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SOCIAAL DOMEIN KOGGENLAND

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein Koggenland inzake de
“Notitie Herstel en Participatie: Toekomstvisie kwetsbare inwoners regio West-Friesland
2018-2023

Inleiding

De Adviesraad Sociaal Domein Koggenland heeft met belangstelling kennis genomen van de 
notitie “Herstel en Participatie: Toekomstvisie kwetsbare inwoners regio West-Friesland 
2018-2023”.
De Adviesraad constateert dat deze beleidsnotitie rust op een aantal elementaire inhoudelijke 
en politieke uitgangspunten. Deze zijn van dermate groot belang voor de totstandkoming, de 
implementatie en toekomst van dit beleid dat de Adviesraad het nuttig acht om ons advies ook 
van een aantal vragen te voorzien.

Bij lezing van deze beleidsnota dringt de gedachte zich op of er bij de totstandkoming van dit, 
in belangrijke mate regionale beleid, in voldoende mate rekening wordt gehouden met andere, 
door de gemeente Koggenland te implementeren onderzoeken en beleidsvoornemens, zoals 
‘Transformatie’ ‘Vanuit de Klei’ ”Het Sociaal beleidsplan 2017 - 2020” en recentelijk de nota 
“Schuldhulpverlening”.

Proces

De toekomstvisie is door de 7 West-Friese gemeenten opgesteld en richt zich in eerste instan
tie tot 2020. Vanaf 2020 worden de middelen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
herverdeeld over de afzonderlijke gemeenten. Momenteel gaan de middelen naar de gemeente 
Hoorn die als centrumgemeente voor de regio fungeert. Deze toekomstvisie beschrijft een 
proces dat de samenwerkende gemeenten met elkaar ingaan om voor deze doelgroep een zo
danige werkwijze en structuur te ontwikkelen dat er een samenhangend aanbod ontstaat. Maar 
tevens heeft dit proces de ambitieuze doelstelling om in 2020 een samenwerking te hebben 
ontwikkeld, waardoor dit beleid grotendeels kan worden gecontinueerd. Weliswaar met ge
deelde verantwoordelijkheid - met de mogelijkheid voor lokale invulling - maar in gezamen
lijkheid. In deze toekomstvisie wordt daar een voorschot op genomen door een drietal scena
rio’s te benoemen.
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Advies 1

De Adviesraad onderschrijft uw voorkeur voor scenario 2. Ons inziens biedt dit scenario vol
doende zekerheid voor continuering van het beleid, met daarbij de ruimte voor het uitvoeren 
van lokale prioriteiten.

Zorgteam of Wijkteam

De toekomstvisie bevat een uitgebreide beschrijving van hetgeen er nu al gebeurt en wie dat 
uitvoeren. In hoofdstuk 3 lezen we de visie die de gezamenlijke gemeenten uitspreken, n.1.
“een inclusieve samenleving, waarin een volwaardige plek is voor kwetsbare inwoners”. We 
lezen hierbij dat, meer dan tot nu toe, er een grote rol is weggelegd voor de zorg! wijk I ge
bied teams. Ze vormen een brug- of spilfunctie tussen burger, buurt- en wijkbewoner en de 
kwetsbare burger; anderzijds zijn ze aanspreekpunt voor de netwerkpartners en beleidsma
kers.

Advies 2

Gezien de regionale samenwerking zal de naam ‘wijkteam’ meer in de media verschijnen. Dit 
komt de bekendheid van de teams voor de inwoners van West- Friesland in het algemeen ten 
goede. In het belang van de bekendheid en herkenbaarheid stelt de Adviesraad voor om de 
naam ’zorgteam 'te wijzigen in ‘wijkteam \ Aangezien deze naam in de andere gemeenten al 
gebruikt wordt. Temeer omdat wij het cliëntenbestand van het zorgteam zien veranderen en 
daarmee ook voor een deel de aard van hun werk.

Zorgteam Koggenland

Het huidige werk van het zorgteam kenmerkt zich door begeleiding en advisering van indivi
duele inwoners van Koggenland. Velen daarvan hebben een aan ouderdom en zorg (Wmo en 
jeugd) gerelateerde problematiek. De problematiek van de kwetsbare inwoners is anders; 
meer gericht op individuele hulpverlening en begeleiding. Er zal een groter appèl worden ge
daan op de vertrouwensrelatie tussen de medewerkers) van het zorgteam en de kwetsbare 
persoon. In de toekomstvisie komt een veelheid van onderwerpen en zaken aan de orde, zoals 
wonen, werken, dagbesteding, financiën I schulden. Maar ook individuele problemen, relatio
nele, 1 gezin 11 plan enzovoort Bij vrijwel alle onderwerpen in deze ambitieuze beleidsnota 
wordt het zorgteam op een of andere wijze betrokken.

Advies 3

De Adviesraad maakt zich zorgen over deze aanzienlijke taakverzwaring in de functie-uitoe- 
fening van de individuele medewerkers van het zorgteam. Wij pleiten daarom voor een ade
quate inventarisatie van taken.



Jongeren

In tegenstelling tot de volwassenenparagraaf is de beschrijving van de doelgroep 18-/1S+ be
perkt en ons inziens onvolledig. U beschrijft verschillende zaken die dit bemoeilijkt. Tegelij
kertijd geeft u wel aan dat er voor jongvolwassenen 18+, passende maatregelen moeten wor
den getroffen.

Advies 4

De Adviesraad adviseert u om gezamenlijk met de 7 West-Friese gemeenten en de organisa
ties die nu al betrokken zijn, een hoge prioriteit te geven aan deze doelgroep. Met name deze 
doelgroep is nog te bewegen tot een andere levensstijl en hun ‘hulpverleningsgeschiedenis ’ is 
nog van beperktere duur.
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Overleg, coördinatie en begeleiding

Het worden intensieve járen voor alle betrokkenen; beleidsambtenaren, politici, netwerkpart
ners en de mensen van de ‘werkvloer’. U stelt voor dat er, om het integraal samenwerken te 
stimuleren en te stroomlijnen, een ‘regisseur’ wordt aangesteld.

Er komt een Expertiseteam en een team GGZ in de wijk. Het is te verwachten dat het aantal 
overleg- momenten zowel intem (gemeente) en extern (regio) zal toenemen.

In de toekomstvisie lezen we dat veel zaken een regionale uitvoering krijgen.

Advies 5

De adviesraad verzoekt u antwoord te geven op onderstaande vragen/opmerkingen:

* Waar verwacht u dat er een interventie moet worden gepleegd?

* Is er een rol weggelegd voor het verenigingsleven en/of voor vrijwilligers in de dagbeste
ding?

Participatie

De Adviesraad acht het prijzenswaardig dat u ook kritisch kijkt naar de haalbaarheid van alle 
te nemen stappen. U refereert ons inziens terecht aan het rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid waarin gewaarschuwd wordt voor te hoge verwachtingen ten 
aanzien van de maatschappelijke participatie.



Vragen/opmerkingen

Samenvatting

* In punt 6 wordt gesproken over “het geven van opleiding aan kwetsbare inwoners om 
mee te praten over het beleid”.

Zijn er ideeën over de wijze waarop dit praktisch kan worden ingevuld?

En over de haalbaarheid van e.e.a. bij deze groep?

* Bijlagen

2: In de in deze bijlage besproken: “Deelnemers werksessie toekomstvisie” ontbreken 

vertegenwoordigers van de Adviesraden en de Woonschakel is hier een reden voor?

3: In het overzicht bij “Totaal meldingen bij Vangnet en Advies GGD-NH wordt voor 

Koggenland het getal 16 genoemd, op een totaal van 510 meldingen. Is dit een toe- of 

Afname?
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In de WMO en WLZ is vastgelegd dat er een grondslag aanwezig moet zijn om in aanmerking 
te komen voor een indicatie (bijv. een psychiatrische aandoening, geheugenproblemen met 
een diagnose, een verstandelijke of lichamelijke beperking). Er zijn ongetwijfeld kwetsbare 
mensen, zoals in dit rapport genoemd, die geen grondslag hebben. Kunnen zij dan toch in 
aanmerking komen voor de zorg die zij nodig hebben?

Advies 6

De Adviesraad pleit voor inzage in een periodieke half- jaarlijkse evaluatie
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Tenslotte

De planning voorziet in een start vanaf januari 2018 tot eind 2020. Er zal hard gewerkt moe
ten worden om alle activiteiten die deze visie benoemt tot uitvoer te kunnen brengen, maar 
liefst 34 verschillende activiteiten. Waarschijnlijk zal de praktijk weerbarstiger blijken en om 
meer interventies en tussentijdse oplossingen vragen. De lat wordt duidelijk hoog gelegd. Dit 
vraagt ook van de deelnemende partijen een meer dan 100% inzet.

De Adviesraad Sociaal Domein Koggenland wenst u en alle betrokkenen van harte succes bij 
de totstandkoming en de implementatie van dit, voor onze kwetsbare inwoners zo belangrijke 
beleid.


