieuze thema’s: 

a. Houten gaat voor gezond gewicht en voldoende bewegen. 

b. Tegengaan van drugsgebruik, roken en lachgas en een gezonde relatie met alcohol 

en gamen. 

c. Werken aan welbevinden en doorbreken van eenzaamheid. 

 

Resultaat: we zijn betrokken bij aanbod vanuit gemeente en partners: 'mijn puber en ik in coronatijd' 

door de gemeente en middelbare scholen in Houten. En 'ouders van Nix' door de gemeente en 

Jellinek, over middelengebruik onder jongeren. Een POH-medewerker heeft meegedacht in de 

brainstorm m.b.t. stress en prestatiedruk onder jongeren. Zij zien met name deze problematiek 

voorbijkomen. CJG heeft de intentieovereenkomst Kansrijke Start getekend en is aangesloten bij de 

werkgroep met als doel de samenwerking met het informele veld te verstevigen. 

 


