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Datum 6 oktober 2022 Contactpersoon M. van der Vlugt
Ons kenmerk Z/22/3427846 Doorkiesnummer      

Onderwerp Beantwoording brief adviesraad Sociaal Domein bij 
concept Kader SWT in Leiden 2023 en verder

Beste leden van de adviesraad Sociaal domein,

Ten eerste dank voor uw advies bij het concept d.d. 25 augustus 2022 Kader Sociaal wijkteam in 
Leiden 2023 en verder. Hierbij beantwoorden wij uw vragen en geven we aan hoe we uw 
adviezen meenemen in het definitieve Kader Sociaal wijkteam in Leiden 2023 en verder.

Ten aanzien van uw algemene zorg over het hoofdstuk 5, leren en verbeteren, kunnen we u het 
volgende mededelen. 

1. Wij delen uw zorg over het terug lopen van de scores op een aantal effectindicatoren uit 
het CEO 2021. In de de wethoudersbrief over de resultaten van het CEO 2021, d.d. 5 juli  
2022, kenmerk Z/22/3376283 kunt u lezen hoe we deze scores verklaren. 
In 2021 hebben cliënten die gebruik maakten van de regiotaxi en de huishoudelijke 
ondersteuning een minder goede dienstverlening ervaren ten gevolge van 
personeelstekorten bij zorgaanbieders. Dit komt tot uiting in minder goede scores bij de 
respons. Maar ook waren er positieve resultaten te zien die vooral betrekking hebben op 
de dienstverlening van de Sociaal wijkteams. 
Samenvattend laten de resultaten van het onderzoek over 2021 zien dat de 
cliënttevredenheid over de hele linie op een hoog niveau is gebleven. De inhoudelijke 
behandeling van het CEO Wmo over 2021 vindt in oktober plaats in het kader van de 
monitor sociaal domein 2022.

2. Verder hebben we het hoofdstuk 5, leren en verbeteren,  zoals beschreven in het 
concept Kader d.d. 25 augustus 2022 herzien. De inhoud hiervan kunt u lezen bij de 
onderstaande beantwoording van advies 7.

Beantwoording van uw adviezen:

1. Advies : neem alle indicatoren uit het Client ervaringsonderzoek (CEO) Wmo op in 
de monitor

2. Advies : werk aan een verbetertraject zodat de scores in de indicatoren van het 
CEO in 2021 niet verder achteruit gaan
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Antwoord advies 1 : 
Een mogelijkheid om inzicht te krijgen in hoe inwoners van Leiden de dienstverlening van het 
Sociaal wijkteam ervaren was tot en met 2021 via het verplichte client ervaringsonderzoek Wmo 
(CEO Wmo). Sinds 1 januari 2021 hebben gemeenten de mogelijkheid het client 
ervaringsonderzoek Wmo anders in te richten. Aan het eind van 2022 publiceert de VNG een 
rapport over hoe gemeenten zijn omgegaan met de mogelijkheid het client ervaringsonderzoek 
anders in te vullen.

In de Leidse regio is afgesproken deze rapportage van de VNG te gebruiken als input voor de 
inrichting van het CEO 2023. De verwachting is dat de aandacht verschuift van tamelijk 
afstandelijk onderzoek via een vragenlijst naar meer kwalitatief onderzoek naar de 
belevingswereld van de gebruikers van onze voorzieningen.

Dit betekent dat de indicatoren uit het CEO vanaf 2022 niet meer op de huidige manier worden 
gemeten en deze indicatoren dus niet opgenomen kunnen worden onder het punt 5 van de 
basisfunctie leren en verbeteren in het Kader 2023 en verder.
Zie advies 7 voor aangepaste tekst in het Kader 2023.

Antwoord advies 2:
Voor de beantwoording van dit advies verwijs ik u naar de wethoudersbrief over de resultaten van 
het CEO 2021, d.d. 5 juli  2022, kenmerk Z/22/3376283 en de behandeling van de monitor 
Sociaal Domein (met daarin het CEO Wmo 2021) in oktober 2022 in de gemeenteraad.

3. Advies  : werkwijze “Stevige regie” specificeren in de tekst met oog voor het 
belang van de burger

Antwoord advies 3 :
De tekst bij Basisfunctie 4c geeft hier een antwoord op. In het definitieve raadsvoorstel is op 
advies van de Adviesraad SD een aanvullende zin opgenomen om het belang van de client 
hierbij te borgen.
De procesregisseur en casusregisseur zullen altijd in overleg met de client besluiten nemen over 
wijzigingen in het Plan, waarbij het belang van goede ondersteuning van de client voorop staat.

4. Advies : geen gebruik maken van de begrippen Op- en afschalen binnen Wmo 
arrangementen

Antwoord advies 4 :
Inderdaad is het zo dat het op- en afschalen binnen een ambulant ondersteuningstraject van een 
andere orde van grootte is. Hierbij gaat dan veelal om een verandering in de intensiteit van de 
ondersteuning en niet over het op- en afschalen tussen een vorm van begeleid, beschut of 
beschermd wonen naar ambulante ondersteuning en omgekeerd. Voor de gehanteerde 
begrippen in dit Kader SWT brengen wij nu geen wijzigingen aan, maar we denken graag samen 
met u en zorgaanbieders na over het gebruik van twee verschillende termen die de lading voor 
deze twee vormen van verandering in de ondersteuning beter dekt.    
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5. Advies : ondersteuningsstructuur nieuwe toegang Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen inrichten met een duidelijke opdracht en 
samenwerkingsafspraken, monitoren en zolang als mogelijk operationeel houden.

Antwoord advies 5 : 
In Bijlage 1 bij het Kader, p 35, 36 is de ondersteuningsstructuur verder gespecificeerd. Hieronder 
voor de volledigheid de tekst.

Ondersteuningsstructuur nieuwe toegang Beschermd wonen (BW)
Daarom maken we in de Leidse Regio voor een overgangsperiode van 2 jaar (2023-2024) 
gebruik van een subregionale BW-specialist om de consulenten van de lokale teams te 
ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat uit een consultatie- en adviesfunctie. De consulent 
lokaal team kan bij complexe casuïstiek de BW-specialist meevragen op huisbezoek in de 
consultatiefunctie. Tevens organiseren we als Leidse Regio een tweewekelijks casusoverleg. 
Hierin worden alle casussen rondom beschermd wonen besproken en wordt er vanuit de BW-
specialist een advies gegeven voor de juiste indicatie. Door het organiseren van het 
casusoverleggen realiseren we tevens het ‘vier-ogen principe’ (er zijn minimaal 2 verschillende 
gemeenten / teams aanwezig), waarbij we borgen dat in alle gemeenten in de Leidse Regio op 
dezelfde manier de taak van beschermd wonen wordt uitgevoerd. Mocht een specialistische 
voorziening van beschermd wonen nodig zijn, dan kan de BW-specialist deze casus meenemen 
naar het Regionaal Team. 
Tot slot organiseren we vanuit de Leidse Regio ook een onafhankelijke rol (coördinator 
maatschappelijke zorg) op het gebied van zorgbemiddeling, wachtlijstbeheer, overbruggingszorg 
, contactpersoon voor de andere subregios en regio en een signalerende functie voor beleid.  

Ondersteuningsstructuur nieuwe toegang Maatschappelijke opvang (MO)
Inwoners uit de Leidse Regio die geen 24/7-uurs toezicht en begeleiding nodig hebben worden 
opgevangen in de lokale (crisis)opvang. Zij kunnen zich hiervoor melden bij het fysieke loket de 
Spil. Hier wordt per 01 januari 2023 de toegang tot de lokale (crisis)opvang verleend. De 
consulent lokaal team (= sociaal werker SWT in Leiden)  heeft de procesregie, maar heeft in de 
eerste periode nog niet voldoende kennis en expertise om deze nieuwe lokale taak volledig 
zelfstandig uit te voeren. Daarom maken we in de Leidse Regio voor een overgangsperiode van 
2 jaar (2023-2024) gebruik van een subregionale MO-specialist om de consulenten van de lokale 
teams te ondersteunen. Deze MO-specialist bemand het fysieke loket (ook voor voorlichting en 
inloop), verzorgt de eerste screening en triage en de doorverwijzing naar de best passende plek. 
In dit hele traject is de consulent lokaal team betrokken, maar heeft de MO-specialist de lead.  
In principe is er afgesproken dat de ondersteuning voor een periode van 2 jaar beschikbaar is. 
Deze periode monitort de Leidse regio projectgroep MZ hoe de voortgang is bij de lokale teams 
en of het mogelijk is de ondersteuning af te bouwen en te beëindigen na 2 jaar.
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6. Advies : een formatie inrichten die anticipeert op de aanvullende taken en de 
demografische ontwikkelingen als dubbele vergrijzing en de decentralisatie van de  
maatschappelijke zorg.

Antwoord advies 6 :
In nauw overleg met de Coöperatie SWT Leiden is er een berekening gemaakt van de extra 
formatie die nodig is in de Sociaal wijkteams om de nieuwe taken uit het Kader uit te kunnen 
gaan voeren. Hieraan zijn de kosten gekoppeld die jaarlijks nodig zullen zijn om extra formatie in 
te kunnen zetten. (zie hoofdstuk 4 van het Kader SWT in Leiden vanaf 2023).

Deze bedragen zullen jaarlijks mee gaan in de indexering van gemeente Leiden.

Totaal nieuwe taken voor SWT vanaf 2023 uren Totale kosten

Toegangstaken BW en MO 1780 €145.960

Partner bemoeizorgketen 940 € 77.080

Nieuwe taken door nieuwe inkoop Wmo 3918 € 321.276

Totaal nieuwe taken € 544.316

7. Advies : Inrichten proces van leren en verbeteren

Antwoord advies 7 :
De gemeente neemt dit advies over van de adviesraad SD en heeft onderstaande tekst 
opgenomen in het definitieve Kader SWT in Leiden 2023 en verder.

Nieuwe tekst in Kader :

Kwalitatieve monitor
Een mogelijkheid om inzicht te krijgen in hoe inwoners van Leiden de dienstverlening van het 
Sociaal wijkteam ervaren was tot en met 2021 via het verplichte client ervaringsonderzoek Wmo 
(CEO Wmo). Vier van de tien verplichte vragen gaven een beeld van het werk van de SWT’s. De 
uitkomsten waren opgenomen in de Monitor Sociaal Domein die jaarlijks aan de raad wordt 
aangeboden.

1. Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn 
hulpvraag'

2. Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'De medewerker nam mij serieus'
3. Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'ik werd snel geholpen'
4. Percentage inwoners dat het eens is met de stelling: 'Er is in het gesprek samen naar 

een oplossing gezocht’

Sinds 1 januari 2021 hebben gemeenten de mogelijkheid het client ervaringsonderzoek Wmo 
anders in te steken. Aan het eind van 2022 publiceert de VNG een rapport over hoe gemeenten 
hiermee zijn  omgegaan. In de Leidse regio is afgesproken deze rapportage van de VNG te 
gebruiken als input voor de inrichting van het CEO over 2022. De verwachting is dat de aandacht 
verschuift van tamelijk afstandelijk onderzoek via een vragenlijst naar meer kwalitatief onderzoek 



Datum 5 oktober 2022 Gemeente Leiden

Kenmerk Z/22/3427846 

Pagina 5 / 6

naar de belevingswereld van de gebruikers van onze voorzieningen. Het is de bedoeling dat deze 
rapportage een meer kwalitatief beeld gaat weergeven van o.a. van de dienstverlening van de 
Sociaal wijkteams.

Cijfermatige monitor Coöperatie SWT Leiden 
In de nieuwe ICT omgeving , Suite Sociaal Domein vanaf naar verwachting 2023, wordt het beter 
mogelijk om op de taken van de Sociaal wijkteams te monitoren. De coöperatie SWT Leiden 
heeft in overleg met gemeente Leiden een eigen monitor ontwikkeld. Zij maken twee keer per jaar 
een rapportage daarvan die zij bespreken met de gemeente Leiden.

Inrichting monitor coöperatie SWT Leiden
1. Aantallen meldingen die binnenkomen stedelijk en per wijk
2. Reden meldingen 
3. Problematiek bij melding
4. Ingezette maatwerkvoorzieningen (toekomstige Wmo arrangementen)
5. Ingezette alternatieve interventies (geen maatwerkvoorziening/wmo arrangement)
6. Wachttijd tot 1e contact

Verder heeft de coöperatie SWT Leiden een leer- en verbetercyclus die jaarlijks wordt ingevuld in 
overleg met gemeente Leiden. De cyclus kan worden ingericht op basis van actuele 
sociaal/maatschappelijke vraagstukken en /of  signalen van cliënten, sociaal werkers, gemeente 
Leiden, samenwerkingspartners etc. Ook het klachtenregister van de coöperatie SWT Leiden kan 
input hiervoor geven.
Daarnaast heeft de gemeente Leiden een dashboard Wmo ingericht waaruit ook gerichte 
informatie kan worden geselecteerd zoals;

1. Jaarlijks verstrekte aantal Wmo voorzieningen/arrangementen
2. Aantallen cliënten met specifieke Wmo voorzieningen/arrangementen
3. Instroom aantal cliënten per sociaal wijkteam – met specifieke 

voorzieningen/arrangementen

Deze informatie wordt ook twee keer per jaar met de coöperatie SWT geanalyseerd en ambtelijk 
besproken. De komende jaren zullen we nauwlettend de gevolgen van de nieuwe taken die 
volgen uit dit Kader monitoren. Daarbij formuleren we de volgende indicatoren :

 1. Indicator afschaling naar het voorveld
Het aantal nieuwe Wmo maatwerkarrangementen daginvulling nemen af na 2023
(deze indicator is afhankelijk van meerdere factoren naast de invloed van het SWT, 
percentage nader te bepalen op basis van de eerste ervaring met de start van de 
algemene voorziening door Incluzio)

2. Indicator meer begeleiding door SWT zelf
Het aantal nieuwe maatwerk arrangementen ambulant (voor het onderdeel sociaal en 
persoonlijk functioneren) neemt per 2023 af met 10%.
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8. Advies : Waarborg de onafhankelijkheid van de indicatiesteller ten opzichte van de 
wijkteams

Antwoord advies 8 :
Met de pilot consulent backoffice Wmo in het Sociaal wijkteam is gewerkt aan de efficiëntie en 
het kwalitatief verbeteren van het werkproces tussen de frontoffice Wmo (SWT) en backoffice 
Wmo. De pilot heeft bijgedragen aan het verbeteren van de samenwerking doordat medewerkers 
meer inzage kregen in elkaars werkproces en ook meer begrip voor elkaars invalshoeken. De 
indicatiestelling blijft nu en na 2023 met het vier-ogen principe gesteld worden.

In basisfunctie 4a stel een plan van en met het huishouden of gezin op wordt het proces van 
advies en indicatiestelling beschreven. De onafhankelijkheid van de indicatiesteller (= backoffice 
Wmo) wordt mede geborgd door onderstaande zinnen:
Het sociaal wijkteam werkt hierbij volgens het vier-ogen principe. Dit betekent dat er altijd 
twee sociaal werkers, waarvan 1 met Wmo technische expertise, een advies afgeven voor een 
arrangement Wmo. Het Plan met het advies voor een arrangement Wmo voldoet aan de 
wettelijke vereisten en wordt in de backoffice Wmo omgezet in een besluit (indicatie). De 
backoffice Wmo draagt zorg voor de verdere afhandeling richting de aanbieder Wmo.

Ik vertrouw erop hiermee uw vragen beantwoord te hebben en dat uw adviezen op een goede 
manier verwerkt zijn in het nieuwe Kader Sociaal wijkteam in Leiden 2023 en verder.

Hoogachtend,

J. Terpstra


