Gemeente Groningen
Anton, professional van de WIJ, ondersteunt en begeleidt
inwoner, met behulp van een digitaal platform, bij het uitvoeren
van de vraagherkenning en opstellen van het ondersteuningsplan
en voert procesregie bij de afhandeling van de aanvraag

Groningen: Gebiedsondersteunend Netwerk
Deel 1 van 2: WMO proces Professional / WIJ medewerker Anton

HULPMIDDELEN
(fysiek bewijs: folders, [online]
media, techniek, etc.)
Website/app

ACTIES
(customer journey)

Inwoner meldt zich bij
GON/ voorliggend veld is
duidelijk

Persoonlijk
contact

Persoonlijk
contact

Persoonlijk
contact
Website/app

Geen gezamenlijk
keukentafelgesprek met GON.
Inwoner kan zelfstandig naar
GON

Website/app

Anton vraagt inwoner
toestemming om
aanmeldformulier te sturen
en stuurt via portaal
formulier naar
hoofdaanbieder GON

Website/app

Anton checkt of bij de
inwoner of hij/zij
bijstandsuitkering heeft

Inwoner meldt zich GON en
ondersteuningsvraag leidt tot
dossier/onderzoek t.b.v.
maatwerkvoorziening

STAKEHOLDERS

IK WIL...

GEWENSTE
INFORMATIE

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

BENODIGDE PROCESSEN,
SYSTEMEN, AFSPRAKEN
EN MENSEN

Website/app

Website/app

Website/app

Inwoner heeft
bijstandsuitkering

Anton maakt in portaal
profiel aan voor cliënt en
stuurt aanmeldformulier via
portaal naar adviseur
toeleiding WIMP, in het
geval van toeleiding sociale
activering

***Start
Participatie
proces***

Inwoner heeft geen
bijstandsuitkering, maar
heeft wel een
maatwerkvoorziening nodig

Anton maakt in portaal
profiel aan samen met
bewoner voor cliënt en
maakt een concept
ondersteuningsplan

Hoofdaanbieder GON krijgt
een bericht / melding in het
portaal indien Anton
conceptplan gereed heeft

WIMP
WIJ
Inwoner

Persoonlijk
contact
Website/app

Website/app

Website/app

Keukentafelgesprek:
hoofdaanbieder maakt
samen met inwoner een
uitvoeringsplan en slaat deze
in het portaal op inclusief evt.
bijlagen (bv zorgplan)

Anton krijgt melding en kan
uitvoeringsplan inzien en
beoordelen via portaal. Anton
keurt plan goed. Bij
eventuele afkeuring volgt
overleg

GON
WIJ
Inwoner

GON
Inwoner

WIJ

Anton nodigt via portaal
inwoner en hoofdaanbieder
uit voor nog een
keukentafelgesprek

WIJ
Hoofdaanbieder GON
Inwoner
Zorg in Natura

WIJ
Hoofdaanbieder GON
Inwoner
Zorg in Natura

WIJ
Hoofdaanbieder GON
Inwoner
Zorg in Natura

WIJ

WIJ

Ondersteuningsvraag
inschatten / duiden
vraagverheldering met bewoner

Ondersteuningsvraag
inschatten / duiden

- Toestemming vragen
Aanmeldformulier sturen

- Checken of inwoner een
uitkering heeft ja/nee

- Uitslag zien of horen van
inwoner

- WIMP inschakelen
- Netwerk in kaart brengen
- Doel en resultaat bepalen
- Inventariseren wat inwoner
kan/wil
- Plan opstellen

- Melding/notificatie
indien plan gereed

- Afspraak plannen

- Samen een plan opstellen
die voorziet in de behoefte
van de inwoner

Melding ontvangen zodra plan
gereed is
Overleggen/reactie geven
Plan eenvoudig kunnen
beoordelen

Algemene info over
inwoner, mate van
zelfredzaamheid

Inhoud van
toestemmingsverklaring
Inhoud van het
aanmeldformulier

Inkomensgegevens

Uitslag bijstandsuitkering
ja/nee

Up-to-date overzicht van het
aanbod
Profielinformatie
(inhoud van) Werkinstructies

Inhoud van de notificatie

Inhoud van:
Werkinstructie
Agenda's

Inhoud van:
Werkinstructies
Benodigde bijlagen

Inhoud werkinstructies
en beoordelingscriteria

Zelfredzaamheidsmatrix
via het WIZ portaal

Digitaal formulier

Inkomenscheck

Inkomenscheck

Profiel
Aanmeldformulier
Mogelijkheid om plan in te
vullen en in te dienen
Beslisboom en suggesties

Notificaties

Datumplanner
Agenda’s inzien

Indienen / uploaden

Gelijktijdig kunnen werken aan
plan
Reactie geven via opmerkingen
in plan
Contactmogelijkheden via e-mail
en chat met hoofdaanbieder

1. Format aanmeldformulier
opstellen en checken bij
juridische afdeling
2. Format
toestemmingsverklaring
opstellen
liefst samenvoegen met al
bestaande formulieren

1. Koppeling met systeem/data
gemeente met inkomensgegevens. Goed afstemmen ihkv
IKB discussie en meenemen van
sociale activering
2. Richtlijnen opstellen voor
omgaan met inkomensgegevens /
inkomenscheck: is het
wenselijk/haalbaar om dit digitaal
te doen?

1. Profielgegevens bepalen
2. Format ondersteuningsplan
opstellen
3. Nadenken over
opleiding/instructie WIJ
medewerkers m.b.t. gebruik
portal
4. Bepalen inhoud/stappen
beslisboom tbv
ondersteuningsplan

1. Bepalen via welke kanalen
notificaties
2. Proces voor wie notificatie
moet ontvangen
Later oppakken:
3. Beleid / zorgen voor zachte
landing bij WIMP
4. Verder uitwerken
participatieproces

1. Koppeling outlook agenda’s
2. Bepalen in hoeverre je in
elkaars agenda wil kunnen
werken

1. Format uitvoeringsplan
opstellen

1. Nadenken over manier
waarop Anton snel kan
beoordelen in hoeverre
uitvoeringsplan afwijkt van
ondersteuningsplan. Hoe weer
te geven?

1. Koppeling WIZ portaal tbv
dossier
2. Autorisatietabel opstellen
3. inlogprocedure opstellen
4. Bepalen waar inwoner zich
meldt

1. Koppeling met systeem/data
gemeente met
inkomensgegevens
2. Richtlijnen opstellen voor
omgaan met
inkomensgegevens /
inkomenscheck

GON
WIJ

Groningen: Gebiedsondersteunend Netwerk
Deel 2 van 2: WMO proces Professional / WIJ medewerker Anton

HULPMIDDELEN
(fysiek bewijs: folders, [online]
media, techniek, etc.)
Website/app

Website/app

Website/app

Website/app

Website/app

ACTIES
(customer journey)

Inwoner ondertekent
uitvoeringsplan: mogelijkheid
tot digitaal via portaal of
uitgeprinte versie

STAKEHOLDERS

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

BENODIGDE PROCESSEN,
SYSTEMEN, AFSPRAKEN
EN MENSEN

Anton krijgt in portaal
melding dat bestelling
gereed is

Anton bepaalt en plant via
portaal evaluatiemomenten
met inwoner en
hoofdaanbieder
Eventueel deze stap naar
voren halen (het plannen
van de momenten)

Anton blijft op de hoogte
van het proces: bij
wijzigingen in de situatie
van de inwoner ontvangt hij
een melding

Inwoner
GON
WIJ

Backoffice
WIJ

Backoffice
WIJ

Inwoner
GON
WIJ

Inwoner
GON
WIJ

Een ondertekend uitvoeringsplan

Bestelling plaatsen /
Backoffice beschikking laten
aanmaken

Bevestiging ontvangen

Evaluaties plannen

Op de hoogte blijven van
proces (-wijzigingen)

Werkinstructies

Werkinstructies

Beschikking inclusief datering

Agenda's

Afspraken
Reminders
Contactmogelijkheden

Printfunctie / PDF output
Digitale handtekening

Digitaal formulier

Notificaties

Datumplanner
Notificaties

Notificaties

1. Bepalen format bestelformulier
2. Koppeling WIZ

1. Koppeling WIZ
2. Afspraken over
afhandelingstijd

1. Koppeling outlook agenda
2. Bepalen in hoeverre je in
elkaars agenda wilt kunnen

1. Beleid maken: waarover
ontvangt WIJ een melding en
wanneer moet er actie
genomen worden?

IK WIL...

GEWENSTE
INFORMATIE

Anton plaatst via zijn portaal
een bestelling in WIZ

1. DigiD tbv ondertekening
2.Bepalen wat er gebeurt met
het ondertekende
uitvoeringsplan: bijv. opslag, wie
heeft toegang?

