Rotterdam, 18 september 2018.

18bb6884

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS)
over Wijkteams; een flink klysma.

Aan de Gemeenteraad
Op 3 augustus 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over
Wijkteams; een flink klysma (18bb6245).
Inleidend wordt gesteld:
“Onrustig wiebelend stond hij vrijdagochtend voor mijn bureau. ‘Ik kan niet poepen,
dokter.’ Met zijn 90 jaar was hij op de fiets naar de praktijk gekomen, want ‘hiervoor kan
ik u toch niet thuis laten komen.’ Mijn toucher bevestigde mijn vermoeden; een ferme
drol obKkeerde de uitgang van het rectum. Ik schreef hem twee klysma's voor,
adviseerde hem deze direct bij de apotheek te halen, en beloofde dat de
verpleegkundige van de thuiszorg hem snel van zijn ongemak zou verlossen. Twee uur
en vijftien telefoontjes door mijn assistente later was er nog steeds geen thuiszorg
geregeld. Geen team kon iemand leveren. Eventueel maandag en wellicht de volgende
dag. Met een diepe zucht zei ik tegen mijn assistente: ‘Dan doe ik het zelf wel.’ Een
kwartier later was hij mij zeer dankbaar. De maandag erop kreeg ik een boze
thuiszorgmedewerker aan de lijn. Ze hadden die dag voor niets aan de deur gestaan: de
patiënt had hen niet meer nodig en had hen weggestuurd. Zonde van alle energie die zij
erin hadden gestoken: het team was immers bezig geweest met het aanmaken van een
digitaal dossier, een zorgpas, een zorgplan, een planning in de wijkroute en een
overdracht aan het team. Treurig dat er door alle administratieve druk geen tijd meer is
voor zorg voor de patiënt. De verstopte thuiszorg heeft zelf een flink klysma nodig...”
(bron. Medisch Contact, Praktijkperikel).
Afgelopen week, woensdag 25 juli, stond in het AD week een artikel over vier plekken in
Rotterdam waarin huisartsen door wijkmanagers geholpen werden om de juiste
contacten in de wijk te leggen zodat hun cliënten de hulp zouden kunnen krijgen die ze
nodig hebben. Zo organiseerde de wijkmanager, die op proef in de wijk aan het werk is.
onder meer een bijeenkomst waarop de huisartsen en de wijkteams elkaar in één avond
konden leren kennen.
Het helpt, een beetje.
Die hulp is volgens huisartsen nodig omdat de coördinatie tussen de wijkteams die hulp
bieden en de door verwijzers (huisartsen, welzijnsorganisaties, scholen en de
VraagWijzer) onvoldoende toegang vinden en krijgen tot de wijkteams.
Het wijknetwerk, de wijkteams, de wijkmanagers. het huis van de wijk het zijn allemaal

i__
ĩ'*-'

Registratienummer cluster: 18MO03957
Portefeuillehouder: S. de Langen
Steller: B.Kamp, telefoonnummer 010-4533541

pagina 1

instrumenten die voortkomen uit de kadernotitie ‘Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019'.
Een nota met een nieuwe gemeentelijke visie op welzijn omdat de gemeente vanaf 1
januari 2015 op basis van drie wetten (herziene Wmo, de Participatiewet en de
Jeugdwet) nieuwe taken vanuit het Rijk heeft gekregen.
50Plus Rotterdam onderschrijft in beginsel de insteek van Het Nieuw Rotterdams Welzijn
(NRW) om de Rotterdamse inwoner zoveel mogelijke zelfstandig te laten zijn en daarbij
actief een beroep te doen op die inwoner, haar omgeving en de professionals (hfst 2
NRW, blz7):
> Door het vergroten van de samenredzaamheid’ van Rotterdammers, ofwel een
sterke pedagogische civil society: meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatief,
toename van sociale cohesie en een kansrijke en veilige opvoedomgeving voor
kinderen;
ï» Door het vergroten van zelfredzaamheid: ontlasten van mantelzorgers, minder
beroep op formele zorg, meer gebruik van collectieve wijkdiensten, langer thuis
blijven wonen, grotere inzet, scholing en training van Rotterdammers met een
uitkering;
í» Door het creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving voor
kinderen en jongeren.
50Plus Rotterdam onderkent en steunt de inzet van instrumenten zoals wijknetwerken,
wijkmanagers en Wijkteams en de huizen van de Wijk. 50P!us Rotterdam is echter wel
zeer kritisch over de uitvoering van het voorgestelde beleid. Vanuit het eigen netwerk
herkent en erkent 50PLUS Rotterdam de tekortkomingen en onderschrijft de
tekortkomingen van het NRW zoals de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport op 30 juni
jl. ‘Het komt niet in de buurt, Onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams’
concludeert.
Volgens de rekenkamer kan de gemeente onvoldoende waarborgen dat Rotterdammers
die hulp nodig hebben van het wijkteam deze hulp op tijd krijgen. Hun problemen (o.a.
opvoedproblemen, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk geweld,
ouderdomsproblemen of schuldproblemen) zijn vaak al ernstig opgelopen als ze bij een
wijkteam worden aangemeld. Bovendien moeten cliënten na aanmelding bij het wijkteam
vaak nog eens lang wachten voor ze hulp krijgen. Er zijn namelijk wachtlijsten.
De Wijkteams op hun beurt lopen tegen verplichte administratie aan en regels die niet
passen bij de hulpvragen stelt de rekenkamer in het onderzoeksrapport. Ook het beleid
van het college dat inwoners van Rotterdam meer zelf moeten doen voordat er hulp
wordt geboden lijkt eerder averechtse effecten te hebben. Niet alleen moet er lang
gewacht worden voordat hulp wordt geboden (90 procent van de aanvragen bij de
Wijkteams heeft na zes weken nog geen hulp), de hulp sluit ook niet altijd aan bij de
hulpvraag. Een reden hiervan is dat de hulpvragen op papier worden beoordeeld en te
weinig vanuit de praktische hulpvraag.
Bovendien blijken er verschillen in kwaliteit tussen de leden van het Wijkteam te zitten en
is er een grote wisseling in personeel.
De rekenkamer beveelt onder meer aan het aantal regels en verplichte procedures te
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verminderen en in ieder geval tijdelijk extra wijkteammedewerkers aan te nemen om de
wachtlijsten te verhelpen. Het college neemt deze aanbevelingen niet over en is het
grotendeels oneens met de conclusies van de rekenkamer.
Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen
aan het college van B&W:”
Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording.
Voorafgaand daaraan geven wij u mee dat het voorbeeld dat aan het begin van de
raadsvragen wordt beschreven gaat over persoonlijke verzorging. Deze zorg wordt
geboden vanuit de Zorgverzekeringswet en valt niet onder de (thuis)zorg waarvoor de
gemeente verantwoordelijk is.
Vraag 1.
Heeft het college kennis van de rapportage van het RIVM waaruit blijkt dat ouderen
en dan vooral ouderen met een chronische aandoening, het gevoel hebben
onvoldoende regie hebben bij het regelen van sociale steun en zorg?
Antwoord:
Ja.
Vraag 2:
Realiseert het college zich dat een kleine verandering in het leven van ouderen de
balans kan verstoren en hen extra kwetsbaar maakt?
Antwoord:
Ja.
Vraag 3:
Heeft het college zicht op deze kwetsbare groepen in Rotterdam?
Antwoord:
Een groot deel van de kwetsbare ouderen is in beeld bij de gemeente.
Een deel ervan ontvangt bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
van een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder. Ook via de wijknetwerken,
welzijnsorganisaties, wijkteams en VraagWijzer heeft de gemeente contacten met of
krijgen wij signalen over ouderen. Onze inzet is om ouderen in staat te stellen zo lang
mogelijk deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te blijven wonen, ook bij
toenemende gezondheidsproblemen en kwetsbaarheid.
Alle 75+ers krijgen jaarlijks een door de welzijnsinstelling georganiseerd huisbezoek
aangeboden. Hierbij wordt in kaart gebracht of ouderen iets nodig hebben en wordt zo
nodig hulp en/of ondersteuning in gang gezet. Ook krijgen alle 65+ers op nun huisadres
een papieren gebiedsgids. Deze bevat onder andere informatie over de mogelijkheden
van advies, zorg en ondersteuning. Verder hebben alle wijkteams sinds 1 januari 2018
gespecialiseerd ouderenwerk in het team.

I__
k***'

Registratienummer cluster' 18MO03957
Portefeuillehouder: b de Langen
Steller: B.Kamp, telefoonnummer 010-4533541

pagina 3

Vraag 4:
Heeft het college zicht op wie hulp vraagt in Rotterdam en kan hij ze specificeren?
Antwoord:
Gelet op de voorgaande vragen spitsen wij het antwoord op deze vraag toe op
volwassen Rotterdammers. We krijgen hulpvragen van ouderen, mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met GGZ-problematiek.
In de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp die u in oktober verschijnt, vindi u meer
informatie over het aantal Rotterdammers dat gebruik maakt van de verschillende
vormen van zorg en ondersteuning die we bieden.
Vraag 5:
Hoeveel zorgvragen/hulpvragen krijgen de wijkteams in Rotterdam?
Antwoord:
In 2017 zijn er vanuit de wijkteams 16.500 ondersteuningstrajecten geboden.
In de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp van oktober ontvangt u de cijfers over het
eerste half jaar van 2018.
Vraag 6:
Kan het college aangeven uit welke categorieën de verschillende hulpvragen
bestaan en de aantallen per categorie?
Antwoord:
De hulpvragen liggen op het gebied van financiën, ouder worden, meedoen, veiligheid,
pedagogiek, huisvesting, verstandelijke beperking, verslaving, lichamelijke gezondheid,
activering en geestelijke gezondheid. In ca 30o7o ligt het hoofdprobleem op het gebied
van financiën en bij een kleine 20o7o bij huisvesting. Op het gebied van geestelijke
gezondheid, huiselijke relaties of emoties en gedrag is dit circa of een kleine 10“/o.
Bovengenoemde cijfers zijn bedoeld om u indicatief een beeld te geven. De werkelijke
percentages per leefgebied zullen in praktijk hoger zijn. De genoemde percentages
hebben betrekking op het hoofdprobleem. Bij cliënten van de wijkteams spelen er altijd
problemen op meerdere leefgebieden. Zo kan bijvoorbeeld bij een cliënt het
hoofdprobleem op het gebied van emoties en gedrag liggen, maar tegelijkertijd ook
sprake zijn van problemen op het gebied van geestelijke gezondheid en schulden.
Vraag 7
Realiseert het college zich dat iedere dag wachten de problemen van de
hulpvrager, ouderen met chronische aandoeningen in het bijzonder groter
worden?
Antwoord:
Ja, om die reden wordt zowel bij de wijkteams als door de Wmo-adviseurs een werkwijze
gehanteerd waarbij gekeken wordt of een situatie urgent is of niet. In urgente gevallen
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wordt sne1 vanuit de medewerkers gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als
sprake is van gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen het gezin.
Vraag 8:
Erkent het college het falen van het systeem dat de inwoner eerst zelf de
problemen moet zien op te lossen?
Antwoord:
Bij het in beeld brengen van de situatie en mogelijke oplossingen wordt, samen met de
cliënt en zijn of haar directe omgeving, gekeken wat iemand eventueel zelf kan doen en
waar (aanvullend) hulp bij nodig is. Eigen oplossingsmogelijkheden kunnen ook
bijdragen aan het behoud of versterken van zelfstandigheid en gevoel van zelfregie van
cliënten. Daarbij realiseren wij ons dat (het beroep op) zelfredzaamheid en zelfregie
grenzen heeft en afhankelijk van iemands situatie en perspectief met de tijd kunnen
veranderen. Deze werkwijze betekent evenwel niet dat iemand het eerst zelf moet
proberen op te lossen. Als iemand ondersteuning nodig heeft, dan wordt deze geboden.
Urgente situaties worden met voorrang behandeld. Zie ook het antwoord op vraag 7.
Vraag 9:
Vergroot de gemeente met de door haar gekozen werkwijze de problemen niet
eerder dan dat ze oplost?
Antwoord:
Nee. Zoals wij hebben toegelicht bij vraag 3 en 7 is onze aanpak er op gericht om
Rotterdammers die (mogelijk) hulp nodig hebben op verschillende manieren in beeld te
krijgen. Hierbij wordt gekeken welke vorm van ondersteuning passend is en de snelheid
waarop vanuit de medewerkers genandeld moet worden.
Vraag 10:
Zo ja, wat gaat hij doen om de inwoners met hulpvragen serieus te nemen. Zo nee,
welke argumenten heeft het college daarvoor
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 9.
Vraag 11:
Is het college bekend met de doorverwijzingsproblematiek, het niet of
onvoldoende vindbaar/bereikbaar zijn van de wijkteams?
Antwoord:
Uit onderzoek onder de partners die met het wijkteam samenwerken blijkt dat 8407o goea
op de hoogte is van het type vragen en/of cliënten dat het wijkteam kan oppakken en
weet welk wijKteam ze moeten benaderen als zij een cliënt willen doorverwijzen. Verder
geeft 730fo aan dat de verwijsroute voor hen duidelijk is en bij 6970 bekend ís met wie zij
contact kunnen opnemen binnen het wijkteam. Zie ook de brief van 12 juni 2018
(18bb4744). Zoals onder meer in de betreffende brief is aangegeven blijven wij
investeren om de verbinding tussen de wijkteams en partners uit het wijknetwerk verder
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te verstevigen. Daarbij blijven wij inzetten op het beter leren kennen van elkaar en
eikaars werkwijze, het maken van afspraken over verwijzing en het werken met vaste
contactpersonen voor bijvoorbeeld huisartsen.
Vraag 12:
Beschikken de wijkteams over voldoende capaciteit? Zo nee, hoe denkt het
college dit te gaan oplossen?
Antwoord:
Ja, bij de inkoop voor 2018 is gekeken wat op basis van de opdracht voor de komende
járen de benodigde capaciteit is.
Vraag 13:
Waarom is de proef met de wijkcoördinator gestart?
Antwoord.
De proef is gestart door IZER. Dit is een collectief van ruim tweehonderd vrijgevestigde
praktijkhoudende huisartsen met een huisartsenbestuur in de regio Rotterdam-Rijnmond.
Vanuit de visie van IZER is de huisarts een belangrijke, laagdrempelige en constante spil
in het wijknetwerk en moet om deze reden meer betrokken worden in het wijknetwerk.
Dat is, om verschillende redenen, nu nog niet overal het geval. IZER wil met de proef
huisartsen ondersteunen met iemand die vanuit de huisartspraktijken in de wijk het
netwerk in kaart brengt, partijen identificeert, afspraken maakt en mogelijke knelpunten
verhelpt. Het uiteindelijke doel is effectiever te zijn in de ondersteuning van patiënten en
cliënten.
Vraag 14:
Hoe lang gaat de proef met de wijkcoördinator duren?
Antwoord:
De proef zal tot oktober 2019 lopen.
Vraag 15:
Wanneer is de proef geslaagd en welke criteria houdt het college daarvoor aan?
Antwoord:
De proef wordt niet uitgevoerd door de gemeente, maar door IZER. IZER kijkt of door de
proef op de belangrijkste knelpunten bij de huisartsen een verbetering plaatsvindt. Ook
wordt gekeken naar de tevredenheid van de huisarts en hoe partners in de wijk de
samenwerking met de wijkmanager ervaren.
Vraag 16:
Als de proef mislukt, erkent het college daarmee het succes van de andere
doorverwijzers en het vindbaar zijn van de wijkteams?
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Antwoord:
Het is voor ons niet duidelijk waar de vraagsteller op doelt. Wij onderschrijven alle
initiatieven van wijknetwerkpartners en doorverwijzers die bijdragen aan de
samenwerking met de wijkteams en het elkaar beter weten te vinden.
Vraag 17:
Als de proef lukt, komen er dan ook in andere wijken wijkcoördinatoren?
Antwoord:
IZER streeft er naar om in 2019 in 8 wijken met een wijkmanager te werken. Het vervolg
na 2019 hangt af van de financieringsmogelijkheden. De huidige proef wordt bekostigd
uit eigen middelen van IZER en voor een klein deel uit innovatiegelden vanuit de
zorgverzekeraar.
Vraag 18:
Kan het college aangeven waarom voor de vier proefwijken is gekozen en hoe de
wijkteams in andere wijken functioneren?
Antwoord:
De proef van IZER loopt in Blijdorp, Charlois, Feijenoord en Prinsenland/Lageland. De
keuze is op deze gebieden gevallen op basis van het aanbod van mensen die als
wijkmanager al goed bekend waren in de wijk of doordat de huisartsen in het gebied
aangaven met een wijkmanager te willen werken.
Het laatste deel van uw vraag laten wij buiten beschouwing omdat dit van de
veronderstelling lijkt uit te gaan dat de proef door de gemeente wordt uitgevoerd. Dat is.
zoals hiervoor is aangegeven, niet het geval
Vraag 19:
Kan het college aangeven hoe groot de wachtlijsten bij de wijkteams zijn?
Antwoord:
Binnen de wijkteams kan er sorake zijn van wachttijd net zoals bij een huisarts of
tandarts, waarbij afhankelijk van de aard van de problematiek bepaald wordt met welke
snelheid de cliënt/patiënt verder geholpen wordt Bij alle nieuwe aanmeldingen bepaalt
de wijkteammedewerker of sprake is van een urgente situatie die met voorrang opgepakt
moet woraen. Op basis daarvan worden de verdere acties opgepakt door de
medewerker van het wijkteam. Wij hebben gekeken hoeveel cliënten er zijn die nog niet
zijn toegewezen aan een medewerker en waarbij dus sprake is van een wachttijd. In
week 36 van 2018 betrof dat 249 cliënten, gemiddeld 5 á 6 cliënten per wijkteam. Bij
deze cliënten is dus reeds een beoordeling gedaan op urgentie en is er contact geweest
met de aanmelder (en in veel gevallen ook met de cliënt). Daarbij geven wij u mee dat dit
aantal een momentopname is omdat er dagelijks nieuwe aanmeldingen bij het wijkteam
binnenkomen, toewijzingen aan medewerkers plaatsvinden en ook basishulp wordt
afgerond. Wanneer er incidenteel sprake is van een piek in het aantal aanmeldingen
binnen een bepaalde wijkteam, dan wordt dit ook in overleg met andere wijkteams
opgevangen.
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Vraag 20:
Kan het college aangeven hoe deze wachtlijsten weggewerkt worden?
Antwoord:
Dit gebeurt door de op dagelijkse basis de aanmeldingen op te pakken en casussen toe
te wijzen aan medewerkers. In incidentele gevallen kan er ook voor gekozen worden
casussen door een ander wijkteam op te laten pakken.
Vraag 21:
Hoe lang krijgen de wijkteams nog om zich te bewijzen?
Antwoord:
De wijkteams en de wijkteammedewerkers hebben zich de afgelopen driejaar al
bewezen. Dat olijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we meer Rotterdammers bereiken en dat
die tevreden zijn over de geleverde hulp en ondersteuning. Het cliëntervaringsonderzoek
onder volwassenen laat zien dat zij, als het gaat om aspecten zoals algemene
tevredenheid, bejegening, betrouwbaarheid, deskundigheid en effectiviteit, hiervoor eer
cijfer 8 geven. Het cliëntervaringsonderzoek onder jeugd in 2016 laat zien dat 84 “/o van
de jeugdcliënten tevreden is over de ontvangen hulp vanuit het wijkteam en de snelheid
van de doorverwijzing.
Vraag 22:
Loopt er al een evaluatie van het functioneren van de Vraagwijzers?
Antwoord:
De VraagWijzers vormen een belangrijke ingang voor Rotterdammers om advies, zorg
en ondersteuning te vragen. Daarom is de evaluatie van het functioneren van de
VraagWijzers een continue proces. Wij monitoren het bereik van onze VraagWijzers en
zijn bezig met een proef om de ervaring van cliënten met de Vraag Wijzer te meten.
Verbeterpunten uit evaluaties worden meegenomen 'n de ontwikkeling van de
organisatie. Zo hebben in de afgelopen járen meer burgers de VraagWijzer weten te
vinden en is de fysieke, telefonische en digitale bereikbaarheid verbeterd. Wij hebben u
hierover geïnformeerd via de voortgangsrapportage dóórontwikkeling zorg, welzijn en
jeugdhulp (zie bijvoorbeeld 17bb337, 17bb9807).
Vraag 23:
Zo ja, wanneer verwacht de wethouder de resultaten, zo nee, wanneer gaat het
college het functioneren van de Vraagwijzers wel evalueren?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 22. Daarnaast geven wij u mee dat periodiek ook het
beleidskader welzijn, zorg en jeugdhulp en de uitgangspunten voor de inkoop worden
geactualiseerd. Dit zal ook in deze raadsperiode gebeuren. De functie en de organisatie
van de VraagWijzers worden, omdat zij een belangrijk onderdeel zijn van het stelsel van
welzijn, zorg en jeugdhulp, hierbij meegenomen.
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