12-3-2015

Nieuwe proces ST/Jeugd in 8
hoofdstappen
1
• Info
2
Ontvangst
• enInfo
3
registratie

2

3

4

Gesprek met
cliënt

signaal/
vraag

Weging/
Selectie
Jeugd/Awbz
meervoudige
problematiek (incl
Participatie)

Vaststellen
integraal zorgplan
(aanvraag)

5

6

7

8

Organiseren
te verlenen
hulp

Beschikking
maken

Zorgmaatwerk
toewijzen

Nazorg/uitvoeren
regierol

Nieuw proces ST/Jeugd(1)
Start
1.
2.
3.

2. Weging/selectie
Jeugd, Awbz en
meervoudige
problematiek (incl
Participatie)

3. Gesprek met cliënt

Ontvangen, uitvragen,
screenen,
Aanmaken
klantdossier

Bespreken casus,
verzamelen info,
aanbieden
cliëntondersteuning
(incl. mantelzorg)
voor
casebespreking

Integrale
vraaganalyse en
onderzoek

Participatieloket,
Zorgloket en ST

Lid ST (teamleider
wijst toe)

Lid ST

Uniforme set
gegevens,
klantdossier in
systeem,
quickscan

Telefoon of mail,
vastleggen stap in
registratiesysteem

Vormvrij gesprek
met cliënt i.p.v. over
cliënt en vastleggen
gesprek

1. Ontvangst en
registratie
signaal/vraag

Telefoon FO/ST
E-mail FO
Brief FO

Wat

Wie

Hoe

Juridische
‘melding’: start
termijn
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Nieuwe proces ST/Jeugd (2)
4. Vaststellen
integraal zorgplan
(aanvraag)

5. Organiseren te
verlenen hulp

Vastleggen afspraken uit
gesprek en
ondertekenen door
cliënt en college

Lid ST

Voeren van regie en
kortdurende interventie

Finish als er
geen aanvraag
volgt. Wat is de
juridische
status?

Lid ST

Enkelvoudige
aanvraag
Wmo/PW gaat
terug in cyclus.

Schriftelijk op basis
van een format

Vormvrije
contactmomenten

Nieuwe proces ST/Jeugd(3)
6. Beschikking
maken

7.
Zorgmaatwerk
toewijzen

8.
Nazorg/uitvoeren
regierol

Finish

mail

Toegevoegde
waarde
controleren,
warme overdracht
verzorgen, regie
voeren (lengte:
casusafhankelijk),
evalueren

Informatie
verzamelen,
juridische check
(geen
inhoudelijke
toets)
NB: óók Jeugd

Voeren van regie
namens ST, niet in
ST

Lokale backoffice
(Wmo-WWB)

Lokale backoffice
(Wmo-WWB)

ST

Stipter (Wmo) en
handmatig (Jeugd)

Casusafhankelijk
op basis van
vooraf gemaakte
afspraken (bijlage
klantendossier)

Brief opstellen en
checklist met
juridische
aspecten
doorlopen
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Nieuwe proces Wmo in 7 hoofdstappen

• Info 2
1
• Info
3
Registratie,
onderzoek
en besluit
hoe om te
gaan met
melding

2

3

4

5

6

7

Selecteer
Wmo
maatwerk
voorziening

Boek en
accordeer
PGB
uitkering/
Wmo ZIN/
overige

Registreer
Wmo
beschikking

Zorgmatch

Opvoeren
eigen
bijdrage
CAK

Betaal
Wmo

Nieuw proces Wmo (1)
Start
1.
2.
3.

Aanvraag (tot
1jan15)
Melding via
diverse kanalen
Gezamenlijk
opgesteld
zorgplan inclusief
rapportage

1. Registratie,
onderzoek en
besluit hoe om te
gaan met melding

2. Selecteer Wmo
maatwerkvoorziening

3. Boek en accordeer
PGB uitkering/Wmo
ZIN/overige

Registreren en
onderzoeken melding

Passing en selectie
bij vervoer en
hulpmiddelen,
opvragen offertes bij
wonen

Invoeren van
gegevens over klant
en voorziening in
Civision

Wmo consulent

Wmo consulent of
administratie bij
eenvoudige
afhandeling

Checklist,
stroomschema,
telefonisch,
keukentafel-gesprek
bij cliënt

Standaard
beschikkingen in
applicatie Civision,
rapportage en/of
zorgplan vaststellen

Wat

Wie

S
t
a
r
t

Hoe

F
O
Z
o
r
g

S
t
a
r
t
B
O
Z
o
r
g

Wmo consulent of
administratie bij
eenvoudige
afhandeling

Digitaal vullen van
informatie voor de
beschikking
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Nieuwe proces Wmo (2)
4. Registreer Wmo
beschikking of
meervoudige

5. Zorgmatch

Registreren in Civision
WIZ en Decos, opdracht
opnemen in Stipter of
uitzetten bij leveranciers,
brief sturen aan cliënt,
melden bij ST

4a. Bij PGB:
melden bij SVB
4b. Bij collectief
vervoer: melden
bij Yoonidata

v
o
o
r

Backoffice Zorg

Digitaal

F
i
n
i
s
h

4a. Digitaal
systeem SVB
4b. Digitaal
systeem Yooni
data

c
l
i
ë
n
t

HBH: selecteren van de 1e
van de lijst. Terug naar stap 3
voor invoeren gegevens in
Civision WIZ
Begeleiding: Voeren van
gesprek over uitkomst proces
marktplaats en bepalen van
keuze

Backoffice Zorg
(‘zorgtoewijzingsconsulent’)

Dynamisch
selectiemodel Stipter

Nieuwe proces Wmo (3)
6. Opvoeren
eigen bijdrage
CAK

7. Betaal Wmo

Ontvangen van
bon bij koop, van
afleverbon bij huur
rolstoel of
scootmobiel,
afgegeven
beschikking bij
PGB, melden bij
CAK i.v.m. eigen
bijdrage

Ontvangen factuur
via mail of Decos,
digitaal inlezen in
Civision WIZ, klaar
zetten voor betaling,
aanleveren batch
aan Financiën

Administratie
backoffice Zorg

Administratie
backoffice Zorg

Digitaal systeem
CAK

Digitaal

Finish

4

12-3-2015

Nieuwe proces Participatie in 7
hoofdstappen
• Info 2
1
• Info
3
Melding
Participatie
wet (PW)

2

3

4

5

6

7

Onderzoek

Indienen
aanvraag
PW

Afgeven
beschikking

Administratieve
afhandeling
/betaling
uitkering

Monitoren
plan gericht
op
participatie

Uitstroom

Nieuw proces Participatie (1)
Start
1.

Melding via
diverse kanalen
(33% van aantal
cases)

1. Melding
Participatiewet
(PW)
Poortwachtersfunctie/
voorliggende
voorziening/preventie,
registreren melding,
33% aanvragen

2ex screenen dmv
intakegesprek,
afwegen en
beoordelen

Consulenten in ST

Consulent Werk

Handmatig op
uittreksel
basisregistratie
personen, opbergen
in order op alfabet

Gegevens
verzamelen,
informatie delen met
ST, intakegesprek

Wat

Wie

Hoe

3. Indienen aanvraag
PW

2. Onderzoek

G
e
e
n
k
a
n
s
/
g
e
e
n
a
a
n
v
r
a
a
g

Starten aanvraag
uitkering, opstellen
trajectplan

Consulent Werk i.o.m.
ST bij multi
problematiek

Invullen/verwerken
formulier betreffende
uitkering, opstellen
plan
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Nieuwe proces Participatie (2)
4. Afgeven
beschikking

5. Administratieve
afhandeling/betaling
uitkering

Vaststellen plan en
toekennen van uitkering

Administratief afhandelen

Backoffice voert uit,
consulent stelt brief
op, senior tekent in
mandaat

Backoffice
uitkeringsadministratie

M.b.v. externe kennis,
brief naar cliënt

Uitkeringsspecificatie
en monitoren plan

Nieuwe proces Participatie (3)
6. Monitoren
plan gericht op
participatie

7. Uitstroom

Finish
1.
2.
3.

Werk
UWV
SVB

Uitvoeren plan

Consulent Werk
i.s.m. ST bij multi
problematiek
Heronderzoek en
doelmatigheid
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