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Hierbij ontvangt u de subsidieaanvraag 2020. In deze aanvraag geven we de
mogelijkheden en het aanbod van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg weer. Tevens schetsen we de ontwikkelingen die we zien en/ofwaarbij we
betrokken zijn en beschrijven we de gevolgen hiervan.

De kerntaak van het AMW is mensen te ondersteunen bij het zelfstandig
functioneren. Voor iedereen kan dit in sommige fasen in zijn leven of door bepaalde
gebeurtenissen lastig zijn. Een aantal vraagstukken waar mensen mee kunnen
worstelen zijn van alle tijden. Dit zijn zaken als verwerking na ingrijpende
gebeurtenissen en persoonlijke vraagstukken. Andere vraagstukken ontstaan of
worden versterkt door de maatschappelijke ontwikkeling. Wij zien een toename van
mensen met werk die worstelen met het rondkomen van hun inkomen en mensen
die moeite hebben met de digitalisering van de samenleving, in het bijzonder de
digitalisering van de 'maatschappelijke loketten'. Ook zien we dat er een hernieuwd
beroep gedaan wordt op ondersteuning bij sociale vaardigheden. We hebben de
indruk dat dit komt door de digitalisering van het contact tussen mensen waardoor
de ontwikkeling van face-to-face sociale vaardigheden minder vanzelfsprekend
gebeurt. Daarnaast zien we dat mensen steeds meer worstelen in het omgaan met
de vele stressfactoren, keuzemogelijkheden en impulsen die op hen afkomen. Of de
vragen nieuw of van alle tijden zijn: de ondersteuning van het AMW is er op gericht
om weer de eigen mogelijkheden te zien om de uitdagingen aan te pakken en/of
nieuwe perspectieven te ontwikkelen.

Het AMWwerkt met veel organisaties in Weert en de regio samen. Met veel
partners is er al langdurig een goede samenwerkingsrelatie. Sommige nieuwe
maatschappelijke vraagstukken brengen ook nieuwe verbindingen en partners met
zich mee en/of nieuwe samenwerkingsthema's. Dit zien we bijvoorbeeld in de
nieuwe verbindingen rondom financiële problemen zoals de Moedige Dialoog, de
veranderende samenwerkingsthema's met de Risse, het nieuw opgezette
vrijwilligersteam samen met Punt Welzijn en samenwerking met het Juridisch
Loket. Uit de 24-uursconferentie zijn ook nieuwe verbintenissen en werkgroepen
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ontstaan waar het AMW aan deelneemt, waaronder de werkgroep de Ring. Bij alle
verbindingen en ontwikkelingen staan transformatie gericht op versterking van
eigen mogelijkheden van de burger, en het samen bieden van integrale oplossingen
centraal. We zien dat hierbij het gedachtegoed en de ordening van Positieve
Gezondheid ondersteunend en verbindend is.

Vanuit het AMW-ML hebben we in 2018 in 913 casussen ondersteuning geboden
aan inwoners van Weert. Een groot gedeelte van de vragers kan na deze
ondersteuning weer zelf verder. Voor sommigen zijn enkele oplossingsgerichte
gesprekken voldoende. Voor anderen is een langere betrokkenheid nodig voordat
men weer verder kan en verantwoordelijkheid en regie over het leven goed kan
oppakken. Wij zien dat de groep met complexe problematiek waar langere
betrokkenheid gewenst is om resultaat te bereiken groeit.

De vele ontwikkelingen en de verschuiving in de hulpvragen zorgen voor een
toenemende druk op de formatie. In deze aanvraag schetsen we de betekenis van
deze ontwikkeling voor de formatie en benoemen we de risico's die we hierin zien.
Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op de huidige afspraken en inzichten. Indien
op basis van de ontwikkelingen komend jaar aanpassingen in het aanbod of
anderszins wenselijk zijn, dan zullen we deze uiteraard in overleg doorvoeren.

Samen met het CJG-onderdeel van de organisatie zullen we ons ook in 2020 blijven
inzetten om een brede basisondersteuning te bieden voor alle leeftijden, waarbij

'Jt
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@
iedereen geholpen kan worden met advies- en ondersteuningsvragen over

@@@@@
@@@@

@@@@@
l opgroeien, opvoeden en zelfstandig functioneren. In verbinding met onze omgeving

@

@
@@@@

@@@@l geven we invulling aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening, passend
r.,-:- ,

@ bij de vragen van vandaag en morgen. Wij bouwen graag mee aan de transformatie
in het sociaal domein waarbij we de verbinding houden tussen de maatschappelijke
opdracht en de persoonlijke hulpvraag.

Indien u vragen heeft of anderszins een toelichting wenst op deze subsidie-
aanvraag, dan zijn wij graag bereid deze te bieden.

Hoogachtend,

Drs. Mieke Pirson
directeur-bestuurder
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Subsidieaanvraag 2020

1. Opzet van deze subsidieaanvraag

In de subsidieaanvraagwordt ingegaan op:
De opdracht
Uitgangspunten van de hulp- en dienstverlening
Beschrijvingvan het aanbod aan de inwoners

- Het gemeentelijk werkplan 2020
Rapportage en verantwoording
Financiële samenvatting subsidieaanvraag

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de netwerkoverleggenen
multidisciplinaire teams waar het AMW-ML aan deelneemt.
Bijlage 2 geeft de feiten en cijfers 2018 weer.
In bijlage 3 worden de cijfers 2018 op basis van de 5 cliëntprofielen
weergegeven.

2. De opdracht

"Inwoners wonen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in de eigen
omgeving en nemen zo zelfstandig mogelijk deel aan het maatschappelijk
verkeer". Dit is het maatschappelijkeffect zoals opgenomen in het Wmo
beleidsplan.Het AMW-ML werkt voor mens en maatschappijen is gericht
op het versterken van het zelfstandig functioneren. Dit doen we door
samen met de cliënten en hun omgevingte werken aan behoud en
versterking van perspectief door praktische en psychosociale hulp te
bieden die zonder drempels direct toegankelijk is.

3. Uitgangspunten van de hulp- en dienstverlening

Het AMW-ML is een professioneleorganisatie die werkt voor de zeven
gemeenten van Midden-Limburg en daarnaast opdrachten uitvoert voor
andere opdrachtgeversbinnen het onderwijs, bedrijfsleven,
asielzoekerscentraop de gebiedenvan veiligheid en zorg. De organisatie is
vanuit haar historie ingebed in Midden-Limburgen verbonden met de
organisatiesen netwerken op het gebied van hulp en ondersteuning.
Samen met de opdracht voor opvoeden en opgroeien, die wordt
uitgevoerd vanuit het onderdeel CJG-ML van onze organisatie, bieden we
een basisvoorzieningvoor alle leeftijden op het gebied van opgroeien,
opvoeden en zelfstandig functioneren.

3.1 Missie en resultaat
Onze gezamenlijkemissie voor AMW-ML en CJG-ML is: Wij ondersteunen
volwassenen en kinderen bij vragen rondom opgroeien, opvoeden en
zelfstandig functioneren. We werken samen met de cliënten en hun
omgeving om het perspectief in hun leven te behoudenen te versterken
door praktische, psychosocialeen opvoedkundigehulp te bieden die
zonder drempels toegankelijk is. Wij werken voormens en maatschappij.
Ons motto hierbij is: Problemenaanpakkendoe je zelf, maar niet alleen.
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Onze maatschappelijke bijdrage bestaat uit:
Het versterken van het vermogen van mensen om eigen regie te
voeren in hun leven en maatschappelijkfunctioneren.

Onze hulpverleningwordt uitgevoerd vanuit de volgende visie:
Wij zijn gemakkelijk toegankelijk en cliënten worden op korte termijn
professioneel geholpen.
Wij leveren maatwerk, passend bij de hulpvrager in zijn of haar situatie
en gaan hierbij uit van de eigen kracht.

- Wij blijven werken aan een goede relatie met opdrachtgeversen
netwerkpartners.

Onze organisatiewordt geleid vanuit de volgende visie:
- Onze bedrijfsprocessenzijn efficiënt en gericht op het primaire proces.
- Onze informatievoorziening is actueel en inzichtelijk.

We zijn naar buiten gericht en transparant.

Kern van de uitvoering van onze opdracht zijn onze medewerkers.
Uitgangspunt in onze visie hierbij is:
- Onze medewerkersblijven zich continu als professionalontwikkelen.

Wij stimuleren en geven vertrouwen, zodat de medewerker binnen de
geboden ruimte zelfstandig kan handelen.

Het resultaat van onze hulpverlening is gericht op:
Het vergroten van de zelfredzaamheiden maatschappelijke participatie.
Het bevorderenvan het vermogen om (weer) eigen regie te voeren.

- Stabilisatie van langdurig problematischesituaties.
Perspectiefcreëren waar mogelijk.

3.2 Beschikbaarheidvoor alle inwoners
Het AlgemeenMaatschappelijkWerk is een basisvoorzieningdie direct en
zonderverwijzing beschikbaar is voor alle inwoners. Wij zijn beschikbaar
en bereikbaar:

Via onze website waar op elk moment van de dag een vraag kan
worden gesteld of men zich kan aanmelden.
Telefonisch op werkdagen van 08-30-17.00 uur voor vragen en
aanmeldingenwaarbij direct een afspraak gepland wordt.
Drie keer per week via het inloopspreekuurAMW-ML waarbij men
zonder afspraak terecht kan.
7x24 uur bereikbaarheiden beschikbaarheidin crisissituaties.
Bij rampen als uitvoerende organisatie binnen de Psycho-Sociale Hulp
bij Ongelukkenen Rampen (PSHOR). Het AMW-ML biedt hierin leiders
en medewerkersvoor het opvangteam van de PSHOR-organisatie.

3.3 Open en ontwikkelingsgerichte samenwerkingmet de opdrachtgever
Het AMW-ML wil een open, meedenkendeen anticiperendepartner zijn
van uw gemeente. Hiertoe participerenwij in overleggenen pilots, en
geven we gevraagd en ongevraagd informatie over de maatschappelijke
ontwikkelingendie wij signaleren.
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Samenwerkingmet u als opdrachtgevervraagt om regelmatige
afstemming op diverse niveaus:

Bestuurlijk niveau; tussen portefeuillehouder en directeur-bestuurder:
jaarlijks
Ambtelijk en beleidsniveau; thema gebonden, subsidiëntenoverlegtwee
keer per jaar
Uitvoerendniveau; overleg tussen betrokken ambtenaren en
maatschappelijkwerkers, zowel in jaarvergadering als in werkgroepen
en pilots
Voortgangsrapportagesin de vorm van jaarverslag, jaarrekening,
kwartaalrapportage en incidentele rapportage op verzoek

3.4 Kwaliteit van de uitvoering
De kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd door:

Kwaliteitscertificering conform HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsborging in
de zorgsector) sinds 2007, waarin de duurzame kwaliteitsverbetering
wordt getoetst.
Het AMW-ML voert de opdracht voor Weert uit met maatschappelijk
werkers die in dienst zijn van de organisatie. Zij vallen binnen de cao
Welzijn en MaatschappelijkeDienstverleningen het hierbij behorende
FunctieboekWelzijn en MaatschappelijkeDienstverlening. De
bezoldigingvan de directeur-bestuurder valt binnen de normen die
vastgesteld zijn in de 'Wet Normering bezoldigingpublieke en
semipubliekesector'. Dit wordt jaarlijks getoetst door de accountant bij
controle van de jaarrekening.
Alle maatschappelijkwerkers zijn hbo-geschoold.Zij handelen binnen
de normen van de Beroepscode voor de MaatschappelijkWerker en zijn
ingeschrevenin het Register voor MaatschappelijkWerkers bij het
Registerplein.

- Middelswerkbegeleidingen systematischedeskundigheidsbevordering
wordt de professioneleuitvoering van de hulpverlening geborgd en de
ontwikkeling van de professie gewaarborgd.Hierbij wordt aandacht
besteed aan zowel de kwaliteit van de uitvoering van de hulpverlening
als aan de houding en het gedrag van de hulpverlener.
Alle maatschappelijkwerkers beschikken over een VOG-verklaring.
De aangescherpteMeldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is
onderdeelvan het primair proces.

4. Beschrijvingvan het aanbod aan de inwoners

De inwoners van Weert kunnen met hun individuele hulpvragen bij AMW-
ML terecht. Hulp wordt geboden op maat binnen de volgende activiteiten:

4.1 Informatie en advies
Algemene informatie en advies is onderdeel van de uitvoering van de
psychosociale hulp van het AMW-ML. Dit valt hiermee onder de
basisformatie.Voor gerichte informatie en advies wordt samengewerkt
met de Vraagwijzer. Daarnaastbieden we informatie en advies via
workshops en cursussenover de thema's waarvanwe zien dat door het
ontbreken van juiste informatie en/of vaardighedenmensen niet goed in
staat zijn om eigen verantwoordelijkheid te nemen en mogelijkheden/
keuzes te overzien.
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4.2 H ulpverlen ingstrajecten
Afhankelijk van de vraag en de mogelijkhedenvan de hulpvrager en diens
netwerk wordt hulp geboden op maat. Dit bestaat uit:

A. Oplossingsgerichtehulpverlening
Kortdurendebegeleidingbij enkelvoudigeproblematiek

- Psychosociale eerstelijnshulpverlening
Budgetbegeleiding

B. Ondersteunendeen netwerkversterkendehulpverlening
Ondersteuningvan inwoners met een beperkte zelfredzaamheiden een
beperkt netwerk, door ordening van de problematiek, versterking van
het inzicht en de vaardigheden en versterking van het netwerk.

C. Stabiliserendehulpverlening
Stabilisatieen begeleidingvan meervoudig-complexeen/of overlast
gevendesituaties.

D. Crisishulpverlening
- Hulp in escalerendesituaties zoals bij huiselijk geweld (hulpverlening

en casemanagementtijdelijk huisverbod), huisuitzetting en financiële
CrlSIS.

De hulp wordt geboden op kantoor of in de thuissituatie. Naast individuele
hulp aan een persoon of gezin, wordt ook ingezet op groepsgerichte
hulpverlening.Hierbij worden mensenmet soortgelijke ervaringen en
vraagstukkenmet elkaar verbonden. De groepen richten zich op het delen
van ervaringen, leren van elkaar en samen naar oplossingenzoeken. Het
AMW-ML is hierin facilitator en procesbegeleider.
Daarnaast biedt AMW-ML trainingen in het kader van het vergroten van
zelfredzaamheiden het aanleren van vaardighedenzoals trainingen op het
gebied van sociale vaardigheden, financiën/schuldenen spanningen.
Hulpverlening is dan minder vaak nodig en heeft daarmee voor veel
mensen een preventief effect.

4.3 Hulpverleningvanuit ketenzorg en multidisciplinaire teams
In de hulpverleningwerken wij samen met netwerkpartners waarbijwe
complementairwerken vanuit verschillendeexpertises. Indien meer
disciplines voor de hulp nodig zijn wordt er samen met de cliënt een
integraal plan opgezet met andere disciplines. Dit gebeurt vanuit de
principes en uitgangspuntenvan Eén gezin Eén plan/één cliënt, één plan -
en één regisseur, bij voorkeur de cliënt zelf.

4.3.1 Netwerkover/eggen
Om maatwerk te kunnen bieden en zorgelijke signalen goed te kunnen
opvangen en doorzetten, is het AMW-ML verbonden aan gemeentelijke en
regionale netwerkpartners en ketenstructuren op het gebied van:

Vangnetoverleg
Schuldhulpverlening
Veiligheid
Huiselijk geweld
Verwarde personen
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Weert KAN
Werkgroepenvanuit 24-uursconferentie
Consulentenbinnen CJG-ML

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de netwerkoverleggenen de
multidisciplinaire teams waarin het AMW-ML participeert.

5. Het gemeentelijkwerkplan 2020

5.1 Informatie en advies
Inwoners krijgen snel gerichte informatie en hulp op een breed terrein.
Informatie en advies is vaak een onderdeel van andere hulpvragen. Het
biedt korte ondersteuning bij formulieren, financiële en juridische vragen.
De hulp is concreet waardoor de burger weet wat zijn mogelijkhedenzijn
en waar hij aan moet voldoen zodat hij keuzen kan maken en
verantwoordelijkheid kan nemen. De hulp is er op gericht om de
zelfredzaamheid te versterken door de eigen vaardighedenen de inzet van
de omgeving te ontwikkelen. De ondersteuningwordt in nauwe
afstemming met de Vraagwijzer uitgevoerd. Op basis van inhoud wordt er
gekeken waar en door wie een cliënt het beste geholpen kan worden.

5.2 Hulpverlening
De geboden hulpverlening wordt onderverdeeld in cliëntprofielen. In
navolgendetabel zijn de cijfers 2018 weergegevenmet het aandeel dat zij
in de totale hulpverlening in Weert vormen.
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Ouders& Kind1 Hulp bij opvoedenen opgroeien 3%

Korte Korte hulp bij (levens)vragen en 80%
Oplossingsgerichtehulp

.

ingrijpende gebeurtenis
Langdurige Begeleiding van burgers die leven 14%
Ondersteuning op de rand van zelfredzaamheid.

Ondersteunende,netwerk-
versterkende hulpverlening.

Veel zorgen Multiproblemgezinnen,waarvan 2%
ruim de helft met kinderen.
Oplossende en stabiliserende
hulpverlening

Dringend hulp Hulpverleningop de grens naar 1%
, accepteren gedwongenhulpverlening

(geweld, schulden)

1 Vanaf2015 is alle hulpverlening gerichtop opvoed- en opgroeiondersteunmgovergedragen aan het
organisatieonderdeelCJG-ML. In dit profiel komt de hulpverleningterug waarin ingezet wordt op versterkingvan de
levensdomeinenvan het gezin zodat er een gezonde opvoedingscontextontstaat.Deze trajecten worden meestal
uitgevoerdin samenhang met een gerichtevorm van opvoedondersteuningvanuithet CJG of andere
jeugdhulpaanbrederts).
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In Weert is een lichte daling te zien van het aantal casussen in het profiel
'korte hulp' van 82% in 2017 naar 80% in 2018 en in het profiel 'dringend
hulp accepteren'van 2% naar 1%. Daarentegen is er een stijging te zien
in het profiel 'langdurige ondersteuning' van 11 % in 2017 naar 14% in
2018. De gemiddelde ureninzet is in de profielen'ouders en kind' en
'dringend hulp accepteren' is licht gedaald. In de ander profielen is de
gemiddeldeureninzet gestegen.

Wat verder opvalt is dat in de profielen 'korte hulp' en 'veel zorgen' de
groep ouderen van 67 jaar en ouder procentueelgestegen is. Deze groep
is in het profiel 'langdurige ondersteuning' voor het eerst zichtbaar als
leeftljdsqroep met 10%.

5.3 Ontwikkeling aantallen en uren
Het aantal cliënten dat een beroep doet op het AMW is vooraf niet goed te
voorspellen.Dit is afhankelijk van ontwikkelingen in de samenleving,bij
ketenpartners en het beleid in het sociaal domein. De benodigde formatie
is afhankelijk van het aantal casussen, de mate van complexiteit en het
hiervoor benodigdeaantal uren.

We zien dat het percentage cliënten in het profiel langdurige
ondersteuning in 2018 weer verder toegenomen is. Ook de tijdsinvestering
voor korte oplossingsgerichtehulp is met één uur gemiddeld per casus
toegenomen.Aangezien er in 2018 in dit profiel 731 casussen zaten,
betekent dit een flinke toename van de benodigde uren.

Voor de feiten en cijfers 2018 en voor een compleetoverzicht
cliëntprofielen zie bijlage 2 en 3.

Het is in 2018 gelukt om binnen deze formatie alle hulpvragen op te
pakken. Het aantal aanmeldingendoor het jaar heen fluctueert.
Momenteel zien we geen nadrukkelijke afwijkingen van het aantal
aanmeldingen.Vooralsnoggaan we voor 2020 uit van een vergelijkbaar
aantal casussen met het aantal van vorig jaar. Voor 2020 gaat we dan ook
uit van dezelfde formatie. Indien de instroom en/of intensiteit groter is dan
voorzien, zullen wij u tussentijds informeren. Indien deze niet op te
vangen is binnen de afgesprokenformatie gaan we hierover in gesprek.
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5.4 Overzicht aantallen en kosten
Op basis van bovenstaandeafwegingenen kostenraming komen we uit op
de volgendecijfers en bedragen.

Aantal casussen AMW 925 913 941 932
Fte regulierehulpverlening 7,0 7,0 7,0 7,5
Totaal subsidie2 C 636.505

5.5 CasemanagementTi_idelijk Huisverbod
Het CasemanagementTijdelijk Huisverbodwordt per traject in rekening
gebracht. In de vorige aanvraag hebben we aangegeven dat we al enkele
jaren constateren dat gemiddeld de ingezette uren toenemen. We hebben
in de vorige aanvraag toegezegd om dit goed te volgen. Zowel uit de
cijfers van de afgesloten casussen als de inhoudelijke evaluatie wordt
duidelijk dat deze stijging structureel is en de afgelopenperiode nog
verder is toegenomen. We zien dat van de inmiddels afgesloten
casemanagementtrajecten we gemiddeld ruim boven de 40 uur uitkomen.
Deze stijging wordt door een aantal factoren veroorzaakt.

Inhoudelijk
- Het betreft zelden nog casussen waarbij in de kern een relatieprobleem
tussen partners speelt. Deze casussen komen dan regulier via
politie/Veilig Thuis bij het AMW binnen. De casussen waarbij het
huisverbodwordt ingezet zijn inhoudelijk veel complexer.
Bij de huidige casussen spelen er bijna altijd meer problematieken mee
bij de personen van het systeem. Naast verslavingsproblematiek (dit
zagen we wel regelmatig vanaf het begin) zien we nu ook veel meer
persoonlijkheidsproblematiek,ouderenproblematiek,Niet Aangeboren
Hersenletsel,verstandelijke beperking. Gevolg is dat het complexer is
om het geweld te stoppen en een werkelijk verbetertraject op te zetten.
Hier zijn ook vaker meer organisaties met hun specifiekedeskundigheid
bij betrokken. Hierdoorwordt de regierol van de casemanagergroter en
intensiever.
Naast toegenomencomplexiteit is er ook bij een substantieel deel van
de casussen sprake van een taalbarrière. Hierdoor is inzet van een tolk
noodzakelijk wat extra tijd met zich meebrengt. Vaak speelt ook een
andere culturele achtergrond mee en hun positie in Nederland.

2 We zijn hierbij uitgegaan van een index van 2, 78%. De huidige cao loopt af per
1-7-2019 en het is zeer waarschijnlijk dat de cao-lonen zullen stijgen. In welke
mate en op welk moment is nu nog niet duidelijk, maar wij houden rekening met
een stijging van 3%. In jaarrekening 2018 bedroegen de personeelskosten 89%
van de totale kosten en de materiële kosten 11%. Rekening houdend met 1%
kostenstijging in de materiële kosten verzoeken wij u een indexatie van 2,78%
toe te passen; 89% * 3% + 11 % * 1%. Het subsidiebedrag voor 2020 bedraagt
dan€ 619.289 * 1,0278 = € 636.505
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Proces
- We hadden verwacht/gehoopt dat het gebruik van huisverbod online ons
tijdwinst zou opleveren. Het systeem helpt in het zorgvuldig doorlopen
van het proces en bij het snel en verantwoord beschikbaarzijn van de
documentenvoor de betrokkenen. Het levert voor ons echter maar zeer
beperkt tijdwinst op.

- Vanaf januari werken we samen met Veilig Thuis met een aangepast
stroomschema.Hierin zitten nadrukkelijke afsprakenover
afstemmingsmomenten in een vroeg stadium in. Dit lijkt passend bij de
inhoudelijke samenwerkingen afstemming. Het lijkt dat hierdoor ook
iets meer tijd in de beginfase gaat zitten. De echte effecten hiervan zijn
echter nog niet te overzien.

We verwachten dat de complexiteit de komendejaren eerder zal toe- dan
afnemen. Ook is te verwachten dat er geen echte tijdwinst meer zal zitten
in aanpassingen in het formele proces van het huisverbod.Op basis van
deze ontwikkelingen en de ervaring van de afgelopenjaren lijkt het ons
nodig om een stevige stap te zetten in het gemiddeld aantal uren naar 40
gemiddeld dat ingezet wordt voor het casemanagementzodat de inzet en
het effect hiervan gewaarborgdblijft. Hieronderziet u het overzicht van de
bedragen van de verschillendetrajecten.

@ @
@

@@
@@@

@@
@

@

@@
@
,@, ",

@
@@

@
i@@
@@

, @@

Casemanagementna huisverbod 40: € 2.960
1

1Casemanagementna 2e huisverbod 30 € 2.220
binnen 1 jaar
Screening met vervolg huisverboden ! 40 € 2.960

1

casemanagement
Screening zondervervolg huisverbod 37 € 2.740
maar wel intensief casemanagement
Screening zondervervolg huisverbod 1 9 € 665
en zonder intensief casemanagement

1

Naast directe hulp en casemanagementbij huisverbod biedt het AMW-ML
ook crisiszorg in opdracht van Veilig Thuis. Deze hulp is gericht op
crisisinterventie en het in kaart brengen van de problematiek en
benodigdehulp. De ontwikkeling van de kaders van deze opdracht en de
financiering hiervan wordt in nauwe samenwerkingmet Veilig Thuis, de
gemeenten van Midden-Limburgen de centrumgemeenteuitgevoerd. Deze
inzet wordt vanuit de centrumgemeenteVenlo gefinancierd. Het afgelopen
jaar is het aantal verzoeken door Veilig Thuis tot inzet crisiszorg in
Midden-Limburgverder afgenomen.Verwachtwordt dat dit verder zal
afnemen. Er zijn met centrumgemeenteVenlo en Veilig Thuis afspraken
over deze inzet in 2019. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie in
het najaar 2019 en de beleidsontwikkelingenwordt bepaald of deze
specifiekeopdracht en inzet wordt gestopt of voortgezet.
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5.6 Ontwikkelingen
De ingezette transformatie vraagt veranderingen en innovaties die niet
altijd vooraf te voorzien zijn. Ook door nieuwe beleidsontwikkelingenen/of
maatschappelijkeontwikkelingen ontstaan regelmatig nieuwe
vraagstukken. Centraal staat dat we samen met de inwoners,gemeente
en netwerkpartners maatschappelijkevraagstukken oppakken en de
transformatie verder vormgeven. Indien dit verschuivingenvan ons
aanbod, nieuwe projecten of samenwerkingsvormenvraagt dan pakken we
dit in overleg op. We zullen dit zoveel mogelijk binnen de huidige formatie
vormgeven.

Ondersteuningen bestrijding van armoede blijft een belangrijk thema.
Samen met de gemeente en woningbouwverenigingenhebben we enkele
jaren geleden een aanpak vroegsignaleringontwikkeld zodat mensen met
een huurachterstand in een vroeger stadium hulp aangeboden krijgen.
Deze zullen we voortzetten en samen onderzoeken hoe we deze aanpak
nog kunnen versterken en eventueelverbreden naar andere signalen over
achterstand betalingen. De intensievesamenwerkingmet de
schuldhulpverleningWeert is hierbij van belang. Ook de goede
samenwerkingmet Vrijwillige Administratieve OndersteuningWeert draagt
bij om iedereen passende ondersteuning te bieden om de administratie op
orde te houden. Daarnaast is er ook regelmatig afstemming met de
Weerter Minima groep.

Het afgelopen jaar hebbenwe met gemeente, PuntWelzijn (Vluchtelingen-
werk) en Werk.Kom samenwerkingsafsprakengemaakt over Nieuw-
kamers. Voor Nieuwkomersen hun nieuwe leefomgeving is het vaak niet
gemakkelijk om de goede weg en vorm te vinden. Het AMW-ML is voor alle
burgers in uw gemeente beschikbaar,dus ook voor deze nieuwe groep.
We hebben afspraken gemaakt om aan deze groep extra informatie te
bieden via workshops op het gebied van financiën en regelingen. Dit kan
binnen hun traject bij Werk.Komof als onderdeel van het
participatietraject van de gemeente.

Op het ZelfregiecentrumWeert is het AMW-ML beschikbaarvoor
informatie en advies. Vanaf het begin is er een goede samenwerkings-
relatie. Er zijn nieuwe afsprakengemaakt om de verbindingen en
onderlingeafstemming te versterken

De afgelopen jaren hebbenwe de samenwerkingmet het Juridisch Loket
verder versterkt. Om beter beschikbaarte kunnen zijn en om
gemakkelijker cliënten over en weer te verwijzen houdt het JuridischLoket
spreekuur in onze locatieWeert. Dit was wenselijk omdat beide diensten in
de hulpvragenzien dat de noodzaak tot ondersteuning op het gebied van
informatie en (juridisch) advies toeneemt. Hierdoor kunnen we samen
beter zorgen voor warme overdracht, gerichte ondersteuning en
kennisdeling. In 2018 heeft de pilot Multiproblematiek in Weert
plaatsgevonden.Deze is geïnitieerd door de Raad voor Rechtsbijstand.
Doel van de pilot is dat de onderliggendeproblematiek bij juridische
vragen gesignaleerden doorgeleidwordt naar de juiste partner in het
sociale domein. Kernpartners in dit project zijn de gemeente, Punt Welzijn
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en het Juridisch Loket, CJG en AMW. Partnerswillen graag de
samenwerkingbehouden en verder door ontwikkelen.

Samen met het Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn zijn we aan de
slag met korte cursussen voor mantelzorgers.Ook zijn we met Punt
Welzijn een pilot gestart om laagdrempeligeverbinding en ondersteuning
te ontwikkelendoor inzet van vrijwilligers/ervaringsdeskundigen. De
eerste ervaringen van deze pilot zijn positief en de vrijwilligers zijn
enthousiast.

Samen met Punt Welzijn hebbenwe in het kader van een pilotproject een
vrijwilligersteam opgezet dat actief contact zoekt met mensen in de wijk
en hierbij een luisterend oor biedt bij persoonlijke vraagstukken of zorgen
over een ander. Het AMW ondersteunt hierbij de vrijwilligers met
gespreksvoeringen de vragen die hen gesteldworden.

5.7 Aanvullendetaken
Het AMW-ML biedt voor de inwoners van Weert formele
cliëntondersteuning. In ambtelijke overleg is afgesprokendat hiervoor een
aparte subsidieaanvraagwordt ingediend.

5.8 Andere taken die wij in uw gemeente uitvoeren
Naast bovenstaandetaken voert het AMW-ML ook ander opdrachten in uw
gemeenteuit die ten goede komen aan de burgers van uw gemeente.
Deze zijn:

- School MaatschappelijkWerk Gilde Opleidingen.De Gilde Opleidingen
koopt sinds enkele jaren schoolmaatschappelijkwerk in voor onder
andere hun opleidingslocaties in Weert en Roermond. Hoofddoel is het
voorkomenvan schooluitval door het tijdig oppakken van zorg-signalen
en te zorgen dat hierin de juiste ondersteuning ingezet wordt.
Ziekenhuis MaatschappelijkWerk Sint Jans Gasthuis. Dit wordt
gefinancierddoor het Sint Jans Gasthuis. Inwoners van uw gemeente
krijgen van het ziekenhuismaatschappelijkwerk ondersteuning bij het
oplossen van de problemen ten gevolge van hun ziekte of het
verwerkenvan effecten van de ziekte. Naast de directe hulp aan
patiënten versterkt deze opdracht hiermee ook de zorgstructuur tussen
de eerste lijn en het ziekenhuisen kunnen nieuwe ontwikkelingen snel
met elkaar verbondenworden.
BedrijfsmaatschappelijkSint Jans Gasthuis.Gefinancierddoor het Sint
Jans Gasthuis. Medewerkerskrijgen ondersteuning bij problemen die
gevolgen hebbenvoor het functioneren op het werk. Het voorkomen
van verzuim staat hierbij centraal. Een aantal van de werknemers van
deze organisatiewonen in uw gemeente.
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6. Rapportage en verantwoording

Het AMW-ML verantwoordt zich op diverse manieren over de resultaten
van de hulpverlening.

6.1 Rapportagevan aantallen en resultaten
In overleg met de zeven Midden-Limburgsegemeenten vernieuwenwij
onze rapportage:

C/iëntprofielenen rapportage op basis van de zelfredzaamheidsmatrix
In het jaarverslag ontvangt u een overzicht van de verdeling van de
hulpvragenover de verschillendecliëntprofielen. Per profiel wordt een
schets gegeven van de samenstelling van de doelgroep op enkele
demografischekenmerken, de aard van de problematiek en het resultaat
van de hulpverleningvolgens cliënt en maatschappelijk werker. Voor een
volledige overzichtstabel met de cijfers 2018 verwijs ik u naar bijlage 3.
Vanwege maatschappelijkeveranderingen en omdat inmiddels een groot
deel van de hulpverlening plaatsvindt binnen het profiel 'korte hulp', heeft
dit overzicht ingeboet aan informatiewaarde.
In overleg met de zeven Midden-Limburgsegemeenten hebben we de
rapportagesystematiekuitgebreid met een rapportage gebaseerd op de
zelfredzaamheidsmatrix(ZRM) en het cliëntperspectief.

Zelfredzaamheidsmatrix
De ZRM is een landelijk instrument dat op basis van elf
problematieken/levensdomeinende zelfredzaamheidaangeeft. Het
instrument geeft de zelfredzaamheidbij de start van de hulpverlening
per gemeente en per leeftijdsgroep goed in beeld, maar geeft niet
automatisch de resultaten van de hulpverlening weer. In afstemming
met de GGD Amsterdam is er een instrument ontwikkeld waarbij wij de
nulmeting en de eind meting (meting zelfredzaamheiddoor de
hulpverlener ingevuld bij einde hulpverlening) in beeld kunnen
brengen. Hierdoor kan het AMW in beeld brengen welke effecten er
behaald worden in de zelfredzaamheidvan de cliënt De GGD
Amsterdam heeft naast de effectmeting specifiek uit onze opgebouwde
datagegevens3 profielen gedestilleerd. Deze profielen wordt op basis
van een analyse van de zelfredzaamheidsscoreop de 11 domeinen
bepaald. De profielen zijn geclusterd vanwege de overeenkomstenin
zelfredzaamheidtussen de verschillendedomeinen. Aan deze profielen
kunnen we demografischekenmerken koppelen zoals geslacht,
samenlevingsvormenen inkomen.

Clientperspectiefzelfredzaamheid
Naast de criteria van de ZRM vragen wij aan de cliënt om een eigen
beoordelingte geven over de levensdomeinenvan de zelfredzaamheid.
Dit doen we aan het begin en einde van de hulpverlening. Op basis
van hetzelfde instrument als bij de ZRM kunnen wij de effecten op hoe
de cliënt zijn/haar situatie ervaart en de effect daarvan op de levens-
domeinen in beeld brengen.
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De ontwikkelingenmet betrekking tot informatie over de ZRM en het
cliëntenperspectiefmet betrekking tot de verantwoording besprekenwe in
het subsidientenoverleg.

6.2 Overzichtenper wijk en incidenteleoverzichten op verzoek
Regelmatigkrijgen we verzoekentot rapportageper dorpskern en per
wijk. Op dit moment is dit in ons systeem nog sterk gebonden aan
indelingenper postcodegebieden.Deze postcode gebieden komen niet
altijd goed overeen met de wijkindeling. Dit vraagt voor de toekomst nog
een verdere ontwikkeling van het systeem en een nauwkeurig overzicht
van de postcodes die in de betreffendewijken of dorp vallen.

6.3 Meten van klanttevredenheid
Het AMW-ML toetst in verschillende fasen van de hulpverlening de
tevredenheid van cliënten:

Het hulpverleningsplandat bij aanvang van de hulpverlening wordt
opgesteldwordt regel matig besprokenen na vijf gesprekken
geëvalueerden bijgesteld.
Bij afsluiting van de hulpverlening wordt de mening van de cliënt over
het resultaat opnieuw aan de orde gesteld. Ook de mening van de
hulpverlener hierover wordt dan vastgelegd.De uitkomsten worden
weergegevenin de jaarrapportages.

- Cliënten ontvangen bij het afsluiten van het hulpverleningstraject een
vragenlijst waarin zij anoniem een oordeel kunnen geven over de
tevredenheidmet de organisatie en de hulpverlening. In het
jaarverslag wordt over de uitkomsten van het onderzoekverslag
gedaan.
We organiserenspiegel-bijeenkomstenwaarin cliënten worden
bevraagd over hun ervaringen, tips en knelpunten. De werkvorm
spiegelgesprekkenis onderdeelgewordenvan het meten van de
klanttevredenheid.

7. Financiële samenvattingsubsidieaanvraag

Hierondervindt u een overzicht van alle, in deze aanvraag opgenomen
subsidiebedragenverdeeld naar basistaken,aanvullende taken en
projecten/nieuwe ontwikkelingen.
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, Basis Hulpverlening € 636.505

1 Projecten en Casemanagement
1 nieuwe : Tijdelijk Huisverbod* p.m.
1

:
ontwikkelingen

'Totaal C 636.505
: subsidie

* Casemanagement Tijdelijk Huisverbod wordt per traject afgerekend.
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Vangnetoverleg @Gericht op Politie, Dokus, BJZ, OGGZ
i
zorgwekkende

.

Wonen Limburg,
zorgmijders Woningbouwver.
Plan van aanpak met Stramproy,
netwerkpartners Gespecialiseerde
bespreken Thuiszorg,

Gemeente, afd. WIZ,
Bemoeizorg jeugd
Vincent van Gogh,
FACT-team Vincent
van Gogh, AMW

Pilot Integrale Ontwikkelen en Gemeente Weert, Wmo
Samenwerking in ervaring op doen afdeling, Wmo, Schulddienst-
het Sociale met integrale Participatie, verlening,
Domein samenwerking RMC/leerplicht, participatie,

gericht op het Schulddienst- jeugdbeleid
Pilot is leveren van verlening, CJG, AMW
overgegaan in een maatwerk aan elke
maandelijks individuele burger
spreekuur in /huishouden/gezin
gemeentehuis. met een onder-

steuningsvraag
binnen de gemeente
Weert.

Uitvoerings Afstemming van Gemeente Weert, Schuldhulp beleid
Overleg cliënten met medewerker SDV,

problematische Wonen Limburg,
Vroegsignalering schulden waarbij W.S. Stramproy,
huurschulden traject (dreigt te) AMW

stagneren
Weert KAN Doel is om Gemeente Weert, Wmo

deelnemende Hulp bij Dementie,
partijen te verbinden Land van Horne,

Binnen Weert Kan en verbetering van MET ggz, PSW,
ook deelname aan de samenwerking Punt Welzijn, SGL,
werkgroepen: te stimuleren. Vincent van Gogh,

Op deze manier kan Zorggroep, PGZ,
-Kwetsbare kennis en PoZoB,Wonen Limburg
ouderen expertise onderling AMW /CJG

uitgewisseld
-Overleg worden in het belang
Mantelzorgers van de integrale

1 dienstverlening aan
burger.
Volgen van mensen Zelfregiecentrum, OGGZ, Wmo

Woonoverleg die gebruik maken 'Wonen Limburg,
van flexibele gemeente Weert afd.

Deelname AMW op opvang, WIZ, Vincent van
afroep nachtopvang en Gogh, MET ggz,

trajectbedden. Moveoo, AMW
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Overzicht regionaal Netwerkoverleggen
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Bijlage 2 Feiten en cijfers 2018 Weert
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PROBLEMATIEK TOP 5
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RESULTAAT CLIENTENBEOORDELING
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Bijlage 3 Overzicht cliëntprofielen gemeenteWeert 2018

Overzichtstabelcliëntprofielenperiode01-01-2018 - 31-12-2018 Gemeente Weert
Onderwerp Ouders & Kind Korte Hulp Langdurige Onderst. Veel zorgen Dringend hulp accepteren Totaal
WMO-veld 2 jeugd 3 1nfo&adv1es 5 maatsch. particrpatte 5 maatsch. partrc rpatre 5 maatsch. participatie

8 ggz 7 maatsch. Opvang

Aandeel in AMW 3% 80% 14% 2% 1%
Aantal casus 25 731 131 14 12 913
Aantal personen 28 762 140 17 14 961
Ppn per casus 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1
Aantal trajecten 15 563 132 17 11 738
Gem. aant. trajecten per c asi 0,6 0,8 1,0 1,2 0,9
Urerunvestermg 204 6231 2918 435 230 10018
Gem. uren per casus 8 9 22 31 19

Wie is de cliènt
% Vrouwen 92% 56% 53% 64% 75% 57%

Belangn;kste leef'njdsc at. 27 t/rn 54 Jaar 72% 27 t/m 54 ;aar 50% 27 t/rn 54 jaar 49% 27 t/rn 54 jaar 71% 18 t/rn 23 jaar 2S%
55 t/m 66 jaar = 12% 55 t/rn 66 Jaar 19% 55 t/rn 66 jaar 24% 67 Jaar en ouder = 21% 55 t/rn 66 jaar 25%
_24 t/rn 26 Jaar 8% 67 par en ouder 16% 67 Jaar en ouder 10% 55 t/rn 66 par 7% 27 t/rn 54 Jaar 25%

Belangnjkste gezinssamenstel Samen + krnd = 62% Alleenstaanden 46% Alleenstaanden 46% Samen + kind 31% Samen+ kind 50%
Alleenstaanden = 24% Samen + kmd 20% Ov. Meerper. Hursh 17% Eenouderhurshoud = 31% Samen - kind 17%
Eenouderhuishouc = 14% Samen - kind 14% Samen + kind 14% Alleenstaanden = 23% Ov.r-teerper.Hursh = 17%

Inkomen Werk 38% Werk 34% Werk 39% Werk 46% Werk 50%
Soc. voorz. 33% Soc. voorz. 29% Soc. voorz. 30% Soc. voorz 38% Onbekend 17%
Onbekend 24% Onbekend 20% Pensioen, AOW, Ar= 11% Onbekend 15% Zonder inkomen 8%



Overzichtstabel cliëntprofielen periode 01-01-2018 - 31-12-2018GemeenteWeert

Onderwerp Ouders & Kind Korte Hulp LangdurigeOnderst. Veelzorgen Dringendhulp accepteren
Problematieken
Aantal 48 1103 272 44 30
Gemiddeld per casus 1,9 1,5 2,1 3,1 2,5
BelangnJkste problemen Partnerrelatie 23% FInancIen 25% Fmancren 21 % Psyc hisc he pro bie = 14% Fmancien 20%

Financièn 21% Partnerrelatie 10% Partnerrelatie 11% Partnerrelatie 14% Huiselijk geweld 17%

Opvoeding 8% Psyc hrsc he probler= g% Psychischeprobler= 10% Fmanc ren 14% Partnerrelatie 10%

Resultaat
Effect (te scoren door Situatie Is 67% Cliënt kan zonder 32% Chent kan zonder = 37% Chent kan zonder = 80%Situatie Is 86%
rraatschappehjkwerker) gestabiliseerd hulp verder hulp verder hulp verder gestabihseerd

Netwerk Is 33% S1tuatIe Is 29%Situatie Is 34% Client heeft meer = 20% Cuent kan zonder 14%
betrokken gestabiliseerd gestabiliseerd mzic ht In de hulp verder

problematiek
Netwerk is 16% Netwerk Is 11%
betrokken betrokken

Cliènt kan beter 14% Chent kan beter 11%
omgaan met omgaan met
problematiek problematiek

Chent heeft meer 9% Hulpverlening 8%
inzie ht In de afgebroken
problematiek

Oordeel Goed 67% Goed 80% Goed 80% Goed 100%Goed 71%
Resultaatmedewerker Voldoende 33%Voldoende 20%Voldoende 14% Voldoende 0% Voldoende 29%

Matig 0% Matig 1% Matig 6% Matig 0% Matig 0%
Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0%

Oordeel Goed 100% Goed 77% Goed 78% Goed 60% Goed 57%
Resultaatchent Voldoende 0% Voldoende 13% Voldoende 8% Voldoende 0% Voldoende 0%

Matig 0% Matig 1% Matig 0% Matig 0% Matig 0%
Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0% Slecht 0%
Onbekend 0% Onbekend 9% Onbekend 14% Onbekend 40% Onbekend 43%



Centraal Bureau
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert ,, ',

T/ 088 - 656 06 00

Onderwerp
Subsidieaanvraag2020 Gemeente Weert
formele chentondersteuning College van Burgemeester en Wethouders
Datum Postbus 950
29 april 2019
Ref. nummer 6000 AZ Weert
19-266

Geacht College,

Hierbij ontvangt u een subsidieverzoek voor de uitvoering Formele
@@ Cliëntondersteuning 2020.

Sinds 2017 heeft het AMW-ML op uw verzoek de dienstverlening aan de inwoners
@

•
in uw gemeente uitgebreid met Formele Cliëntondersteuning. De uitvoering@!·. hiervan is gebaseerd op de voorzet Inrichting Formele Cliëntondersteuning
gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. De ontwikkeling en uitvoering hiervan
bespreken we met regelmaat met de beleidsambtenaren van deze opdracht
gevende gemeenten.

De ervaring met casussen formele cliëntondersteuning leert dat deze
dienstverlening een goede bijdrage kan leveren aan de voorbereiding en
communicatie in een proces van een ondersteuningsaanvraag. Dit geldt met name
bij aanvragen van mensen die hierin weinig ondersteuning vanuit hun netwerk
kunnen krijgen. Ook levert het een ondersteunende bijdrage aan die mensen die
het proces van aanvraag en de mogelijkheden van verschillende
ondersteuningsvragen niet goed overzien. De vragen die we krijgen zijn
grotendeels gericht op de Wmo. Hierbinnen zien we dat er een grote variatie zit in
de vragen die we krijgen en de ondersteuning die nodig is. Een gedeelte is met
informatie en advies goed geholpen en kan het aanvraagproces met eigen
netwerk weer goed voortzetten. Een ander gedeelte vraagt een intensieve
ondersteuning bij het formuleren van de vraag en het goed op gang brengen en
houden van de aanvraag van de gewenste ondersteuning.

Het eerste jaar is er nog beperkt gebruik gemaakt van deze ondersteuningsvorm.
In 2018 hebben we echter een stevige toename van het aantal informatie advies
en ondersteuningsvragen gezien. We verwachten dat deze groei in 2019 en 2020
voortzet. Onze indruk is dat deze groei met name verband houdt met de lokale en
landelijke aandacht voor deze ondersteuningsvorm waardoor de bekendheid is
toegenomen. In ambtelijke afstemming zullen we blijven werken aan de
vergroting van bekendheid.



Deze aanvraag is gebaseerd op de ervaring van de uitvoering in 2018 en
evaluatiegesprekken met de betrokken beleidsambtenaren en afstemming over
deze aanvraag. Afgesproken is dat we voor 2020 voor 1 fte subsidie aanvragen
voor de inzet van deze dienst in de drie gezamenlijke opdracht gevende
gemeenten. De kosten hiervoor zijn€ 88.800.

Hiermee borgen we dat deze dienst het hele jaar door voldoende beschikbaar is
en dat er ruimte is voor een toename van het aantal vragen. Indien aan het eind
van het jaar blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de ondersteuningsvragen
en de algemene uitvoeringskosten lager zijn dan het beschikbare subsidiebedrag
zullen we dit na het einde van het jaar in afstemming met de gemeenten
verrekenen.
Op basis van de verdeelsleutel zoals opgegeven door de drie samenwerkende
gemeenten verzoeken wij u hiervoor een subsidie te verlenen van C 43.512 voor
Formele Cliëntondersteuning (49% van€ 88.800).

Indien u vragen heeft of anderszins een toelichting wenst op deze
subsidieaanvraag, dan zijn we graag bereid deze aan te bieden.

Hoogachtend,

@@@
,·ì @

@
:@@ @

@

@

@@., @··-@,
Drs. Mieke Pirson

@_ ,-·@@i@@@ @ @
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