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Medio januari heeft de SAR het verzoek gekregen een advies uit te brengen inzake de voorgeno-
men sluiting van de balie van team WijZ in het gemeentehuis.

Wij hebben ten behoeve van onze meningsvorming een werkgroep van 3 leden van de SAR inge-
steld die zich in de vraag verdiept hebben en ook contact hebben opgenomen met de overkoepe-
lende ouderenbonden (Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle) en hen gevraagd naar hun mening.

Uit de reactie van de ouderenbonden is het goed te vernemen dat de samenwerking tussen team
WijZ en de clientondersteuners prima verloopt, alzouden zij graag zien dat een nieuwe afspraak
binnen 3 werkdagen gemaakt zou kunnen worden. Daarnaast hadden zij het verzoek dat de
telefoonbeantwoording adequater zou kunnen, een wachttijd van 5 minuten en meer zijn meer
usance dan uitzondering.

Wij kunnen ons indenken dat de gemeente zoekt naar mogelijkheden om de inzet van \NilZzo ef-
fectief mogelijk te organiseren en dat een balie, waar zoals u stelt weinig mensen komen, een ex-
tra belasting op die inzet is.

Toch vinden wij de door u aangereikte argumenten niet voldoende om een positief advies uit te
brengen. Uw advies is gebaseerd op de ervaringen tijdens de coronatUd dat er zich tijdens de lock-
down 'geen knelpunten voorgedaan ' hebben. De SAR is er geen voorstander van om deze con-
clusie tijdens zo'n vreemde en extreme omstandigheid waarin burgers geconfronteerd worden met
een zeer uitzonderlijke situatie, nu te nemen.

Daarnaast verwoord u wat niet mogelijk is, maar geeft u niet aan wat wel mogelijk is. Het is de
SAR bijvoorbeeld niet duidel'rjk wat de effectieve besparing is die u reëel gaat inboeken ten op-
zichte van het openhouden van een balie: wij nemen immers aan dat de medewerkers die de balie
bezetten andere bureau-werkzaamheden (kunnen) uitvoeren achter de balie die zij anders in de
backoffice verrichten. Wat is dan nog de effectieve besparing in tijd die op moet wegen tegen de
geschetste nadelen van de clientvriendelijkheid?

Er is voor de SAR onvoldoende gegarandeerd hoe een client die toch naar het gemeentehuis komt
in de toekomst op een professionele en respectvolle wijze wordt opgevangen. De geschetste af-
spraak onder 3.c dat de receptie 'in schrijnende situaties contact mag opnemen met een medewer-
ker van het Zorgloket van team WijZ' vinden wij onvoldoende geruststellend. De setting van de ba-
lie bij binnenkomst van het gemeentehuis leent zich ons inziens niet voor een respectvolle opvang
van deze schrijnende situaties ook al zouden die maar enkele keren per jaar voorkomen. Ook de
ouderenbonden onderschrijven deze visie.



Een tweede insteek om tot een negatief advies te komen zijn de opmerkingen in het recente rap
port Berenschot waarin team WrjZ is geëvalueerd. Dit rapport geefi aan dat digitalisering niet voor
iedere burger van Waalwijk is weggelegd en als een (te) hoge drempelwordt eryaren. Vele bur-
gers kiezen liever voor een persoonlijk contact. Daarnaast stelt Berenschot dat de balie (het loket)
een te beperkte openstefling heeft. Er wordt immers ook door hen geconstateerd dat cliënten het
als een probleem ervaren om te weten waar en bij wie zij moeten zijn (de vindbaarheid). De help-
desk functioneert volgens datzelfde rapport onvoldoende door het ontbreken van tijd.

Daarnaast eryaren de ouderenbonden dat de bereikbaarheid niet optimaal verloopt; zoals eerder
vermeld zit er teveel tijd tussen een melding en de afspraak. Wij adviseren derhalve positief over
uw voornemen de telefonische bezetting te verbeteren om de toegenomen toestroom snller en be-
ter af te handelen. Mocht het om efficiencyredenen wenselijk zijn dat ook de baliebezetting bij de
afhandeling van telefonische vragen wordt ingeschakeld dan zou dit in de ogen van de SAR denk-
baar zijn voor telefonische vragen/bestellingen die doorgaans een kortdurende afhandeling ver-
gen. Bij het aflregen van een persoonlijke afhandeling aan de balie versus een korte wachttijd ge-
ven wij de voorkeur aan het eerste. Voor speciale doelgroepen -zoals mensen met onvoldoende
digitale vaardigheden of middelen- vindt de SAR deze persoonlijke service van groot belang.

De SAR zou graag zien dat u het voorgenomen besluit om de balie te sluiten gaat heroverwegen-
Wij zouden het daarbij op prijs stellen indien u bij uw wegingen de bemerkingen uit het rapport Be-
renschot zwaar laat meewegen om de dienstverlening van team WijZ daarop te laten aansluiten en
te verbeteren.
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