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De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 29 januari 2015: 

 

Kennis genomen hebbende van: 

 

 Het concept Communicatieplan Sociaal Domein. 

 De beantwoording van de vragen van de commissie Samenleving door de wethouder de dato 

14 januari 2015. 

 De vragen van de PvdA fractie aan de wethouder inzake de 70 klachten over de Viva! 

Zorggroep en de bijbehorende beantwoording vanuit de wethouder.  

 

Overwegende dat: 

 

 Adequate communicatie cruciaal is in grote veranderingsprocessen, zoals de drie 

decentralisaties.  

 De bewoners en zorgbehoevenden de primaire doelgroep behoren te zijn in het 

communicatieplan.  

 Het huidige communicatieplan met name eenzijdige communicatie vanuit de gemeente bevat 

en daarbij vooral gekozen is voor communicatiemiddelen als kranten, nieuwsbrieven, websites 

en folders. 

 De boodschap “versterken eigen verantwoordelijkheid” zich niet gemakkelijk via deze 
eenzijdige vorm van communicatie laat uitleggen. 

 Er vanuit verschillende organisaties en partijen gecommuniceerd wordt, en niet elke bewoner 

in staat is hier zelf zijn of haar weg in te vinden.  

 De gemeente met meer (persoonlijke) interactie met bewoners vanuit een één-loket gedachte, 

kan bijdragen aan: 

o Het begrip van bewoners over de decentralisaties en de mogelijkheden voor 

ondersteuning,  

o Het inzicht over behoeften, zorg- en hulpvragen van bewoners,  

o De aansluiting van het te contracteren zorgverleners met de zorgvragen van 

bewoners, 

o Het informeren van bewoners over het indienen van klachten en het maken van 

bezwaar.  

o Het zicht krijgen op het verloop van de hulpverlening in de zorg, inclusief klachten en 

klachtafhandeling. 

 Deze (persoonlijke) interactie van één-loket gedachte ook inzicht kan gaan geven in de 

gewenste verbeteringen in de zorg, en zodoende sneller richting gegeven kan worden aan het 

transformatieproces en de bijbehorende verhoging van kwaliteit van zorg in Bloemendaal. 

 

Verzoekt het college: 

 

 Voor 1 maart een voorstel uit te werken voor het inrichten van een centrale 

klantcontactfunctie voor het sociaal domein, met tenminste de volgende functionaliteiten: 

1. Bewoners kunnen zich richten tot één centraal punt (bellen/mailen) voor informatie 

over de veranderingen in de zorg en mogelijkheden voor ondersteuning. Hierbij 

worden zijn actief gewezen op: 



a. hun keuzevrijheid,  

b. het beschikbare aanbod, en  

c. de te zetten stappen om de zorgverlener van hun keuze in te schakelen. 

2. Van elk contact wordt een notitie gemaakt, welke zodanig gecatagoriseerd wordt dat 

een geaggreerde rapportage mogelijk wordt. 

3. Eenmaal per kwartaal wordt er een dergelijke geaggreerde rapportage opgesteld, en 

worden mogelijk vervolgacties besproken  

4. Bewoners worden in een systematische steekproef nagebeld om zicht te houden op 

het verloop van de zorg. 
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Stemmen voor: 

 

Stemmen tegen: 


