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Geachte heer Van Hal,

U heeft in uw brief van 9 september 2016 uw zorg uitgesproken over het functioneren van 
het loket WWZ.

Uw raad constateert dat medewerkers niet op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en 
wijst op het project Vertrouwd Wonen. Wij geven hierbij graag onze werkwijze aan.

Werkwijze loket WWZ
Kennisdelen is een structureel onderdeel van de taken van de loketmedewerkers.
We doen dit door de medewerkers uit te nodigen bij de werkoverleggen van de Wmo- 
consulenten.
Daarnaast worden de ontwikkelingen vanuit ons beleid rechtstreeks besproken met de 
loketmedewerkers. Wij zijn ons er zeker van bewust dat kennisdeling en bijscholing van 
groot belang is voor al onze medewerkers. Het is daarom een vast onderdeel bij de 
taakuitoefening van onze medewerkers van het loket WWZ.

Project ‘Vertrouwd Wonen’
Loketmedewerkers verwijzen naar het project ‘vertrouwd wonen’ wanneer het gaat om 
aanpassingen in de woning in het kader van het ouder worden.
Het is een bewustwordingsproject waarin vrijwilligers in gesprek gaan met inwoners over de 
mogelijkheden.
We vragen loketmedewerkers daarom nog steeds om bij dit soort vragen te verwijzen naar 
het project. De subsidie wordt inderdaad niet meer verstrekt. Maar het project ‘vertrouwd 
wonen’ blijft nog steeds bestaan als een informatievoorziening voor ouderen om zo lang en 
veilig mogelijk in hun eigen woning te kunnen blijven wonen, waarbij handige en simpele 
oplossingen worden aangereikt.
Wanneer het om een acuut probleem voor een woningaanpassing gaat, wordt normaal 
gesproken een melding geregistreerd en volgt er een huisbezoek door een Wmo-consulent.

Wellicht geeft dit uw raad meer duidelijkheid over onze werkwijze. Mocht er in een 
individuele situatie naar uw mening een verkeerde verwijzing worden gedaan, dan ligt het 
voor de hand om deze persoon rechtstreeks contact op te laten nemen met de betrokken
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afdeling. In een gesprek kan aan de orde komen wat de beste oplossing is voor die persoon 
of uitleg worden gegeven over de specifieke situatie.

Uw brief heeft ons op 3 oktober 2016 bereikt via de Raad voor het Sociaal Domein. We 
adviseren u in de toekomst dergelijke brieven rechtstreeks aan ons te richten.

t Vriéndelijke groet, 

urgemeester en wethouders van Duiven,
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