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Geacht college,

Bijgaan stuur ik u de monitoring Porthos over het 4e kwartaal 2017.
Deze monitoring was op 10 april verzonden aan de stuurgroep leden. Na verwerking van de
reacties is deze nu klaar om in de verdere besluitvorming te worden meegenomen.
In de inleiding van de monitor ga ik nog in op een aantal ontwikkelingen.

Hoogachtend,

J.F.M. Sf
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Monitoring Porthos 4e kwartaal 2017

1. Inleiding
Dit is de rapportage over het vierde kwartaal 2017 van Porthos.

Porthos is de lokale toegang voor de Wmo en Jeugdwet voor de drie gemeenten op
Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen. Porthos is een gemeentelijke
uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat het beleid en de opdracht aan Porthos worden
vastgesteld door de gemeentebesturen.
De visie waarop het werk van Porthos is gebaseerd, is neergelegd in de Pentekening van
de drie Walcherse gemeenten. Daarin zijn de uitgangspunten voor het Sociaal Domein
op Walcheren en het klantproces beschreven. Daarnaast hebben de gemeenten in de
lokale verordeningen voor Wmo en Jeugdbeleid uitgangspunten en kaders opgenomen.

De gemeente Veere is werkgever van Porthos en draagt vanuit die verantwoordelijkheid
zorg voor de bedrijfsvoering van Porthos. De 'governance' van Porthos is neergelegd in
een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gemeenten.
Porthos is verantwoordelijk voor het proces van aanvragen, toekennen en opvolgen van
voorzieningen/zorg voor Wmo, Jeugdhulp en leerlingenvervoer. Porthos draagt tevens
de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gebiedsteams en zorgt voor het
supervisorschap van deze teams. Onder de verantwoordelijkheid van Porthos werken
de gebiedsteams aan midden- en hoog risico en aan meervoudige en/of complexe
problematiek voor alle inwoners. De gebiedsteammedewerkers zijn in dienst van 
‘moederorganisaties’. De gebiedsteams zijn geen zelfsturende teams, maar werken
onder supervisorschap. De supervisors van deze gebiedsteams kunnen met een
inhoudelijke hierarchische rol sturing geven aan de gebiedsteams, dragen zorg voor
effectieve samenwerking tussen de gebiedsteammedewerkers en kunnen besluiten
nemen over inzet en acties. Vanwege deze met 'doorzettingsmacht' beklede rol zijn de
supervisors ondergebracht bij Porthos.
Porthos draagt tevens zorg voor het functioneren van de Familienetwerkberaden en
levert daarvoor de gespreksleiders. De gespreksleiders zijn de professionals die de
familienetwerkberaden voorbereiden, voorzitten en afronden. Zij zijn de technisch
voorzitter van het netwerkberaad en moeten onafhankelijk kunnen opereren. Vanwege 
die onafhankelijkheid zijn de gespreksleiders in dienst van Porthos.

Porthos is erop gericht de inwoners/klanten zoveel mogelijk in staat te stellen weer zelf
regie te voeren over de eigen ondersteuningsvraag/-behoefte. Porthos ondersteunt
inwoners bij het in kaart brengen van die eigen ondersteuningsvraag, bij het in beeld 
brengen van draagkracht en draaglast (en de rol die het netwerk kan vervullen) en bij
het proces van aanvraag en toewijzing van een breed scala aan voorzieningen. Die
laatste kunnen variëren van hulpmiddelen, begeleiding, familienetwerkberaden tot en
met de inzet van gesloten jeugdzorg. Porthos stelt zich daarbij tot doel de situatie van
inwoners duurzaam te verbeteren en waar nodig bij te dragen aan continuïteit in de
ondersteuning. Soms hebben inwoners incidentele ondersteuning nodig. Soms hebben
inwoners langdurige ondersteuning nodig die mee verandert met de verschillende
levensfasen en -omstandigheden.
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Er is voor gekozen om de opzet van deze Porthos monitor voorlopig aan te houden
conform de voorgaande uitgaven. In 2018 wordt bezien of deze opzet aanpassing
behoeft op basis van de uitkomsten van de gezamenlijke raadswerkgroep monitoring
van de gezamenlijke gemeenten. Uiteraard heeft de monitoring samenhang met de
sturingsinformatie en -behoefte van Porthos zelf en met de wijze waarop de
bedrijfsvoering van Porthos is ingericht, inclusief de daaraan te stellen eisen.

Waar relevant zijn de cijfers van het vierde kwartaal 2017 afgezet tegen die uit de
voorgaande kwartalen uit 2017 en/of uit cijfers van voorgaande jaren. Daarmee geeft
deze kwartaalrapportage tevens zicht op de jaarprestaties.

De informatie in deze rapportage wordt voor het merendeel gevormd uit kwantitatieve
gegevens zoals aantallen telefoontjes, mails, huisbezoeken, casussen in de gebiedsteams
etc. Aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) komt inmiddels ook
kwalitatieve informatie beschikbaar. Het gaat nog om een beperkt aantal casussen maar
de komende jaren zal steeds meer informatie beschikbaar komen op basis van de ZRM’s
die vanaf de tweede helft 2015 zijn ingevuld. Op basis hiervan wordt meer inzicht
verkregen in de effectiviteit van de zorg die is ingezet.

Daarnaast is ook in het vierde kwartaal van 2017 een klanttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Eind 2015 is hiermee gestart. Ieder kwartaal wordt dit onderzoek herhaald.
Daarvoor worden die klanten benaderd waarbij een huisbezoek is afgelegd en waarvan
het ondersteuningsplan is afgerond. Deze klanttevredenheidsonderzoeken geven inzicht
in de wijze waarop de dienstverlening door Porthos door deze klanten wordt ervaren en
wat eventuele verbeterpunten zijn. De uitkomsten zijn eveneens verwerkt in deze
rapportage.

Porthos heeft ook in deze verslagperiode gewerkt met veel tijdelijke formatie [circa
30%). Zowel in het primair proces als in de overheadfuncties. Dat is een hoog 
percentage dat veel vereist van de organisatie. Dit vloeit enerzijds voort uit het feit dat
de drie gemeenten in 2016 hebben besloten om de formatie tijdelijk uit te breiden voor
de jaren 2017 en 2018, op basis van door Adviesbureau BMC uitgevoerd referentie
onderzoek. Anderzijds vloeit dit voort uit het vooralsnog onzeker toekomstperspectief,
reden waarom is afgesproken dat de gastgemeente Veere geen medewerkers in vaste 
dienst neemt ter voorkoming van wachtgeldaanspraken. Het werken met relatief veel
inhuur heeft ook een kostenverhogend effect op de personeelslasten.

Er is in 2017 volop discussie en ontwikkeling geweest binnen en tussen de gemeenten 
over de gewenste ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de gewenste inrichting
daarvan inclusief de positie en taken van Porthos. Deze politieke discussies en
ontwikkelingen blijven in het kader van deze kwartaalrapportage evenwel buiten
beschouwing. Eind 2017 / begin 2018 is door de gemeenten besloten om de
Pentekening van het Sociaal Domein te evalueren. De resultaten van deze evaluatie
worden voor de zomer van 2018 verwacht en kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de
taken en positionering van Porthos als lokale toegang voor Wmo en Jeugdwet. Ook kan
de evaluatie gevolgen hebben voor andere onderdelen van het Sociaal Domein, zoals de
Participatiewet en de integrale toegang die Orionis en Porthos ontwikkelen.
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Het is tot slot goed op te merken dat Porthos, als gemeentelijk loket en
uitvoeringsorganisatie, niet zelf beschikt over formatie-uren voor beleids- en
managementinformatie. De data analyse in deze rapportage wordt derhalve verzorgd
door de teamleiders, supervisoren, coördinator bedrijfsvoering en (interim-)manager
van Porthos.
Porthos zet zich permanent in om de managementrapportages te verbeteren. De wens
van Porthos is om zowel de sturingsinformatie als de informatievoorziening naar de
gemeentebesturen op een hoger plan te brengen.

J.F.M. Steinbusch,
Algemeen-directeur Porthos

April 2018
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2. Bedrijfsvoering vierde kwartaal 2017
In het vierde kwartaal zijn de volgende stappen gezet in de bedrijfsvoering.

a) 1-samenleving
Het registratiesysteem werkt nu naar behoren. Er blijven onderdelen die vanuit het
oogpunt van Porthos anders/beter ingericht kunnen worden. Hierin maakt de
softwareleverancier kleine stappen. Het blijft een systeem wat door meerdere
gemeenten aangekocht wordt en wat generiek gebouwd en onderhouden wordt.
Maatwerk leveren blijft beperkt.

b) Berichtenverkeer en factuurverwerking Wmo
Het berichtenverkeer en factuurcontrole voor de nieuwe Wmo verloopt sinds maart
2016 via i-Wmo. Dit proces loopt goed en efficient. De controle op facturen voor de oude
Wmo (hulpmiddelen en woonvoorzieningen bijvoorbeeld] verloopt nog middels pdf
facturen of op papier.

c) Berichtenverkeer jeugd
Het afgelopen kwartaal is het berichtenverkeer jeugd gedigitaliseerd middels iJW. Dit
traject is doorlopen door alle Zeeuwse gemeenten, alle zorgaanbieders die
gecontracteerd zijn voor jeugdhulp en door de provinciale Inkooporganisatie,
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zelf. Het traject van inrichting was zeer kort en
intensief en zal ook in 2018 nog volop tijd en energie vragen van Porthos om de puntjes
op de i robuust te maken. Door de Inkooporganisatie is waardering uitgesproken voor
de wijze waarop en het tempo waarin Porthos het berichtenverkeer voor de Walcherse
gemeenten heeft ingericht.

d) Contractbeheer
In 2017 werd de functie contractbeheer toegevoegd aan de formatie van Porthos. De
contractbeheerder onderhield de contacten met de leveranciers die Wmo hulp
aanbieden, beleidsafdelingen van de gemeenten en de werkgroep inkoop. Er is
geinvesteerd in het informeren van de kleinschalige zorgaanbieders die voor het eerst
gebruik moesten maakten van i-Wmo. Er is aandacht geweest voor het thema
ontbureaucratiseren en er is een standaard contract ontwikkeld voor maatwerk-
voorziening Wmo.

e) Scholingsprogramma
Binnen de gemeente Veere is voor 2018 een strategisch opleidingsplan opgesteld.
Porthos zal hier op aansluiten, toegespitst op de specifieke taken van een lokale
toegangsorganisatie met gebiedsteams. Het accent in 2018 zal met name liggen op SKJ-
registratie en behoud van accreditatie.

poithos
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f) Formatie
PORTHOS Aantal Totaal

formatie bezetting

Aantal Inhuur Waarvan Aantal
medew. FTE ziekteverv medew.

. e.d. inhuur

Primair proces
Supervisor __
Coördinator
Administratie
Klantondersteuner
Administratief
medewerker frontoffice
Receptionist
Gespreksleider
Casusbehandelaar

2,00
1,00

21,60
3,50

3.00

8.00
6,00

IJS
1,00

13,34
2,89

0,00
6,78
5,42

18

1,00
0,00

9,51
0,67

3,00

0,00
1,39

1,00

1,39

0,83

12

Contractmedewerker 1,00 0,00 0,00
Juridisch adviseur 2,00 1,67 0,20
Administratief
medewerker backoffice

6,11 3,36 4,5

Appl icatiebeheerder 2,00 1,00

2,45

1,00

0,78

BBL
Subtotaal primair proces

0,00
56,21

0,83

38,07 47,5

0,00
19,22 4,00 25

rOverhead
___|Afdelingshoofd

iTeamleider

[Management assistent
^|Adm. Mdw.post_

___ [Receptionist
Subtotaal overhead

1,00
2,00
0,89

_0J0_
3,00
7,39

0,00
1,00
0,89

0,50] 0.5

2,94 4
5,33 6,5

1,00
1,00
000
0,00
0,00
2,00 0,00

Totaal Porthos 63,6 43,40 54 21,22 4,00 27

nb: de kolom 'waarvan ziektevervanging e.d.' is inclusiefzwangerschapsverlof

g) Dóórontwikkeling Klant Contact Centrum (KCC)
Het KCC is volop in ontwikkeling. Het streven en de inzet is er op gericht om klanten
snel en accuraat te bedienen. Klantgerichtheid en servicegerichtheid staan hierbij
centraal. Het KCC is daartoe begonnen met een bredere telefonische uitvraag. Door die
bredere uitvraag al in een vroeg stadium te doen zijn er twee belangrijke voordelen te
behalen. De hulp die de klanten nodig hebben wordt sneller ingezet en er wordt een
betere basis neergelegd voor de huisbezoeken. Hierdoor kan er tijdens de huisbezoeken
sneller dieper op de hulpvraag worden ingegaan.
Ook is het KCC begonnen met het implementeren van de zogenaamde 'omgekeerde
toets'. Dit houdt in dat er breder wordt gekeken dan alleen de Wmo en Jeugdhulpvragen
en zoveel mogelijk gehandeld wordt in het perspectief van de ondersteuningsvraag van
burgers en de geest en bedoelingen van wet- en regelgeving. Daarbij wordt ‘regelgeving

porthos
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overstijgend' gewerkt om 'conflicterende situaties voortvloeiend uit verschillende
wetten’ tegen te gaan en te voorkomen.

h) Inkomsten en Uitgaven

Onderstaand de verkorte versie van de jaarexploitatiecijfers 2017.

Porthos Jaarcijfers 2017

Totaal loonkosten en inhuur
derden

Begroot 2017 2017
na 2e wijziging Werkelijk Afwijking

3.975.346 3.786.217 189.129

Totaal algemene kosten 417.447 359.528 57.920

Overheadvergoeding 1.558.122 1.558.122

TOTAAL exploitatie

Buitengewone lasten

(Zeeuwse Zorgschakels 2016)

TOTAAL resultaat

Bijdragen/verdeling:

Veere, op basis van rijksvergoeding 13,7%
Middelburg, op basis van 
rijksvergoeding 45,0%
Vlissingen, op basis van
rijksvergoeding 41,3%

Totaal bijdragen

5.950.915 5.703.867 247.049

25.704 25.704

5.729.571 221.345

822.369 792.045 30.324

2.674.213 2.574.608 99.605

2.454.333 2.362.918 91.415

5.950.915 5.729.570 221.345

Toelichting:
Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele kosten
(loonkosten en inhuur). De vacatureruimte is in 2017 niet volledig benut. In het vierde
kwartaal 2017 is door samenwerking tussen HRM en bedrijfsvoering geinvesteerd in het
vervolmaken van de personele en financiële planning & control. Hierdoor is een beter
actueel inzicht ontstaan in de in te zetten en benutte formatiecapaciteit. In de
loonkosten is ook het budget voor ziektevervanging opgenomen. Het ziekteverzuim
percentage bedroeg bij de start van het vierde kwartaal 18,7%. Het jaargemiddelde
kwam uiteindelijk uit op 12,4%. Vanwege het hoge ziekteverzuim in 2017 is besloten
om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren door de Arbodienst naar werkomstandig
heden en ziektefactoren.

porthos
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3. Beschikbare cijfers klanten
In de volgende onderdelen van deze rapportage gaan we in op de klantcontacten, de
administratieve afwikkeling van aanvragen, de aantallen midden- en hoog risico
casussen en de uitkomsten van de eerste gegevens uit de ZRM’s. Deze gegevens zijn
vergeleken met de realisatie in 2015 en/of 2016.

3.1) Klantcontacten
Vanaf medio 2016 wordt het aantal unieke klanten in het regiesysteem van Porthos
bijgehouden. In het vierde kwartaal van 2017 staan in totaal 22.622 klanten
geregistreerd. Daarvan hebben 10.742 klanten één of meerdere betaalde
voorziening(en) vanuit de Wmo of Jeugdwet. De klanten zonder betaalde voorzieningen
(te weten: 11.880 zijnde het verschil tussen hierboven genoemde klantaantallen) zijn
voornamelijk klanten die in het netwerk betrokken zijn van de klant met een betaalde
voorziening.

De managementinformatie die uit het regiesysteem I-samenlevingszaken komt, wordt
geleidelijk aan verbeterd door PinkRoccade. Hierdoor kunnen gerichter gegevens uit I-
samenlevingszaken worden opgehaald, welke gegevens zich vervolgens voor
informatievoorziening en data analyse lenen.
Ook is in de verslagperiode de werkwijze van registeren wederom verbeterd. Zo wordt
het netwerk van de klant beter in I-samenlevingszaken geregistreerd. Dit maakt niet
alleen een groei in het aantal unieke klantendat in het regiesysteem is opgenomen, maar
bevorderd ook de betrouwbaarheid van de informatie.

Unieke cliënten

30000

25000

20000

15000

10000
5000

Q12016 Q2 2016 Q32016 Q4 2016 Q12017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
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Unieke cliënten met betaalde voorziening uit
Wmo of jeugdwet
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Vorenstaande wil overigens niet zeggen dat klanten zonder betaalde voorziening uit de
Wmo of Jeugdwet een oplossing voor hun hulpvraag hebben gevonden in het
voorliggend veld en/ofmet het eigen netwerk. Het aantal unieke klanten betreft
namelijk ook afgeronde casussen en de registratie kan ook betrekking hebben op het
netwerk rond een klant.

Aantal telefonische contacten
In het vierde kwartaal van 2017 is er 6.353 keer naar Porthos gebeld. Van deze
telefoontjes zijn 4.772 mensen in de wachtrij beland. De overige bellers hebben direct
een medewerker van Porthos aan de telefoon gekregen. Van de bellers die in de wachtrij
zijn beland hebben 8 mensen opgehangen tussen 15 en 20 seconden, 6 mensen hebben
opgehangen tussen 20 en 30 seconden en 98 mensen tussen 30 en 45 seconden.
De flexibele inzet en "klant eerst mentaliteit" van de klantondersteuners zorgt ervoor
dat de wachttijden minimaal zijn.
Zoals in de eerdere kwartaalrapportages is aangegeven, wordt in het callcenter
gestreefd naar een maximale wachttijd van drie minuten.
De gemiddelde wachttijd in het afgelopen kwartaal bedroeg 28 seconden. Dat is iets 
lager dan het voorgaande kwartaal in 2017 waarin de wachttijd 31 seconden bedroeg.
De wachttijd is door volledige bezetting van alle lijnen 6 keer boven de 3 minuten
uitgekomen. Dit is 0,13% van alle telefoontjes.

Het aantal ingekomen telefoongesprekken is hoger dan voorgaande kwartalen. In het
vierde kwartaal 2017 is Porthos in opdracht van de drie gemeenten gestart met het
project Huishoudelijke Hulp. De drie gemeenten hebben met ingang van 1-1-2018 de
huishoudelijke hulp als voorziening ingekocht. Inwoners die in 2017 hulp bij het
huishouden via de Huishoudelijke Hulp Toelage, Bijzondere Bijstand of via LekkerLeven
ontvingen, zijn benaderd door medewerkers van het project Huishoudelijke Hulp om 
uitleg te geven over deze nieuwe situatie en zijn zij bij deze inwoners op huisbezoek
gegaan. Om deze klanten te benaderen is een projectteam samengesteld en is een apart
telefoonnummer geopend. Het aantal telefoontjes dat binnen is gekomen voor dit
projectteam bedroeg in oktober 4, in november 239 en in december 456.

Het totaal aantal telefonische contacten blijkt dus in het vierde kwartaal beduidend
hoger te liggen dan in de voorgaande kwartalen. Dit kan mede verklaard worden
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doordat inwoners met vragen over de huishoudelijke hulp toch het algemene nummer
van Porthos hebben gebeld en niet het speciale projectnummer.

Aantal e-mails
In het vierde kwartaal zijn er 2.097 e-mails binnengekomen. Dat is meer dan in het
derde kwartaal 2017 toen er 1.867 e-mails binnenkwamen, maar ligt wel in lijn met het
eerste kwartaal van 2017 waarin 2.217 e-mails binnenkwamen. Het is ook in lijn met
2016. De verdeling per gemeenten is als volgt:
In het vierde kwartaal zijn 705 e-mails afkomstig van klanten uit Middelburg, 146 uit
Veere en 541 uit Vlissingen. Net als in de voorgaande kwartalen is er sprake van een
significant hoger aantal e-mails van klanten uit de gemeente Middelburg, waar geen
specifieke verklaring voor gegeven kan worden.
Daarnaast zijn 705 e-mails niet direct naar een gemeente te herleiden. Dit zijn vooral
mails afkomstig van zorgaanbieders.
Het aantal mails is vanaf de start van Porthos aan fluctuaties onderhevig geweest

Aantal bezoekers bij de loketten
Vanaf het derde kwartaal 2015 zijn de aantallen bezoekers bij de balies in Porthos
Middelburg en Porthos Vlissingen bijgehouden.

In het vierde kwartaal van 2017 kwamen 4.537 bezoekers naar de Porthos gebouwen,
waarvan het loket in Middelburg 3.365 keer bezocht werd en Vlissingen 1.172 keer.

Net als in de voorgaande kwartalen kwamen de bezoekers in een minderheid met een
vraag in het kader van de Wmo of de Jeugdhulp. De meerderheid van de bezoekers 
kwam met een vraag voor één van de andere organisaties in de Porthos gebouwen. In
Vlissingen kwam 16 % van de bezoekers met een vraag voor de organisatie Porthos. De
rest van de bezoekers kwam voor MWW. In Middelburg lag het percentage nog lager.
Hier kwam 12% van de bezoekers met een vraag voor de organisatie Porthos en de rest
voor één van de overige organisaties in het gebouw. De reden dat het aantal bezoekers 
voor de organisatie Porthos in Vlissingen wat hoger ligt heeft te maken met de vestiging
van het mobiliteitsloket in Vlissingen. Hier komen regelmatig klanten langs om een
vervoerspas op te halen.
Er kan geconcludeerd worden dat bezoekers van het Porthos loket in zowel Vlissingen
als in Middelburg vooral komen voor verschillende vormen van maatschappelijke
dienstverlening (Maatschappelijk Werk, Stichting Welzijn Middelburg,
Vluchtelingenwerk, Manteling en GGD). Klanten van Porthos stellen vragen vooral via
de telefoon, via e-mail ofvia huisbezoeken.

Aantal huisbezoeken
Het aantal huisbezoeken bedroeg in het vierde kwartaal van 2017 315 en het aantal
loketafspraken 23.
Dat is minder dan het voorgaande kwartaal. Dit wordt vooral veroorzaakt door een
bredere uitvraag in het KCC. Als klanten bekend zijn bij Porthos en in het bezit van een
ondersteuningsplan volstaat het vaak om met een telefonische uitvraag de hulp op of af
te schalen. Hierdoor is het aantal verzoeken tot een huisbezoek gedaald. Deze daling
heeft er o.a. voor gezorgd dat er minder tijd zit tussen zorgvraag en zorgantwoord.
Bezien zal worden wat de precieze gevolgen zijn voor de formatieve inzet in het KCC,
omdat door deze -voor de klant belangrijke ontwikkeling- de werkzaamheden nog meer
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naar de 'voorkant’ van het klantproces verschuiven. De druk op het KCC is mede
daardoor toegenomen.

Met ingang van het eerste kwartaal van 2016 is ook een start gemaakt met de evaluaties.
De evaluaties maken onderdeel uit van het opvolgen, dat een belangrijk element is uit de
Pentekening. Met de evaluaties moet duidelijk worden of de hulp "helpt" en of er op- dan
wel afgeschaald zou moeten worden. In het vierde kwartaal 2017 zijn 119 evaluaties
verricht, waarvan 52 telefonische evaluaties en 67 evaluaties bij de klant thuis. Dit is een
stijging ten op zichtte van het derde kwartaal 2017. Dit heeft te maken met de keuze om
de evaluaties sneller in te zetten om de kwaliteit van ingezette zorg te beoordelen.

In het eerste kwartaal 2017 zijn de ‘evaluaties-Iight’ geïntroduceerd. Dit zijn telefonische
evaluaties voor klanten die niet direct in aanmerking komen voor een evaluatie, maar
die Porthos niet uit het oog wil verliezen.
In het eerste kwartaal zijn er 105 evaluaties light gehouden. Uit de evaluatie light zijn 30
opvolgingen gekomen die nader aandacht vroegen. Dit kon een huisbezoek zijn, maar
ook een interventie op de ingezette zorg. Klanten geven aan dat zij de evaluatie light als
positief ervaren, omdat er 'nazorg’ geboden wordt en waar nodig snelle interventies.

Daarnaast zijn er in het vierde kwartaal ook nog 63 familienetwerkberaden geweest,
waar een klantondersteuner bij betrokken was.

Aantal huisbezoeken
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

2015 2016 2017

Bij de start van Porthos in 2015 was er rekening gehouden dat er per kwartaal
ongeveer 3000 klantcontacten zouden zijn. Op basis van de jaren 2015, 2016 en 2017
is gebleken dat er 3 maal zoveel klantcontacten zijn dan eerder berekent.
Er is een stijging waarneembaar in complexere problematiek die tijdens een
huisbezoek zichtbaar wordt. Multiproblematiek op meerdere thema’s, zoals WMO,
Jeugd, Inkomen en Participatie, zorgt ervoor dat er meer tijd nodig is tijdens de
huisbezoeken en meer tijd voor de opvolging na de huisbezoeken.
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3.2) Administratieve processen
Porthos heeft te maken met veel verschillende administratieve processen. Hieronder
zijn de belangrijkste administratieve werkzaamheden binnen Porthos in beeld gebracht.

a) Jeugdwet zorgtoewijzingen
In het vierde kwartaal van 2017 zijn 833 zorgtoewijzingen voor zorg en ondersteuning
vanuit de Jeugdwet afgegeven. Hiervan waren 407 zorgtoewijzingen voor Middelburg,
116 zorgtoewijzingen voor Veere en 310 zorgtoewijzingen voor Vlissingen.

Bij bovengenoemde 833 zorgtoewijzingen zijn 672 kinderen betrokken die dus zorg en
ondersteuning vanuit de Jeugdwet toegewezen hebben gekregen. Dit betreft 317
kinderen uit Middelburg, 97 kinderen uit Veere en 258 kinderen uit Vlissingen.
Het verschil tussen 833 toewijzingen en het aantal betrokken kinderen van 672 wordt
veroorzaakt doordat sommige kinderen meerdere zorgtoewijzingen hebben.

Zorgtoewijzingen door een verwijzer
Van de 833 zorgtoewijzingen in het vierde kwartaal 2017, is meer dan de helft (543] via
een verwijzer binnengekomen, oftewel: 65%. Een verwijzer is een huisarts, jeugdarts,
gecertificeerde instelling, rechter, raad voor de kinderbescherming of officier van 
justitie. Van deze 543 zorgtoewijzingen via een verwijzer, waren er 266 voor
Middelburg, 87 voor Veere en 190 voor Vlissingen.

Aantal zorgtoewijzingen aangevraagd door een wettelijk verwijzer

Gecertificeerde instelling

Middelburg Q Veere Q Vlissingen Q Eindtotaal Q
69 14 33 116

Huisarts 151 63! 127 341

Jeugdarts
Medisch specialist 10 21
Rechter, Raad voorde Kinderbescherming of Officier van Justitie 35 15 56

Totaal 266 87 190 543,

poithoi
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producten waarverwijzers naar doorverwijzen
Producten

|Gemeente T~ 7
D MiddelburgQ Veere B Vlissingen B Eindtotaal |

GGZ Specialistisch 82 38 65 185
97Basis ggz 42 16 39

Kindergeneeskunde 26 10 23 59
41
27
24
23
18
8
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2,
2
2
2
1
1
1

_1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

543J

IPT 24 15
Pleegzorg 20
OTS minderdan ljaar 17
OTS meerdan ljaar n:
Speltherapie
ADHD-zorg
Hulp en Steun
IPT crisis
Behandelgroep crisis
Therapie/observatiediagnostiek
Begeleiding
Instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg
(Functional Family Therapy)
Behandelgroep
Dagbesteding middelzware problematiek
Mixproduct H153/H300 Begeleiding
ZZP4LVGincl.BHincl.DB
Naschoolse dagBehandeling 6-12 jaar
VF7 Behandelgroep zwaar
Voogdij maatregel
Drang
Pleegzorg crisis
Begeleiding extra
Gespecialiseerde begeleiding (psy)
ZZP 5GGZ-C exd.BH exd.DB
Tijdelijk verblijf
Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen
Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen
Overige kindertijd Dyslexie vanaf 250 tot en met 799 minuten
Overige kindertijd Dyslexie vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
Diagnostiek vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten
Begeleid bezoek
Oudergroep Geweldloos Verzet
DagBehandeling 0-6 jaar
Onderwijs zorg arrangement 12-18 jaar
3-milieuvoorziening
Groepstraining bij echtscheiding
Aandachtstekort en gedragsstoornissen vanaf 250 tot en met 799 minuten
Eindtotaal 266 87 190

b) Wmo zorgtoewijzingen
In het vierde kwartaal van 2017 zijn in totaal 2.027 zorgtoewijzingen voor de Wmo
afgegeven. Hiervan zijn 1.038 zorgtoewijzingen voor Middelburg, 326 zorgtoewijzingen
voor Veere en 663 zorgtoewijzingen voor Vlissingen. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen nieuwe Wmo en oude Wmo.

De grote toename van het aantal zorgtoewijzingen Wmo is te verklaren doordat er
toewijzingen voor Huishoudelijke hulp gemaakt zijn in het vierde kwartaal. De
contracten voor Huishoudelijke hulp gaan in per 1 januari 2018. Cliënten die hulp bij het
huishouden via bijzondere bijstand of een Persoons Volgend Budget ontvingen, zijn in
het vierde kwartaal benaderd door het projectteam Huishoudelijke hulp. Voor cliënten
die huishoudelijke hulp via de gemeenten wensen te ontvangen per 1 januari 2018, zijn
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toewijzingen verstuurd. Dit zijn in totaal 903 toewijzingen, waarvan 512 toewijzingen
voor Middelburg, 197 toewijzingen voor Veere en 194 toewijzingen voor Vlissingen.

Als de toewijzingen voor huishoudelijke hulp niet meegerekend worden, zijn in het
vierde kwaraal 835 zorgtoewijzingen Wmo afgegeven. Er lijkt een afname in het aantal
zorgtoewijzingen Wmo te zijn.

Totaal Wmo (oude en nieuwe Wmo)
1200

1000

800

600

400

200

Q12017 Q2 2017 Q3 2017 Q42017

■ Middelburg ■ Veere ■ Vlissingen ■ Totaal Walcheren Wmo

Nieuwe WMO
In het vierde kwartaal van 2017 is aan 1.279 personen zorg toegewezen vanuit de
nieuwe Wmo. Hiervan komen 666 personen uit Middelburg, 238 uit Veere en 375 uit
Vlissingen.

Het absolute aantal zorgtoewijzingen dat is afgegeven ligt wat hoger (1.404) omdat
sommige klanten meerdere voorzieningen ontvangen. Hiervan zijn 721
zorgtoewijzingen voor gemeente Middelburg, 248 zorgtoewijzingen voor gemeente
Veere en 435 zorgtoewijzingen voor gemeente Vlissingen.
Voor klanten die per 1 januari 2018, voor huishoudelijke hulp via de gemeenten in
aanmerking komen, zijn toewijzingen verstuurd. Dit zijn in totaal 903 toewijzingen,
waarvan 512 toewijzingen voor Middelburg, 197 toewijzingen voor Veere en 194 
toewijzingen voor Vlissingen.
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Nieuwe Wmo

500

400

300

200

100

0

600

Q12017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017

■ Middelburg BVeere IVlissingen ■ Totaal Walcheren

Producten
Nieuwe Wmo

Gemeente R
R Middelburg Veere Vlissingen Eindtotaal

Begeleiding regulier
Begeleiding regulier: inspanningsgericht (individueel)
Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (individueel)
DB (dagbesteding basis)
DBS (dagbesteding specialistisch)
Gespecialiseerde begeleiding Visueel
HH 2: inspanningsgericht (huish. zorg)
HH1
Kortdurend verblijf: logeer/respijtzorg
Maatwerk begeleiding
Maatwerk hulp bij het huishouden
Maatwerk kortdurend verblijf
Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht (individueel)
Vervoer Basis
Vervoer Rolstoel

4

44

27

28

14

1
51

512

4

5

1
1

28

1

8
3

6
7

14

197

1

1
10

1

10
56

29

39

9

67

194

3

4

2

2
18

2

14

108

59

73

30

1
132

903

8
9

3

1
3

56

4

Eindtotaal 721 248 435 1404

Oude Wmo
In het vierde kwartaal 2017 is aan 602 personen zorg toegewezen vanuit de oude Wmo.
Hiervan komen 314 personen uit Middelburg, 70 uit Veere en 218 uit Vlissingen. Het 
aantal toegewezen voorzieningen bedraagt 623. Hiervan zijn 317 voorzieningen voor
gemeente Middelburg, 78 voorzieningen voor gemeente Veere en 228 voorzieningen
voor gemeente Vlissingen.
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Toewijzingen Oude Wmo
700

600

500

400

300

200

100

Q12017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017

■ Middelburg ■ Veere ■ Vlissingen ■ Totaal Walcheren

Product
Oude Wmo

Gemeente F~1
PI Middelburg Veere Vlissingen Eindtotaal

jAandrijfondersteuning rolstoel
Accessoires rolstoel
Accessoires vervoersvoorziening
Ander verplaatsingsmiddel volwassenen
Bad, douche, toilet en transfervoorz. volw en kind
Collectief vervoer
Collectieve vervoerdienst rolstoel
Driewielfietsen
Elektrische rolstoel, volw. en kind
Fietsvoorzieningen met hulpmotor, volw en kind
Fietsvoorzieningen, volw en kind
Financiële tegemoetkoming vervoervoorziening
Financiële tegemoetkoming woningaanpassing
Handbewogen rolstoel (incidenteel), volw. en kind
Handbewogen rolstoel (semi permanent), volw en kind
Maatwerk overige voorzieningen
Maatwerk woonvoorziening
Maatwerkvoorziening rolstoel
Onderhoud en reparatie rolstoel
Onderhoud en reparatie woonvoorziening
Overige hulpmiddelen
PVB
Scootmobiel
Tillift (passief en actief), volw en kind
Traplift__________________________________________

5

1

3
10
112
12
4
4

1

2
1
9

2
1
3
1
1
2

118
19

2
4

32
19

3

2
1

1
8

5

1
1
1
2

124
14

6
10
2
2
2

2
22

2
2
2

25

1
1

15
3

1
4
12

268
45
13
16
4
2
2
2
4

39
4
3
5
1
1
3

118
49

3

6
Eindtotaal 317 78 228 623
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c) Aantal PGB's
In de onderstaande tabel is te zien dat het aantal PGB’s in het vierde kwartaal 2017
(peildatum 1-1-2018 in laatste kolom] ten opzichte van het voorgaande kwartaal in
2017 licht is gestegen van 211 naar 231.

Voorziening Gemeente 1-1-2015 1-8-2015 1-10-2016 1-1-2017 1-4-2017 1-7-2017 1-10-2017 1-1-2018
totaal Walcheren 555 222 146 111 114

Begeleiding
Middelburg 263 126 74 56 57
Veere 51 18 14 10
Vlissingen 241 78 58 46 47

98

47

10
41

107
51
13
43

122
57
18
47

40

24

__1
15

54
23

3
28

15

_6
3

_6
231

110
25
96

totaal Walcheren 38 64 54 36 37

Beschermd Wonen
Middelburg 19 41 34 20 21
Veere
Vlissingen 16 21 18 13 13

41

24

15

40

24

15
totaal Walcheren 409 328 76 51 54

Jeugd
Middelburg 178 143 33 22 25
Veere 52 40 12
Vlissingen 179 145 31 23 23

47

21

20

48

22

21
totaal Walcheren 64 35 12 12 14

huishoudelijke zorg
Middelburg 17 25
Veere
Vlissingen 41

13 16

Walcheren 1066 649 288 210 219 199

Totaal
Middelburg 477 335 146 105 110 98
Veere 112 67 32 20 22 21
Vlissingen 477 247 110 85 87 80

211
104

22
85

In 2015 is gebleken dat er meer administratiefwerk uit de decentralisaties voortvloeit dan
voorafwas verwacht. Ook in 2017 was de administratie nog relatiefzwaar belast. Door de
invoering van iWmo verloopt de administratieve verwerking voor de nieuwe Wmo
efficiënter dan voorheen. De verwachting is dat de administratieve druk zal verminderen
zodra de inkooporganisatie jeugd ook zorg draagt voor een digitale verwerking van de
zorgopdrachten en facturen. Deze digitalisatie is in het vierde kwartaal van 2017gestart en
wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2018. Deze digitalisering in de administratieve
processen vraagt meer van de digitale vaardigheden van de medewerkers binnen de
administratie en legt het een steedsgrotere druk op het applicatiebeheer._______________

3.3) Midden- en hoog risico casussen
Uitgaande van de pentekening is een routeteam ingericht om de midden- en hoog risico
casussen langs de juiste route (vrijwillig, drang of dwang) van een route te voorzien.
Daarnaast zijn er vier gebiedsteams actief waarin sleutelwerkers werkzaam zijn die met
deze casussen aan de slag gaan. Ook beschikt Porthos over gespreksleiders die met de
inzet van familienetwerkberaden proberen om de veiligheid in de midden- en hoog
risico casussen te bevorderen of te herstellen. Al deze inzet moet ertoe leiden dat er in
de keten van zorg en veiligheid zo goed mogelijk en integraal wordt samengewerkt, dat
professionals beter in staat zijn om te doen wat nodig is, dat er eerder lichte
ondersteuning kan worden ingezet en dat er tijdig en gemotiveerd wordt op- en
afgeschaald.
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Aantal casussen in de gebiedsteams
Er zijn in het vierde kwartaal van 2017 211 casussen opgepakt in de gebiedsteams. Dat
is gelijk ten opzichte van voorgaande kwartalen toen respectievelijk 211 (Q2) en 210
(Q3) casussen zijn opgepakt. Van deze 211 casussen waren 47 nieuwe casussen en zijn
49 casussen afgeschaald.

Casussen in Gebiedsteams
600

500

400

300

200

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017

■ nieuw ■ lopend ■ afgeschaald

Sinds de invoering van de nieuwe werkwijze (per Q1 2016) zijn er vier gebiedsteams.
Twee in Vlissingen en twee in Middelburg waarvan één gecombineerd team met Veere.
In het vierde kwartaal had het gebiedsteam Middelburg Zuid Oost 71 casussen onder
zijn hoede, het gebiedsteam Middelburg Noord West Veere had 55 casussen waarvan 9
voor Veere. Vlissingen Noord Oost had 34 casussen en Vlissingen Midden Centrum West
51 casussen (totaal 211 casussen).

Aantal casussen in het routeteam
In het vierde kwartaal zijn er 22 casussen in het routeteam besproken.Ter vergelijking
in Q2 en Q3 waren dat nog respectievelijk 33 en 45 casussen.
De dalende trend die is ingezet, sinds de invoering van de ZRM, zet hiermee door. Alleen
de casussen die volgens de ZRM midden- of hoog risico zijn worden vanuit Porthos aan
het routeteam voorgelegd.

Van de 22 casussen die in het vierde kwartaal zijn besproken was net als in de
voorgaande kwartalen de meerderheid afkomstig van Veilig Thuis (21), de politie heeft
1 casus ingebracht.

Het merendeel van de casussen dat besproken is in het routeteam is verder opgepakt
door middel van een vrijwillig pad (16). Hieronder de verdeling in het vierde kwartaal.

porthal
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[Aantal van Pad vrijwillig/drang/dwang

Aantal van Pad vrijwillig/drang/dwang

18

16

14

12
10
8

6
4

2

0
drang vrijwillig

Pad vrijwillig/drang/dwang

De meerderheid van de casussen in het routeteam was afkomstig uit Vlissingen: 14
cassusen. Uit Middelburg waren er 6 casussen. Uit Veere waren er 2 casussen.

Het aantal casussen zal naar alle waarschijnlijk wel gaan toenemen de komende periode
omdat besloten is om de meldingen van de verwarde personen ook te gaan bespreken in
het routeteam. Er wordt onder aanvoering van het Veiligheidshuis gewerkt aan een
gezamenlijke triage met alle betrokken partijen. Hier wordt het maatschappelijk werk
ook bij betrokken zodat er op basis van de informatie van alle organisaties een
gezamenlijke afweging gemaakt kan worden over de te volgen route. Dit maakt een
meer kwalitatieve afweging mogelijk en bevordert de samenwerking en afstemming van
de betrokken organisaties. Inmiddels is afgesproken om de verwijsindex als basis voor
deze dóórontwikkeling te gaan gebruiken waardoor het punt rondom de privacy
opgelost is. De medewerkers van de gebiedsteams van Porthos zijn in 2017 getraind in
het gebruiken van de verwijsindex. In het tweede kwartaal van 2018 zal de verwijsindex
geimplementeerd worden in de werkprocessen van Porthos.

leugdbeschermingstafels
Sinds het tweede kwartaal van 2017 worden de Jeugdbeschermingstafels (JBT)
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten door Porthos.
Op de Jeugdbeschermingstafel worden de ingediende Verzoeken Tot Onderzoek (VTO)
besproken. Met dit verzoek wordt aan de raad van de kinderbescherming gevraagd te
onderzoeken of er een jeugdbeschermende maatregel nodig is. Wekelijks worden er
maximaal 3 VTO's besproken. Er wordt één VTO per gezin ingediend, deze kan meerdere
kinderen bevatten. Het overleg wordt voorgezeten door een gesprekleider van Porthos. 
Aanwezig zijn altijd de raad van de kinderbescherming en Porthos, daarnaast is de
inbrenger/ aanvrager vereist en worden de ouders en kinderen vanaf 12 jaar
uitgenodigd. De vertegenwoordiger van de raad van de kinderbescherming neemt
tijdens het overleg het besluit of er wel of geen onderzoek zal worden gestart. Een VTO
kan worden ingediend door een gecertificeerde instelling, Veilig Thuis en Porthos. De
vertegenwoordiging van Porthos is enerzijds gericht op zo compleet mogelijk maken
van het beeld van het gezin door aanvullende vragen te stellen indien nodig. Anderzijds
richt de aanwezigheid zich op het soepel inzetten van hulp wanneer uit het overleg blijkt
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dat dit ingezet moet worden. Deze hulp kan ingezet worden in plaats van een onderzoek,
maar ook wanneer de raad besluit een onderzoek te gaan uitvoeren kan er alvast hulp
gestart worden.

In het vierde kwartaal zijn er 8 VTO's ingediend. Vanuit Intervence zijn er 6 VTO's
ingebracht, vanuit Porthos en William Schrikker Groep allebei 1VTO. De verdeling per
gemeente was Middelburg 3, Veere 1 en Vlissingen 4.

Aantal familienetwerkberaden
In het vierde kwartaal van 2017 zijn er 274 familienetwerkberaden gehouden. Bij de
start van Porthos was rekening gehouden met 125 beraden per kwartaal. De groei van
het aantal familienetwerkberaden komt onder andere voort uit het feit dat het
familienetwerkberaad nu standaard wordt ingezet bij alle midden- en hoog
risicocasussen, zoals ook van aanvang af de bedoeling was. Daarnaast is geïnvesteerd in
de (fysieke] verbinding van de gespreksleiders met de klantondersteuners en de
sleutelwerkers. Ook komen vanuit de Manteling aanvragen voor familienetwerkberaden
voor overbelaste mantelzorgers. Er is een toename te zien in het aantal aanvragen voor
familienetwerkberaden vanuit de zorgaanbieders.

Aantal Familienetwerkberaden
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Het model van de familienetwerkberaden dat Porthos hanteert, is afkomstig uit Olmsted
waar het een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van 
kindermishandeling. Om te bezien of dit model goed aansluit bij de kaders van de
pentekening en de gewenste bijdrage leveren aan het beperken van veiligheidsrisico's in
de midden- en hoog risico casussen is in de verslagperiode besloten een evaluatie te
houden. Hiervoor is door de stuurgroep Porthos een onderzoeksopdracht verstrekt aan
ZB-Planbureau. In het derde kwartaal 2017 zijn de uitkomsten van het onderzoek
gepresenteerd aan de Stuurgroep Porthos. Kort samengevat geven de onderzoeks
resultaten aan dat de werkwijze leidt tot een grote tevredenheid bij deelnemers van de
familienetwerkberaden. Bij ongeveer de helft van alle beraden is familie aanwezig en bij
een derde is er sprake van ondersteunend netwerk die een taak op zich neemt. Doordat
de methodiek nog maar kort wordt toegepast is er nog geen zicht op recidive.
Samenwerkingspartners in de (veiligheids-)keten zijn tevreden over de gehanteerde
methodiek. Het onderzoek bevat ook aanbevelingen voor het verder doorontwikkelen

&'•
porthos Monitoring Porthos 4e kwartaal 2017 21






          
           
        

          
      

   
              

            
  

              
          

 
         

            
            

 

  

   

  

     

  

            
            

     

 

 

   

   

 

  

  

    

van de methodiek. Het team van gespreksleiders zal de verbeterpunten implementeren.
De Stuurgroep Porthos heeft gevraagd om de onderzoeksresultaten te presenteren in
een (mini-)symposium voor maatschappelijke organisaties en raadscommissies. Dit
wordt in 2018 georganiseerd [doch is uitgesteld in verband met het uitkomen van een
Inspectierapport en het opstellen van een Verbeterplan).

Analyse opbrengsten Zelfredaamheid-Matrix (ZRM)
In het vierde kwartaal van 2017 zijn 572 ZRM’s gestart. In het vierde kwartaal zijn 321
ZRM’s definitief geregistreerd. Dit betekent dat er een door de klant ondertekend
ondersteuningsplan bij aanwezig is.

Op de leefdomeinen justitie en verslaving zijn de minste problemen terug te vinden van
deze 321 definitief geregistreerde ZRM’s [volledig zelfredzaam scoort op deze
leefdomeinen hoog).
Op de leefdomeinen dagbesteding [64% tot beperkt zelfredzaam) en geestelijke
gezondheid [72% tot beperkt zelfredzaam) zijn de meeste problematieken terug te zien,
want hierin wordt het hoogste gescoord op acute problematiek, niet zelfredzaam of
beperkt zelfredzaam.
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Van de 321 definitief geregistreerde ZRM's is in 132 ZRM's de ouderschaps-
supplementen besproken. Van deze 132 ZRM’S scoren 3 ZRM’s op acute problematiek,
namelijk Scholing, Sociaal emotionele ondersteuning en Opvang.
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Als de ouderschapssupplementen besproken worden, is op het leefdomein lichamelijke
verzorging de minste problematiek terug te vinden. Op het leefdomein sociaal-
emotionele ondersteuning zijn de meeste problematieken terug te vinden.

4) De inzet van de medewerkers per gemeente
De medewerkers van Porthos houden via het tijdsregistratiesysteem TIM bij hoeveel tijd
zij aan een klant van een bepaalde gemeente besteden.

Gegevens uit TIM
De medewerkers van Porthos houden via het tijdsregistratiesysteem TIM bij hoeveel tijd
zij aan een klant van een bepaalde gemeente besteden.
De gegevens over de productieve uren zijn in onderstaande tabel verwerkt. Deze
gegevens laten de cijfers over het vierde kwartaal van 2017 en het totaal van 2017 in
relatie tot die uit 2015 en 2016.

percentage j03 2017Gemeente 2015 percentage 2016 percentage Q12017 percentage Q22017
38,29%! 4820

percentage 'Q42017 percentage percentage
Middelburg 18684 41,47% 39,75% 5040 40,62%, 4885 41,40%: 4636 40,66% 40,20%
Veere 16,24% 24,75% 2900 23,37%, 3421 26,82%; 2663 22,87%: 2575 22,58% 11559 23,98%
Vlissingen 19051 42,29% 20235 35,50% 4467 36,00% 4451 34,89%5 4160 35,73%; 4191 36,76% 17269 35,82%

5) Klachten en bezwaren
Het aantal klachten en bezwaren wordt sinds de start van Porthos nauwgezet
bijgehouden omdat deze een indicator zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening.
In het vierde kwartaal van 2017 zijn 4 klachten en 0 bezwaren binnen gekomen.
De redenen van de binnengekomen klachten hadden te maken met ontevredenheid over
het handelen van een sleutelwerker in de gebiedsteams, de werkwijze van Porthos en de
dienstverlening van Porthos en twee andere organisaties. Van deze klachten is er
momenteel nog 1 in behandeling, er zijn 2 klachten afgehandeld en 1 klacht is
ingetrokken.
De 2 afgehandelde klachten zijn als volgt afgerond. Een klacht is afgehandeld door
tegemoet te komen aan de klacht van klager. Uit onderzoek bleek namelijk dat gezien de
situatie waarin klager verkeerde de gestuurde facturen onjuist waren. Dit is
gecorrigeerd. De andere klacht is afgehandeld doordat klager heeft aangegeven geen
verdere behandeling te wensen. Tot een formele afronding van de klachtenprocedure en
een formele uitspraak is het dus in beide gevallen niet gekomen.
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6) Klanttevredenheid
Afgesproken is om ieder kwartaal een klanttevredenheidsenquête af te nemen. In het
vierde kwartaal van 2015 is daar voor het eerst een start mee gemaakt. De klant
tevredenheidsenquête wordt afgenomen onder alle klanten waarbij een huisbezoek is
gebracht met een afgerond ondersteuningsplan. Het klanttevredenheidsonderzoek is in
het vierde kwartaal uitgezet bij 40 respondenten. Hiervan hebben 20 klanten
gereageerd (een respons van 50%).
Gezien de geringe aantallen is er geen sprake van statistische betrouwbaarheid, maar
slechts van een indicatie voor de ervaren klanttevredenheid. Aan de andere kant laten
de klanttevredenheidsenquêtes wel een stabiel positief beeld zien. Dit beeld is de
afgelopen kwartalen gestabiliseerd. Daarbij is het tevens van belang op te merken dat de
enquêtes steeds door nieuwe klanten worden ingevuld.

Net als in de voorgaande kwartalen laat de klanttevredenheid een positief beeld zien.
Van de respondenten vindt 50% dat zij voldoende tot goed geholpen zijn, 40% vindt dat
zij voldoende geholpen zijn en 10% (2 respondenten) vindt dat zij slecht geholpen zijn.
De meerderheid van de respondenten (46%) geeft aan dat zij contact hebben gezocht 
met Porthos voor zichzelf, 23% van de respondenten hebben contact vanwege hun
kinderen, 8% voor hun man/vrouw/ partner en 23% voor een ander familielid.

Op de vraag over de bereikbaarheid geeft 33% van de respondenten aan dat Porthos
voldoende tot goed bereikbaar is, 50% geeft aan dat Porthos voldoende bereikbaar is en
16% geeft aan dat Porthos slecht bereikbaar is. Daarop is aanvullend gereageerd dat op
mail en gemaakte afspraken niet of te laat werd gereageerd en dat er een wachtlijst was.

Een meerderheid van de klanten (46%) neemt de eerste keer telefonisch contact op met
Porthos, 23% is langs geweest bij één van de loketten en 30% heeft een mail gestuurd.

Van de klanten die Porthos een totaalcijfer hebben gegeven, geeft 9% het cijfer 6, 46%
het cijfer 7, 27% een cijfer 8,18% een cijfer 10.
85% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met de geboden oplossing voor hun
hulpvraag ook als deze (gedeeltelijk) met het eigen netwerk is ingevuld.

7) Conclusie
Met deze monitor over het vierde kwartaal van 2017 blijkt dat de kwantitatieve
gegevens grofweg in lijn liggen met die van voorgaande kwartalen. Dit maakt dat er
inmiddels een duidelijk beeld is van de klantvraag aan Porthos en hetgeen nodig is om
aan die klantvraag te kunnen voldoen. Inmiddels staat er een organisatie die in staat is
om alle voorkomende vragen van de klanten op Walcheren op een adequate manier te 
antwoorden, waarbij regie gevoerd wordt als dat nodig is. Dit is zowel te danken aan de
organisatorische inbedding (werkwijze, inrichting en steeds weer verder optimaliseren
van werkprocessen en van bedrijfsvoering), de samenwerking met ketenpartners , de
samenwerking met de gemeentelijke beleidsafdelingen als de inzet en expertise van de
Porthosmedewerkers zelf.
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