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VERZONDEN 0 5 APR. 2018
Geachte heer Renet,
Naar aanleiding van uw vragen ex artikel 37 RvO in uw brief van 11 maart 2018 inzake
de rapportage sociaal overleg berichten wij u als volgt.
Vraag 1
Ondanks het regelmatige overleg door de Sociale Dienst met het Sociaal Overleg is het
vreemd dat er nog zoveel gevallen voorkomen. Waarom is er voor het antwoord op de
ingekomen brief van 17 januari bijna 2 maanden nodig om het gegeven antwoord te
formuleren?
Antwoord 1
De rapportage verdient een zorgvuldige beschouwing. Hiertoe is onderzoek en
afstemming binnen de uitvoerende teams nodig en vervolgens ambtelijkbestuurlijke afstemming en bestuurlijke besluitvorming. Een dergelijk proces
vergt tijd.

Vraag 2
Zijn de genoemde gevallen getoetst bij de Sociale Dienst en als zodanig als casus
erkend?
Antwoord 2
De casuïstiek is geanonimiseerd doorgesproken als onderdeel van het onderzoek
naar aanleiding van het ontvangen rapport. Individuele casussen kunnen alleen
met toestemming van de betrokken inwoner in behandeling worden genomen.
Indien dit gewenst is, dan is die mogelijkheid er vanzelfsprekend. De inwoners die
dit willen kunnen met Sociale Zaken contact opnemen of zich daarin laten
ondersteunen door bijvoorbeeld het SO.
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Vraag 3
Wat wordt er intern bij de Sociale Dienst gedaan om de kwaliteit te verbeteren en vooral
consistentie in de antwoorden komt?
Antwoord 3
Onze gemeente en daarbinnen het cluster Sociale Zaken is een dynamische en
lerende organisatie. Binnen het geheel van dienstverlening wordt gewerkt aan een
effectievere en meer integrale aanpak waarbij de samenwerking tussen zowel
interne als externe partners wordt opgezocht. Het gebiedsgericht werken heeft in
2017 zijn intrede gedaan. De deskundigheidsbevordering van medewerkers is
gericht op zowel de sociaal-maatschappelijke als de juridische aspecten van hun
werk. Een kwaliteitsteam ziet toe op een uniforme handelswijze en zorgt voor de
afhandeling van klachten.

Vraag 4
Wat wordt er intern bij de Sociale Dienst gedaan om de kwaliteit te verbeteren en vooral
de bejegening naar de cliënten te verbeteren?
Antwoord 4
Clientbejegening is een terugkerend thema in de deskundigheidsbevordering.
Hierin is zowel aandacht voor kennis- als houdingsaspecten.
Ons uitgangspunt is dat medewerkers integer handelen met oog voor de cliënt en
opererend binnen de wettelijke kaders.

Vraag 5
Wat doet de Sociale Dienst er aan om de cliënten niet uit wantrouwen maar met
vertrouwen tegemoet te treden en de cliënt als mens te zien waar “maatwerk”
noodzakelijk is en geen regeltjes gevend uitgangspunt wordt gehanteerd?
Antwoord 5
Als gemeente willen we betekenisvol aanwezig zijn voor onze inwoners. In een
samenleving waarin iedereen kan meedoen, met of zonder beperking. Waarin de
mens centraal staat en iedereen wordt gezien en gewaardeerd.
De Participatiewet is het kader dat zowel aan de uitvoerende als de ontvangende
partij algemene regels stelt. Hiermee wordt uniformiteit verkregen en wordt
willekeur in de behandeling van burgers voorkomen. In die zin is de wet dan
ook een beschermend kader. Bij de uitvoering van deze wet door het cluster
Sociale Zaken staat voorop dat we oog hebben voor de individuele situatie van de
burger. Indien een individuele situatie om maatwerk vraagt, dan zal zoveel
mogelijk het arrangement / de ondersteuning daarop aangepast worden.
Vanuit het gedachtegoed van de inclusieve samenleving en positieve gezondheid
hanteren we een fundamentele aanpak binnen het sociaal domein. De
gemeentelijke dienstverlening ontwikkelt door tot een effectieve toegang en
ondersteuning, integraal en gebiedsgericht op maat in combinatie met effectieve
voorliggende voorzieningen.
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Vraag 6
Wordt bij de transformatie naar een Participatiehuis ook bij Vixia naar de gegeven
voorbeelden van cliënten gekeken?
Antwoord 6
De transformatie naar het Participatiebedrijf is een proces dat zorgvuldig wordt
voorbereid en uitgevoerd. Hierbij worden de ervaringen van de verschillende
organisaties gebundeld om een hoge kwaliteit aan dienstverlening te genereren.
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