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Tussenevaluatie Pentekening: opbrengst fase 1 
 

Inleiding 

In december 2017 hebben de drie Walcherse gemeenteraden de colleges opdracht gegeven 

om gezamenlijk de pentekening te evalueren. In maart 2018 is hier een start mee gemaakt 

onder begeleiding van een extern procesbegeleider. De opdracht is als volgt omschreven: 

 

Gezamenlijk als drie Walcherse gemeenten het door de gemeenten vastgestelde klantproces 

in het sociaal domein (Pentekening) evalueren en op basis van de evaluatie komen tot een 

gezamenlijk voorstel over een passende wijze van uitvoering van Wmo en Jeugdwet. 

 

De opdracht is opgedeeld in 3 fasen: 

1. Evaluatie Pentekening 

2. Doorontwikkeling Pentekening 

3. Uitwerken beleid en uitvoering 

 

Deze notitie is het eerste resultaat: een tussenevaluatie. Het bevat de opbrengst van fase 1 

van de Walcherse evaluatie Pentekening. Deze opbrengst komt uit: 

o eerder vastgestelde rapporten: van elk rapport is een korte samenvatting gemaakt; 

o gesprekstafels met medewerkers van de toegang (Porthos, Orionis, gebiedsteams), met 

medewerkers vanuit gemeentelijke organisaties, met de adviesraden Wmo en Sociaal 

Domein en cliëntenraden, met zorgprofessionals en zorgaanbieders. Dit waren open 

sessies om beelden op te halen over de Pentekening zelf, de huidige uitvoering, de 

samenwerking en de contractering & monitoring; 

o gesprekken met (woordvoerders van) de drie gemeenteraden; 

o gesprekken met individuele inwoners (enkel Middelburg); 

o de door Middelburgse raad gehouden hoorzittingen en de daaruit voortgekomen 

doorontwikkeling van Jeugdwet en Wmo (experimenten); 

o de cliëntervaringen van 2016; 

o eerdere adviezen van de adviesraden Wmo en Sociaal Domein. 

 

In de bijlage van deze notitie is puntsgewijs weergegeven wat uit de diverse bronnen 

meegenomen is. Deze punten bevatten een korte samenvatting en conclusies op 

hoofdlijnen. Van iedere bron is uitgebreidere informatie beschikbaar.   

 

Samenvatting van de opbrengst 

 

De Pentekening als kaderstellende nota: 

1. beschrijft een aantal waarden die nog altijd gesteund worden, zoals het mensbeeld, 

ruimte voor de zorgprofessional, integraal & oplossingsgericht werken. De waarden 

worden gezien als een doel om naar toe te werken, er is wel spanning met de realiteit: 

omdat het een ideaalbeeld is en de praktijk weerbarstig, en omdat ogenschijnlijk heldere 

begrippen in de praktijk complexer zijn.  

2. bevat daarnaast ook andere elementen, zoals op inrichting van de loketstructuur en 

organisatievorm. Dat maakt de Pentekening overcompleet; 
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3. is niet voldoende consequent en duidelijk in reikwijdte. Is de Pentekening de opdracht 

voor de uitvoering van Jeugdwet en Wmo, of ook voor de uitvoering van Participatiewet, 

Wet publieke gezondheid, ... 

 

De uitvoering van de Pentekening: 

1. wordt belemmerd: 

a. door verschillende beelden over privacy; 

b. doordat de bevoegdheden van de gebiedsteams onvoldoende helder zijn; 

c. doordat het proces tot aan de beschikking als ingewikkeld wordt ervaren; 

d. door onvoldoende duidelijkheid over centrale begrippen (zoals één gezin één 

plan één regiseur), maar ook op het onderscheid tussen Porthos als 

bedrijfsverzamelgebouw en Porthos als Toegang Jeugdwet en Wmo, en tussen 

Porthos als uitvoerend loket en gemeenten zelf); 

e. doordat gemeenten geen eenduidige opdrachten geven; 

f. door onvoldoende duiding van wat kwaliteit is. In de Pentekening wordt 

kwaliteit (ook) gekoppeld aan creativiteit. In principe is er veel ruimte voor  

onverwachte en onorthodoxe inzet, mits gemotiveerd. Anderzijds is er ook veel 

behoefte aan methodisch werken en worden er volop eisen gesteld via 

bijvoorbeeld de beroepsregisters. Er is nog onvoldoende beeld hoe beide kanten 

verenigd kunnen worden. Ook is er spanning tussen de wens van de vloer om 

creatief te mogen zijn en de eisen van het management en eisen als gevolg van 

de wijze van contractering; 

g. doordat samenwerking  op Walcheren meerdimensionaal schaken is. 

Pentekening spreekt over samenwerking en partnerschap. De rolverdeling 

tussen partijen wordt onvoldoende  ervaren als 'in balans' en 'in 

gelijkwaardigheid'; 

h. onvoldoende capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) mede door krapte op de 

arbeidsmarkt en doordat het netwerk van de inwoners en de mogelijkheden van 

het voorliggend nog niet optimaal benut wordt of beschikbaar is. 

2. is niet in lijn met het mensbeeld van de Pentekening. Daarover is frustratie bij 

verschillende betrokkenen. Gezamenlijk werken aan een groter belang (op casusniveau 

en op stelselniveau) wordt overschaduwd door het eigen belang van de betrokken 

partijen. 

3. toont verbetering in de administratieve processen en het samenspel tussen Porthos en 

partijen daarin, en als effect daarvan, het oordeel over elkaar; 

4. laat zien dat het veld héél groot is en nog altijd teveel versnippering kent, hierdoor 

onvoldoende inzicht en overzicht in wat er mogelijk is. Er is ook mismatch tussen vraag 

en aanbod; 

 

Samenwerking: 

1. Samenwerking wordt vaak genoemd als noodzakelijke randvoorwaarde, maar de wil 

daartoe wordt niet als zodanig getoond; 

2. Het veld roept op om samenwerking op Walcherse schaal te behouden. Een aantal 

partijen pleit voor samenwerking op Zeeuws niveau; 
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3. De Walcherse overheid (inclusief Porthos) verwacht loyaliteit aan het Walchers model. 

Dat schuurt voor partijen die op grotere schaal werken en dus loyaliteit moeten tonen 

aan verschillende modellen; 

4. Een argument voor de decentralisaties was om omstandigheden voor domein 

overstijgende samenwerking te creëren, opdat kwetsbare inwoners en hun behoeften 

centraal konden gaan staan. Dat streven krijgt een extra lading in situaties van 

onveiligheid, kindermishandeling, huiselijk geweld: Inspectie onderzoeken na 

calamiteiten toonden telkens aan dat gebrekkige samenwerking (inclusief het gebrekkig 

delen van informatie) het grootste probleem is. De intentie van de gebiedsteams was en 

is om het geheel meer te laten zijn dan de som van de afzonderlijke delen. De praktijk 

blijkt hier weerbarstig. Ook Walcheren kreeg te maken met een calamiteit. Ook nu tonen 

de Inspecties dat de samenwerking beter kan. 

 

Contractering, monitoring, control 

1. De relatie met de zorgaanbieders is complex. We willen aanbieders overeind houden om 

gaten in de uitvoering te voorkomen. Op delen van het veld is er onvoldoende ruimte 

voor gezonde concurrentie. De inkoop en subsidiëring is ook daar op gericht, niet enkel 

op het leveren van een prestatie; 

2. Het gemeentelijk opdrachtgeverschap is onvoldoende ontwikkeld. Contracten worden te 

weinig tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd. In het opdrachtgeverschap is de 

gemeente versnipperd. De opdrachten aan de relevante uitvoeringsorganisaties zijn niet 

op elkaar afgestemd, en zij kennen elkaars opdrachten niet. Aan de aanbieders geven 

we tegenstrijdige boodschappen, en lokken we oneigenlijk gedrag uit (shoppen, lijnen 

uitleggen naar politiek, acteren buiten de gecontracteerde prestaties); 

3. We hebben onvoldoende structuur om de transformatie mogelijk te maken en te volgen. 

Er is geen goed dashboard waardoor we geen goed zicht hebben op aantallen, er is geen 

nulmeting, er is niet vastgesteld wat de relevante sturingsinformatie is, we zijn 

onvoldoende ingericht om te sturen op SRI, effecten van de inzet kunnen we niet meten. 

4. De gemeente koopt niet samenhangend - sociaal domein breed in. Dat hangt samen met 

te weinig verbinding tussen beleid en uitvoering. 

5. De (leden van de) gemeenteraden kunnen hun controlerende rol niet goed uitvoeren. In 

dit complexe en grote veld, en breed pakket aan inhoudelijke kaders is het moeilijk om 

ankerpunten te vinden: de elementen waar zij op moeten letten omdat die tonen of de 

kaders goed toegepast worden en de maatschappelijke resultaten behaald worden. 

Daardoor wordt ook niet duidelijk hoe rapportages aan de gemeenteraden opgebouwd 

moeten worden en waarop de colleges moeten rapporteren. 

6. De (leden van de) gemeenteraden kunnen ook hun sturende rol niet goed uitvoeren 

omdat voor hen niet duidelijk is waar welke uitvoeringsbesluiten genomen worden en 

hoe zij die besluiten naast de centrale kaders kunnen leggen. 

 

Samenvatting: wat staat de gemeenten te doen 

o de Pentekening terugbrengen tot een enkel inhoudelijk ambitiekader, met meer uitleg 

over centrale begrippen en helderheid over op welke gemeentelijke taken, en dus 

uitvoeringsorganisaties, dit kader betrekking heeft (reikwijdte). 
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o de gemeentelijke opdrachtgeversrol verbeteren, door de vernieuwde Pentekening 

consequent als basis voor de opdrachten aan de uitvoering te benutten, die opdrachten 

op elkaar af te stemmen, en de monitoring en evaluatie op orde te brengen. 

o de rollen van de gemeenteraad beter borgen: de raad zodanig informeren dat zij kan 

sturen en toetsen op kaders, maatschappelijke effecten en rechtmatigheid van 

bestedingen. 

o de cultuur van samenwerken in het veld versterken.  

o een besluit nemen over op welk samenwerkingsniveau de ambitie en sturing bepaald 

wordt: lokaal, Walchers, Zeeuws. 

 

Van daaruit: 

o de rollen van verschillende professionals en organisaties helder maken. 

o die rollen doorvertalen naar opdrachten en structuur. Dit is inclusief bepalingen 

met betrekking tot privacy en escalatiemodel.  

o duidelijker richtlijnen met betrekking tot kwaliteit meegeven. Dit is inclusief 

norm verantwoorde werktoedeling. 

o een strategie bepalen om rollen, opdrachten en structuur te laten landen en tot 

uitvoering te krijgen. Dit is inclusief inkoopstrategie. 

o de relevante sturingsinformatie bepalen: waar moeten we op letten, waaraan 

kunnen we zien of de ambitie gehaald wordt en de rollen correct toegepast 

worden. 

o de methode en structuur bepalen waarlangs de relevante sturingsinformatie 

opgehaald wordt. 

o de huidige discrepantie tussen systeemwereld (prestatievoorwaarden) en 

inhoudelijke ambities wegnemen. 

o de governance duidelijker uitwerken. Hiermee ook aan de gemeenteraden laten 

zien waar en hoe zij kunnen sturen, en waar uitvoeringsbesluiten genomen 

worden. 
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Bijlage - Korte samenvatting opbrengst diverse onderdelen van fase 1 

 

Deel 1. Ronde tafel gesprekken 

Er zijn vier bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van inwoners (cliëntenraden 

adviesraden Wmo en Sociaal Domein), professionals (zorgaanbieders en organisaties 

toegang) en gemeenten. Daarnaast heeft de gemeente Middelburg speeddates gehouden 

met inwoners van Middelburg. Hieronder treft u samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen. 

 

Perspectief Inwoners (cliëntenraden, adviesraden Wmo en Sociaal Domein en speeddates 

Middelburg): 

Ten aanzien van de uitgangspunten pentekening: 
o Ambitieus, maar als visie nog steeds goed echter vergroot reikwijdte (participatie en 

voorliggend veld erbij). 

o Voorkom verschillende interpretaties en streef naar zoveel mogelijk gelijke 

uitgangspunten voor de drie gemeenten. 

o Uitgangspunt veiligheid geeft (teveel) lading aan de verdere uitwerking van de 

Pentekening. 

o Eén gezin één plan één regisseur wordt nog niet overal toegepast. Wel handhaven als 

uitgangspunt maar nuanceren naar complexiteit. 

o Wmo en Jeugdwet vervuilen elkaar.   

 

Ten aanzien van de uitvoering van de pentekening 
o Problemen  zitten met name in de uitvoering. Voer de pentekening gewoon uit zoals 

bedoeld! Dat is nog onvoldoende gebeurd. 

o Porthos is vanaf de start overvraagd. Capaciteit versus onverwacht grote zorgvraag; 

versnippering is nauwelijks hanteerbaar; processen bij de start nog onvoldoende 

ingeregeld; samenwerking met zorgaanbieders niet optimaal; cultuurverschillen in 

Porthos zelf etc.  Kortom: Porthos had onvoldoende ruimte om zich te ontwikkelen. 

Inmiddels is er een opwaartse trend te zien, maar het negatieve beeld is nooit bijgesteld. 

o Gedrag van bestuurders om op hierboven genoemd punt politiek te bedrijven werkte 

negatief uit op de toch al zo complexe inhoud.   

o Pentekening stuurt op ‘eigen kracht’, daardoor ontstaan er situaties dat klanten meer 
willen dan ze krijgen. Andersom is ook aan de hand, Pentekening biedt ruimte voor 
maatwerk, maar Porthos stuurt vaak op regels en wetgeving en minder in de ‘geest’ van 
de Pentekening. Beiden leidt tot klachten over bejegening. Klant voelt zich niet gehoord. 

o Gebruik vrijwillige / onafhankelijke burgeradviseurs. 
o Er is verwarring over Porthos als gemeentelijk loket Jeugdhulp en Wmo en Porthos (in 

Middelburg) als verzamelgebouw van verschillende organisaties. 
o Er is meer samenhang in het Sociaal Domein nodig. Afspraken die in goed overleg met 

Porthos, gemaakt zijn worden door Orionis doorkruist. Bijvoorbeeld: verschil in visie 
over combinatie dagbesteding en thuisbegeleiding via Wmo en verplichting om te gaan 
werken via Orionis.  

o Eén toegang of variëren? Vraag op zich is niet interessant, maar creëer duidelijkheid 
waar de inwoner met wat naar toe moet. Denk daarna wel na over de juiste 
positionering Porthos. Bijvoorbeeld: Porthos als makelaar (Front Office en daarna snel 
en goed doorverwijzen naar de juiste zorgaanbieder(s) waar uiteindelijk het zorgplan 
wordt opgesteld). De backoffice van Porthos maakt vervolgens de beschikkingen. 
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o Populatie wordt zwaarder door andere indicatiestelling; is de expertise bij alle 
uitvoerende partijen voldoende aanwezig? 

 
Overige punten: 
o Tijdpad proces niet realistisch; betrek de gemeenteraden in dit proces 
o Financiën: gemeenten bij het Rijk om meer geld vragen 
o Neem de Governance onder de loep 
o Durf eisen te stellen aan zorgaanbieders 
o Decentralisaties te ver doorgeschoten: er is meer bovenlokale sturing nodig 
o Hoe voorkom je dat maatwerk te willekeurig wordt? 
o Communiceer naar de inwoners, zij moeten weten dat er aan gewerkt wordt. 

 

Perspectief Professionals (zorgaanbieders en organisaties toegang): 

Ten aanzien van de uitgangspunten Pentekening: 
o Ambitieus, maar waarden worden nog steeds onderschreven. Ze zijn vanzelfsprekend! 

o Breidt reikwijdte uit. 

o Kort in en beperk het aantal uitgangspunten, haal visie op structuur en vorm eruit. 

 

Ten aanzien van de uitvoering van de Pentekening 
o Geen grote veranderingen doorvoeren, behoefte aan rust om door te ontwikkelen. 

o Gebrek aan capaciteit, caseloads van meer dan 200 mensen, gaat zowel ten koste van 

kwaliteit en wachttijd, maar ook ten koste van gezondheid uitvoerenden. 

o Gedeelde zorg, hoe houden we voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar? 

Zorgaanbieders vissen allemaal uit dezelfde vijver.  

o Preventie moet speerpunt worden, zowel in de op- als afschaling! 

o T.b.v. doorverwijzing is er behoefte aan een sociale kaart bij (vooral kleine) 

zorgaanbieders. 

o Communicatie en informatiedeling met Porthos is duidelijk beter geworden. Organiseer 
vertrouwen op operationeel niveau zodat resultaat en mens belangrijk blijft binnen wet- 
en regelgeving.  

o Het merk ‘Porthos’ staat nu, nu verder uitbouwen tot 1 herkenbaar loket voor zorg en 
ondersteuning. 

o Stel kwaliteitseisen aan de zorgprofessionals. 

o Er is nadere aandacht voor één gezin één plan één coördinator nodig (optimaliseren). 

o Breng de uitvoering van de Participatiewet onder bij Porthos, dan is er in het belang van 

de cliënt veel meer mogelijk door inzet van passende producten (schoolverlaters en 

uitkeringsgerechtigden)  

 

Ten aanzien van monitoring en contractering 
o Effecten Pentekening zijn onduidelijk en op dit moment moeilijk vast te stellen. 
o Het contract biedt mogelijkheid tot fraude. In welke mate wordt gecontroleerd of 

gedeclareerde zorg ook wordt ingezet? 
o Het contractbeheer Wmo kan strakker. Neem een voorbeeld aan het 

contractmanagement jeugdhulp waarbij contractmanagers bij veel aanbieders 4 keer 
per jaar op gesprek komen. Wees streng en kritisch bij het selecteren van 
zorgaanbieders en ga na of de organisatie geschikt is. 

o Heb meer aandacht voor het evalueren van doelen op klantniveau en ophalen van 
ervaringen van klanten over de geboden zorg. Op dit moment ontbreekt het aan tijd 
hiervoor. 
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o In het algemeen zijn de zorgaanbieders van mening dat de contracten niet opgesteld zijn 
binnen het gedachtegoed van de Pentekening. 

o Kijk nog eens goed naar tarieven en naar de periode waarvoor deze gelden. 
o Meer sturen op resultaten. 

 
 

Overige punten 
o Spanning tussen visie en realiteit met betrekking tot de gebiedsteams, dit oplossen! 
o Rol Veilig Thuis niet conform afspraken. 
o Preventie en vroeg signalering in samenspraak met diverse professionals en vroeg 

inzetten hulp voorkomt later duurdere zorg. Dit vraagt om investering en de resultaten 
worden pas later zichtbaar.   

o Hoe stimuleren we vernieuwing bij zorgaanbieders? 

o Hoe stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders? 

Perspectief gemeenten: 

Ten aanzien van de uitgangspunten en uitvoering Pentekening: 
o Nog steeds van toepassing, maar breidt reikwijdte uit. 

o Speciale aandacht voor veiligheidscasuïstiek. 

o Cultuuromslag nodig in werkveld / inzetten op transformatiedialogen / benut 

voorbeelden elders. 

o Bureaucratie: ‘te veel’ beschikkingen, meer inzetten op preventie. Is dit beïnvloedbaar? 

o Bijvoorbeeld vroegsignalering (huurschulden). Meer inzet van maatjes (vrijwillig)  

Voorzieningen in voorliggend veld houden klanten te lang bij zich. 

o Sturen op minder ‘conflicten’ / aandacht geven aan inwoners en hun vraag. 

o Relaties met onderwijs versterken, onderwijs als vindplaats, als signaalfunctie en als 

samenwerkingspartner. 

 

 

Ten aanzien van financiële uitgangspunten: 

o Samenwerking faciliteren door resultaatgerichte financiering op cliëntniveau. 
o Er wordt nog teveel gefragmenteerd gewerkt. “Estafette” ipv naast elkaar samenwerken 

gelijktijdig. Geen knippen, continue lijn in ondersteuning en zorg nodig. 

o Te weinig geïnvesteerd in Porthos, oa voor deskundigheid op inzetten voorliggend veld 

en creativiteit zoeken oplossingen.   

o Ontwikkel algemene voorzieningen. 

o 2015 t/m 2017 al sprake van dalende rijksvergoedingen. Vlissingen tekorten kleiner dan 

daling budgetten. Veere overschot. Middelburg hoge tekorten. 

o Nu rijksvergoeding kaderstellend. Straks gaat budget op in algemene uitkering. Wat 

wordt dan de basis? Historisch budget of aantallen zorgvragers? 

o Gemeenten gezamenlijk sturen op financiën totale sociale domein, gesteggel over 

verdeelsleutels bij verschillende onderdelen ontstijgen.  

 

Overig 

• Opdrachtgeverschap: gemeenten zijn te weinig opdrachtgever voor het totaal en 

hebben ze geen regie. 

• Gemeenten werken gefragmenteerd op verschillende onderdelen.  

o Contracten staan creativiteit in de weg. 
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• Nagaan wat grootste kostenposten en grootste aanbieders zijn; waar is het grootste 

effect te realiseren?  

• Beschikbaarheid gegevens is aandachtspunt, samenbrengen tot informatie ook.  

• Spanning op stijgende aantallen versus zorgplicht.  

• Gemeenten moeten monitoren op systeem niveau van gehele sociale domein.  

• Als we samenwerken, dan spreken met één mond.  

• Gemeenten hebben geen gelijke portemonnee, in hoeverre dan mogelijk om samen te 

werken? 

 

Deel 2. Rapporten 

 

Rapport KplusV. Walcheren voor Elkaar 2015 / 2016. Evaluatie van de beleidsmatige 

samenwerking, concept 

o juli 2016, in opdracht van de Walcherse gemeenten, zoals besproken bij de start van 

WvE in 2015. 

o voldoet het project aan de verwachtingen: 

o invulling geven aan de ontwikkelagenda, behalen resultaten conform de 

opgestelde projectbeschrijvingen 

o versterken verbinding tussen beleid en uitvoering 

o versterken bestuurlijke grip 

Conclusies: 

dit is niet houdbaar: sprong naar voren of stoppen 

o zonder samenwerking waren we niet zover gekomen: 

o bestuurlijke verbinding en samenhang is versterkt 

o beleid is uniformer 

o besluitvorming op veel dossiers 

o maar het kost ons wel wat: 

o besluitvorming duur te lang 

o te weinig facilitering vanuit directies 

o te hoge werkdruk en toenemende frustratie 

o samenwerking kost teveel overlegtijd 

o kloof tussen beleid en uitvoering is vergroot 

o beleidsmedewerkers hebben geen overzicht meer 

o kwetsbaarheid is vergroot 

o Porthos roept 'help' en Orionis denkt 'ik doe het zelf wel'. 

o zorgaanbieders zijn teleurgesteld.  

o projectleiding worstelt, heeft te weinig mandaat 

o drijvende kracht vooral bij de bestuurders, minder bij colleges en secretarissen 

o geen visie op samenwerking (enkel pragmatisch, geen gezamenlijk vergezicht) 

 

 

BMC. Porthos: de bedrijfsvoering in beeld. 

o juli 2016, in opdracht van gemeente Veere / Porthos. 

o onderzoeksvraag: is de bedrijfsvoering van Porthos op dit moment voldoende afgestemd 

op de afgesproken taakuitvoering en wat is er eventueel nodig om de bedrijfsvoering 

van Porthos toekomstbestendig te maken? 
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Conclusies: 

gat tussen bedrijfsvoering, taken en middelen 

o verschillende bedrijfsvoering elementen scoren onvoldoende 

o aanzienlijke uitbreiding formatie is noodzakelijk 

o helderheid in sturing moet beter 

o businesscase moet herijkt worden 

o HRM moet businesspartner worden 

o  ICT ondersteuning moet beter 

o werkprocessen moeten gestructureerd 

o privacy moet beter geregeld 

o locatiediscussie Porthos moet gestart 

 

 

Rapport Rekenkamercommissie Veere. Onderzoek Sociaal Domein 

o november 2016, op verzoek van raadsfracties. 

o afgestemd met onderzoek door Rekenkamer Vlissingen / Middelburg 

o onderzoeksvragen:  

o Hoe is binnen de gemeente Veere invulling gegeven aan de transities Jeugdzorg 

en WMO/AWBZ? 

o Hoe ziet de financiële invulling van deze transities eruit? 

o In hoeverre is de gemeenteraad voldoende in positie gebracht om zijn kader 

stellende en controlerende rol naar behoren te vervullen, zowel lokaal als in 

regionaal verband? En hoe kan deze rol in de toekomst worden versterkt? 

Conclusies: 

gebrek aan sturing op kwaliteit van zorg 

o Pentekening bevat vooral visie, is minder richtinggevend en kaderstellend 

o Geen zicht op kwaliteit van zorg door ontbreken van sturingsinformatie en monitoring 

o Discussies gaan over geld, samenwerking, overheadkosten 

o Gastgemeente constructie werkt niet: apparaat Veere is te klein voor behoeften van 

Porthos, scheiding beleid en uitvoering werkt niet, besluitvormingsstructuur werkt niet, 

lastige dubbelpositie secretaris Veere 

o Informatie die College aanbiedt (kwartaalrapportages) is teveel, geeft geen ruimte om te 

kunnen sturen / controleren, mede door ontbreken financiële meerjarenplanning en 

risicoparagraaf 

o Er lijkt te weinig gevoelde urgentie ten aanzien van de werkdruk voor Porthos, er is 

direct besluitvorming over positie Porthos nodig.  

 

 

Rekenkamer Middelburg / Vlissingen. Decentralisaties in het sociale domein op Walcheren 

o december 2016 om integrale besluitvorming mogelijk te maken: in samenhang met BMC 

bedrijfsvoering Porthos, KplusV samenwerking Walcheren 

o afgestemd met rekenkamer Veere 

o onderzoeksvragen: 

o Hoe is binnen de gemeenten Middelburg en Vlissingen invulling gegeven aan de 

transities Jeugdzorg en Wmo/AWBZ? 

o Hoe ziet de financiële invulling van deze transities eruit? 
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o In hoeverre is de gemeenteraad voldoende in positie gebracht om zijn 

kaderstellende en controlerende rol naar behoren te vervullen, zowel lokaal als 

in regionaal verband? En hoe kan deze rol in de toekomst versterkt worden? 

Conclusies: 

gebrek aan kaderstelling op de governance 

o Het familienetwerkberaad is centraal gezet. Door deze unieke positie wordt 

benchmarking moeilijk. Daarom zou meer aandacht besteed moeten zijn aan 

beleidsmatige, bedrijfsmatige en juridische inbedding van Walcheren voor Elkaar en 

Porthos. 

o De pentekening beschrijft hoe zorg en ondersteuning op Walcheren er uit zou moeten 

zien vanuit het klantperspectief ("handen aan het bed"), er staan verder geen concrete 

doelstellingen in waar de raad op kan sturen en controleren. 

o Doordat het klantperspectief centraal is gezet in pentekening en businesscase Porthos is 

de governance onvoldoende ingericht. Er is geen kadernota ten aanzien van Walcheren 

voor Elkaar, Porthos, het bovengemeentelijk samenwerkingsverband.  

o De informering door de colleges is te weinig gericht op de controlerende taak van de 

gemeenteraden. 

o Door ontbreken van samenwerkingsafspraken en -kaders gaat de discussie teveel over 

randzaken, wat de aandacht afleidt van de belangrijke discussies. 

 

 

Berenschot. Positie Vlissingen in samenwerking jeugdzorg en Wmo. Advies aan de 

gemeentesecretaris van Vlissingen. 

o juni 2017, in opdracht van gemeentesecretaris Vlissingen naar aanleiding van verzoek 

om advies door College van BenW aan gemeentesecretaris. 

o onderzoeksvraag: na BMC, KplusV, Rekenkamers, raadsbesluiten Middelburg: 

o wat is de beste positionering van Porthos: is het logisch om te blijven 

samenwerken of is het voordeliger om het zelfstandig te doen, mede in relatie 

tot de bedrijfsvoeringsaspecten? 

Conclusies: 

lokale toegang, bovenlokale uitwisseling van expertise 

o kosten dalen onvoldoende 

o kosten besparende maatregelen uit pentekening zijn niet gehaald  

o verminderen van bureaucratie, minder individueel verstrekken, lumpsum 

financiering, minder vooraf normeren op microniveau, overhevelen naar 

algemene voorzieningen, meer preventief werken 

o besparen: zet in op en combineer uitvoeringsbeleid en contractmanagement. 

Inkoopstrategieën maken het verschil, voordeel van gezamenlijke toegang is veel kleiner 

o de schaal van Vlissingen is hiervoor te klein. Branche specifieke kennis ontbreekt, 

objectieve analyse en capaciteit daartoe ontbreekt. 

o analyse, uitvoeringsbeleid, inkoop, contractmanagement minimaal op 

Walcherse schaal, complexe zorg op Zeeuwse schaal. Versterken met 

businessanalyse en contractmanagement 

o organiseer toegang en gebiedsteams binnen Vlissingen (of Porthos naar 

Vlissingen of Middelburg):  

o uitvoering vanuit stadskantoor is kostenbesparend 
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o geeft kans om zorgtoegang in te bedden in breder takenpakket 

gemeente en in voorliggend veld (huisartsen, wijkverpleegkundige, 

algemene voorzieningen, preventie). 

o maakt de mogelijkheid voor de Raad om te sturen maximaal 

o wissel expertise uit op schaal van Walcheren en Zeeland, geen gezamenlijke 

besluitvorming 

 

 

BMC. Meeveren met onze inwoners; Maatschappelijk Werk Walcheren in een sterke keten 

 

o oktober 2017, in opdracht van de drie Walcherse gemeenten 

o onderzoeksvraag: 

o voer een onderzoek uit dat informatie biedt om te bepalen welke MWW-

functies nodig zijn om de vragen van bewoners te beantwoorden 

o hoeveel formatie is nodig om alle basistaken maatschappelijk werk uit te kunnen 

voeren 

Conclusies: 

slechte samenwerking 

o gegeven de huidige condities en het verwachte aantal aanvragen, komt het basisteam 

AMW tussen 2,59 en 6,83 fte directe formatie tekort. Er is 2,59 extra nodig voor 

behandeling van de vragen; om te kunnen investeren in preventie en outreachend 

werken is meer nodig. 

o het gemeentelijk opdrachtgeverschap moet ontwikkeld worden; ambities en betekenis 

van sleutelbegrippen moeten duidelijk neergezet; nieuw ontstane schotten weggewerkt. 

o bij overgang van basisteam MWW naar gebiedsteam staat organisatiebelang teveel 

voorop (en dus niet het klantbelang). 

o er zit spanning tussen enerzijds de werkgeversrol van MWW en anderzijds de regierol 

van Porthos via de supervisors. 

o er is meer aandacht nodig voor het voorliggend veld: overzicht van wat daar te halen is, 

een infrastructuur voor samenwerking, indicatoren om prestaties te meten. 

o de huidige situatie (MWW als onderdeel van Zorgstroom en onderdeel van de 

gebiedsteams) "wekt de zweem van belangenverstrengeling". 

 
Hoorzittingen gemeenteraad Middelburg 2016 

Er zijn gevoerd met professionals van zorginstellingen en de Wmo raad. Daarnaast zijn 

bezoeken afgelegd aan zorginstellingen, daar zijn gesprekken gevoerd met de medewerkers 

en MT. 

Op vier onderwerpen is bevraagd: netwerk, maatwerk, eigen ruimte voor professional en 

één plan, één gezin, één regisseur, het verschil van voor en na 2015. 

De uitkomsten zijn samengevat: 

o Er is meer persoonlijke aandacht voor cliënt, meer maatwerk 

o Het netwerk wordt vaker betrokken  

o Het netwerk is minder ingezet in de intramurale zorg bij b.v verstandelijk beperkten, 

vaak is daar minder netwerk aanwezig 
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o Er is beperkte samenwerking tussen organisaties, zelfs concurrentie bij gelijke 

doelgroepen 

o De professionaliteit van Porthos is goed 

o Er is veel administratie 

o Soms onvoldoende kennis van sociale kaart en van preventieve mogelijkheden voor  

ondersteuning 

o Functioneren Veilig Thuis onvoldoende 

o Er wordt gewerkt met 4-ogen-principe: goed overwogen besluiten voor zorg 

o De problematiek wordt zwaarder 

o De werkdruk onder professionals is hoog 

o Er wordt gestuurd op minder intramurale zorg, ontwikkelen van alternatieven is nodig 

o Er is veel in beweging er wordt gezocht naar nieuwe oplossingen 

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie. 

Gezond vertrouwen. Casusonderzoek Zeeland - Onderzoek naar aanleiding van het 

onverwacht overlijden van een baby 

o november 2017, op beslissing van de Inspecties zelf, naar aanleiding van de melding van 

een calamiteit. 

o onderzoeksvraag: 

o de kwaliteit van de hulpverlening 

o het professioneel handelen 

o mogelijke (al dan niet structurele) tekortkomingen hierbij 

Conclusies: 

goede intenties, onvoldoende verbinding 

o de intentie en betrokkenheid van de professionals waren naar het oordeel van de 

inspecties goed. Zij verrichten inspanningen om passende en veilige hulp te bieden. 

o ondanks de goede intenties en inspanningen schoot de hulpverlening tekort omdat, naar 

het oordeel van de inspecties, tussen de betrokken professionals onvoldoende 

verbinding tot stand kwam en onvoldoende integraal werd gewerkt. 

o onvoldoende verbinding en onvoldoende integraal komt tot uiting in het ontbreken van: 

o regie: één gezin, één plan, één regisseur 

o brug tussen strafrechtketen en sociaal domein 

o heldere afspraken over het familienetwerkberaad 

o voldoende informatie-uitwisseling 

 

 

Middelburg, Veere, Vlissingen. Verbeterplan inzake casusonderzoek Zeeland 

o april 2018, door de drie Walcherse gemeenten, in opdracht van de gezamenlijke 

Inspecties zoals geformuleerd in het Inspectierapport van november 2017 

o Opdracht 1: Kom met veldpartijen tot concrete afspraken voor wat betreft het voeren 

van regie onder andere over verantwoordelijkheidstoedeling, informatie uitwisseling en 

doorzettingsmacht. 

o Geformuleerde doelstelling: Versterken van cultuur van samenwerken. 

o Te nemen maatregelen: 

1. Met partners en veldpartijen concrete afspraken maken over proces- en 

casusregie en escalatie en deze onderhouden en levend houden. 
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2. Afspraken maken over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens. 

3. Herijken van de toegang bij midden en hoog veiligheidsrisico. 

4. Versterken van de werkgemeenschap. 

5. Versterken van de gemeentelijke rol in het contracteren/subsidiëren, 

monitoren, evalueren en bijstellen (contractmanagement) van Wmo en 

Jeugdhulp aanbod. 

o Opdracht 2: Borg bij de inkoop van jeugdhulp dat de aanbieder in staat is te voldoen aan 

de norm van verantwoorde werktoedeling. 

o Geformuleerde doelstelling: Er wordt gewerkt conform de norm verantwoorde 

werktoedeling. 

o Te nemen maatregelen: 

6. Factsheet over wanneer en op welke manier de ‘norm verantwoorde 

werktoedeling’ toegepast wordt opstellen en beschikbaar stellen aan 

professionals in de toegang. 

7. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) opdracht geven om structureler en 

diepgaander de gecontracteerde aanbieders te controleren of ze de norm 

verantwoorde werktoedeling toepassen, en signalen hierover te delen met de 

gemeente en de toegang van de gemeente (Porthos). 

8. De toegang tot jeugdhulp (Porthos, gebiedsteams, Veilig Thuis, GI's) opdracht 

geven om zelf te voldoen aan de norm en bij het verlenen van jeugdhulp er op 

toe te zien dat de in te zetten hulpverlener voldoet aan de norm. 

 

 

3. Cliëntervaringen 

 

Monitor door Porthos, onderdeel klanttevredenheid vanaf Q4 2015 t/m Q3 2017 

o per kwartaal afgenomen onder klanten waarbij huisbezoek afgelegd werd en een 

ondersteuningsplan werd afgerond. Circa 20 per kwartaal, telkens nieuwe klanten. 

o Onderzoeksvraag:  

o Manier van contact zoeken  

o Tevredenheid over bereikbaarheid 

o Tevredenheid over wijze van werkwijze 

o Tevredenheid over geboden oplossing 

Conclusies: 

Sinds 2016 sprake van stabiel positief beeld in klanttevredenheid op alle onderdelen  

• 2015 gestart met geringe tevredenheid, vanaf Q1 2016 sterk stijgend en stabiel 

geworden 

• Voldoende tot goed geholpen, werkwijze, scores boven de 90%. Kernwoorden: snel 

geholpen, goed geluisterd, begrip, voldoende kennis 

• Tevreden met oplossing scores stabiel boven 90%, ook als netwerk onderdeel 

uitmaakt van oplossing 

• Aandachtspunten: terugbellen door eigen klantondersteuner, 1 gezicht, mensen die 

ontevreden zijn vooral te lang wachten op juiste oplossing 

• 1e Contact gezocht vooral via telefoon (circa 60%), mail (circa 25%) en loket minste 

(onder 20%) 
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Adviezen Wmo-raden 

 

8 mei 2014, advies n.a.v. inspraakschrift concept nota “Klantproces op Walcheren in het 

sociaal domein” 

• De adviesraden prijzen de open instelling die de gemeenten aannemen bij het 

proces van decentralisaties 

• Gaan inhoudelijk in op de zaken die vanuit de inspraak naar voren kwamen 

 

20 januari 2016, ongevraagd advies Porthos van de Wmo-raden van de 3 Walcherse 

gemeenten aan de 3 colleges. De Wmo-raden: 

• Concluderen dat Porthos de Pentekening niet uitvoert en niet goed functioneert: 

o Veel bureaucratie 

o Het niet volgen van de pentekening 

o Groot verloop van personeel met als gevolg: 

▪ Te lange wachttijden 

▪ Achterstanden 

▪ Te weinig expertise 

• Concluderen dat Porthos sterk stuurt op zorg in natura, en dus veel minder op pgb’s 

• Willen meegenomen worden in het ontwikkelen van meetinstrumenten voor 

klanttevredenheid 

 

3 juli 2017, gevraagd advies van de Wmo-raad Vlissingen op het raadsvoorstel 

“Toekomstige positionering Porthos” 

• Wmo-raad hecht belang aan ‘de klant centraal’ 

• Constateert dat het in het belang van de klant is om Porthos in stand te houden voor 

de 3 gemeenten 

• Vindt in de diverse rapporten (KplusV etc.) bevestiging in de constateringen die de 

Wmo-raden al deden in januari 2016. 

• Concludeert dat er te weinig aandacht voor de cliënt is geweest 

• Concludeert dat er onvoldoende toezicht was op de werking van Porthos 

• Concludeert dat colleges en gemeenteraden niet voldoende hebben gedaan om dit 

te verbeteren 

• Concludeert dat de gemeenteraden niet goed genoeg in beeld hadden hoe de 

organisatie Porthos functioneert 

• Hecht groot belang aan het principe dat de professional uit de eerste lijn in overleg 

met de cliënt en zijn omgeving beslist of ondersteuning nodig is en in welke vorm 

deze wordt ingezet, waarbij het resultaat leidend is (1 van de eerste regels uit de 

Pentekening van 2012). 

• Constateert dat wanneer het college de lijn die vanuit de pentekening is ingezet wil 

verbeteren (zoals het college in het raadsvoorstel aangeeft), deze lijn eerst 

verbetering behoeft 

• Constateert dat het van belang van de cliënt is dat de 3 gemeenten gezamenlijk 

verbeteringen doorvoeren 

• Adviseert om de rol van sleutelmedewerker bij de zorgaanbieder te leggen (i.p.v. bij 

Porthos) 

• Hecht belang aan objectieve data-analyse 
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• Adviseert om de frontoffice van Porthos niet naar de lokale gemeenten te halen. 

 

 
Samenvatting CEO onderzoek jeugd 2016. 

Jaarlijks onderzoek naar tevredenheid over de ondersteuning of hulp, mate van eigen 

invloed, bejegening en effecten van de hulp. 

Onderzoeksgroepen:  

a. onder 12 jaar: worden de ouders ondervraagd.  

b. boven de 12 jaar worden jongeren zelf ondervraagd. 

Doel onderzoek: rapport met uitkomsten wordt verstrekt aan Ministerie VWS en legt 

verantwoording af over de uitvoering van de jeugdwet door gemeenten. 

Reactie van jeugdigen 12 + 

▪ Geringe respons 

• 80% van de jongeren weet de hulp wel te vinden 

• Tevreden over het krijgen van de hulp die nodig is 

• 60% vindt dat organisaties goed samenwerken 

• Hebben invloed op besluiten in het proces 

• Voelen zich over algemeen serieus genomen en met respect behandeld 

• Het effect van de behandeling is positief beoordeeld 

➢ Aandachtspunten: samenwerking tussen professionals laat te wensen over, soms 

lang wachten.  

Reacties van Ouders 12-: erg positief over de houding van professionals, voelen zich goed 

gehoord.  

• Weten de weg naar hulp niet altijd te vinden 

• Zijn wel tevreden over de hulp die kind nodig heeft 

• Niet geheel tevreden over de samenwerking tussen professionals 

• Hebben invloed op besluiten in proces 

• De bejegening is over algemeen goed 

• Effecten van hulp zijn herkenbaar en positief 

➢ Aandachtspunten: over inzet van GI soms ontevreden , veel papierwerk, soms lange 

wachttijden. 

 

Samenvatting Wmo cliëntervaringsonderzoek  

Cliënten die in 2016 en 2017 hulp hebben ontvangen via Porthos hebben een cliënt-

ervaringsonderzoek ingevuld. Het rapport hiervan wordt aan het Ministerie van VWS 

verstrekt. 

Doel: is de cliënt tevreden over de uitvoering van de Wmo? 

Resultaat: 

o Respons is ongeveer 45% 

o Meer dan 70% tevreden over kwaliteit van zorg en ondersteuning.  
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o De snelheid en manier waarop men in 2017 geholpen werd is iets minder dan in 

2016 

o Meer dan 80%  weet de weg naar de hulp goed te vinden 

o Men is over het algemeen tevreden over de wijze waarop de gesprekken gebeuren. 

 

 


