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onderwerp SAR advies klachtbehandeling team WIJZ

Betreft: Advies klachtbehandeling Sociaal Domein

Geachte heer Middelhoff,

In mei ontvingen wij uw advies naar aanleiding van het rapport van de Ombudsman
"Terug aan tafel. Samen de klacht oplossen (d.d. 2 mrt)", waarvoor onze dank.
Ik vat uw vragen en aanbevelingen samen onder de volgende punten.

1. U vraagt een reactie van de gemeente op de bevindingen van het rapport; met
name de constatering, dat veel burgers een hoge drempel ervaren als zij een
bezwaar of klacht willen indienen. Die drempel hangt samen met de afhankelijke
positie en met de druk die het leven met een beperking met zich meebrengt.

2. De informatie over de mogelijkheid om een klacht of bezwaar in de dienen schiet
tekort. Op de gemeentelijke website is die slecht te vinden, algemeen en weinig
toegankelijk. Dat ook indicatiebesluiten ontvankelijk zijn voor bezwaar wordt
onvoldoende duidelijk gemaakt en het taalgebruik is niet voor iedereen
begrijpelijk.

3. De wijze waarop team WIJZ zich presenteert op de Waalwijzer behoeft
verbetering, en ook hier ontbreekt en heldere verwijzing naar klacht- en
bezwaarprocedures en de mogelijkheid gebruik te maken van een onafhankelijke
cliëntondersteuner.

4. U informeert naar de monitoring van klachten over zorgaanbieders en de
consequenties die dat heeft voor de contractering bij nieuwe aanbesteding.

Bij onze reactie op uw schrijven volg ik de boven aangegeven punten.

Ad 1, Het college is van mening dat inwoners een passend antwoord horen te krijgen op
hun ondersteuningsvragen. Een antwoord, dat bijdraagt aan de versterking van
zelfredzaamheid en participatie van de vrager, dat uitgaat van diens eigen
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mogelijkheden, maar ook van een tijdige en effectieve inzet van voorzieningen ,

Inwoners moeten daarbij kunnen rekenen op een correcte bejegening van medewerkers
van team WIIZ en van zorgaanbieders. Wanneer daarvan naar het oordeel van vragers
geen sprake is, kunnen zij gebruik maken van de bestaande klacht- en bezwaarregeling.
Wij zijn met u van mening dat deze laagdrempelig beschikbaar moeten zijn en goed
onder de aandacht moeten worden gebracht.

Ad 2. Informatie over klachten en bezwaarprocedures

Op de algemene website van de gemeente is de informatie over klacht en
beroepsprocedures te vinden op de volgende pagina's.

Voor klachten:
https://www.vuaalwijk.nl/inwoners/producten 3394/product/klacht-indienen 219.html
Hier staat ook informatie over en een link naar de site van de ombudscommissie.

Voor bezwaren:
https:/lwww.rnraalwiik,nllinwonerslproducten 3394/oroduct/bezr,vaar-maken 257.html

Onze juridische afdeling geeft daarbij de volgende toelichting.

In eerste instantie draagt de gemeente zelf zorg voor de klachtafhandeling. In tweede
instantie bestaat de mogelijkheid van klachtbehandeling door de onafhankelijke
Om budscom m issie Waa lw ij k.

Een klacht over een meCewerker of bestuurder van de gemeentemoet worden ingediend
bij de gemeente zelf. Vier klachtencoördinatoren coördineren de procedure van de
klachtafhandeling en geven indien nodig advies aan het bestuursorgaan dat de klacht
dient te beantwoorden. De klacht wordt altijd eerst voorgelegd aan de manager van het
betreffende team. Deze neemt zo snel mogelijk informeel contact op met de klager om te
kijken of er een oplossing mogelijk is, waar iedereen mee tevreden is. Is dat het geval,
dan kan de klager de klacht intrekken en blijft een formele procedure achterwege. Soms
is een informele oplossing op voorhand al geen haalbare kaart en wordt meteen met een
formele procedure gestart. In de praktijk wordt het overgrote deel van de klachten
informeel opgelost.
Een klachtencoördinator zal de klager de weg wijzen en adviseren over de te
ondernemen stappen. Desgewenst wordt een mondelinge klacht op schrift gesteld. De
betreffende portefeuillehouder hoort klagers namens het college. Deze hoort ook de
medewerker, over wie de klacht gaat en diens leidinggevende. Gaat de klacht over de
portefeuillehouder zelf, dan vindt het gehoor plaats door een ander lid van het college.

Als een klager niet tevreden is over het antwoord op de klacht, kan deze zich wenden tot
de onafhankelijke ombudscommissie. Die heeft (in plaats van de Nationale ombudsman)
tot taak om te beoordelen of de klachtafhandeling door de gemeente zelf behoorlijk was,
Zij kan bemiddelen, maar het is niet de bedoeling dat de commissie direct na het
ontstaan van een klacht bemoeienis heeft met de afhandeling. De wet gaat ervan uit dat
het betreffende bestuursorgaan klachten in eerste instantie behandelt en oplost. In
Waalwijk wordt standaard eerst getracht om de klacht informeel op te lossen en bestaat
vervolgens de mogelijkheid van een formele procedure. De klachtencoördinator en de
portefeuillehouder die daarin het voortouw nemen, en het college dat een besluit neemt
over de klacht zijn zelf niet rechtstreeks betrokken bij de beklaagde gedraging. Daarmee
is in principe een behoorlijke behandeling gewaarborgd.
WÍj zullen onze afdeling communicatie vragen de betreffende passages te toetsen op
beg rijpelijk en toegankelijk taalgebruik.
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Gemeente wrdwijk

U vroeg verder of de taken van team WIJZ zich uitstrekken tot ambulante zorgverlening
en daarmee vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat is
niet het geval, deze wet is dan ook niet op hun werkzaamheden van toepassing.

Ad. 3 Waalwijzer

Op het moment werken wij aan een grondige herziening van de Waalwijzer.
Uitgangspunt daarbij is om inwoners wegwijs te makep in voorliggende voorzieningen,
zodat zij zo mogelijk zelf oplossingen kunnen vinden die passen bij hun
ondersteuningsvraag. De huidige site voldoet niet aan dit uitgangspunt. Informatie is
moeilijk te vinden, is vaak irrelevant of al achterhaald. We onderschrijven uw suggesties
wat betreft de presentatie van team WIJZ (aansluiting bij de leefwereld van vragers,
vermijden van ambtelijk jargon. Wij zullen deze onderde aandacht brengen van de
medewerkers, belast met de inrichting van die nieuwe Waalwijzer.

U constateerde dat wordt niet gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen
besluiten of om klachten in de dienen tegen medewerkers of bestuurders. Wij stellen
voor om op de betreffende pagina's de eerder genoemde link op de nemen naar
gemeentelijke site, waar deze informatie wel te vinden is. En daarbij nadrukkelíjk te
vermelden dat ook besluiten van het toegangsteam vatbaar zijn voor bezwaar.

Ad. 4 Klachten over zorgaanbieders

Zorgvragers met klachten over de geleverde zorg of ondersteuning wenden zich in eerste
instantie rechtstreeks tot de aanbieder. Alle door ons gecontracteerde aanbieders
beschikken over een deugdelijke klachtenprocedure. Ze rapporteren eventuele klachten
aan team WIJZ en de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Als zorgvrager en -aanbieder
niet tot overeenstemming komen kan de klager naar de gemeente stappen. Over dat
vervolgtraject maken wij binnenkort afspraken. Dat komt overigens in de praktijk weinig
voor.

Het is denkbaar dat zorgvragers hun onvrede wel uiten bij de medewerker van team
WIJZ, maar geen klacht indienen bij de zorgaanbieder. Deze signalen en de informatie
over klachtafhandeling door de zorgaanbieder vormen een gespreksonderwerp
periodieke besprekingen over resultaatverantwoording en nieuwe contractering.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over de reactie
van het college op uw vragen en aanbevelingen, waarvoor wij u tot slot nogmaals
bedanken.

Met vriendelijke groet,

Frank Kemper

Senior beleidsmedewerker transities sociaal domein
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