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Reactie op advies adviesraad

Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Bedankt voor uw advies op het protocol huisbezoek sociaal domein. Hierbij de reactie op uw
advies.

Huisbezoeken algemeen
Huisbezoeken in de dienstverlenende sfeer worden voornamelijk uitgevoerd door de WMO
en het Sociaal Wijkteam. Zijn voeren de (intake)gesprekken vaak bij de mensen thuis. Deze
huisbezoeken zijn verweven in het normale werkproces van de consulenten. Deze
huisbezoeken hebben niet een preventief karakter, dit is op dit moment ook niet een
specifieke taak van de consulenten. Natuurlijk zullen zij wel adviseren en sturen mochten zij
iets signaleren waarbij de klant hulp of begeleiding nodig heeft.
Wanneer er sprake is van een huisbezoek vanwege vermoedens van fraude, dan zal een
handhaver of sociaal rechercheur het huisbezoek afleggen (al dan niet samen met een
consulent). Een dubbelrol van consulent die dienstverlenende huisbezoeken aflegt en een
handhavende functie is niet geheel te voorkomen. Het doel en de noodzaak van het
huisbezoek dient helder te zijn, ook voor de klant. Bij een dienstverlenend huisbezoek zal de
klant zich immers anders opstellen dan bij een huisbezoek in het kader van fraude.

Werkingssfeer van het protocol
Hoewel het protocol sociaal domein breed is, ligt de nadruk op de huisbezoeken in het kader
van fraude en ter verificatie van de rechtmatigheid van de uitkeríng, omdat deze
huisbezoeken de meeste gevolgen kunnen hebben voor de klant. Bij dit soort huisbezoeken
dient dan ook expliciet beschreven te worden hoe deze bezoeken dienen te verlopen en wat
er gerapporteerd moet worden.
De wet is leidend in het wel of niet op huisbezoek gaan in het kader van fraudeonderzoek of
ter verificatie van de uitkering. Aparte richtlijnen formuleren in het protocol is niet wenselijk,
want zal per casus verschillen . Ë.r zal eerst altijd gebruik gemaakt worden van andere
controlemíddelen om het onderzoek uit te voeren. Mocht er dan een huisbezoek
plaatsvinden, dient het doel en de noodzaak duidelijk omschreven te zijn in de rapportage.
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ln het kader van de WMO en de Jeugdwet zullen huisbezoeken meer voorkomen. Deze
gesprekken zijn meer de reguliere intake en voortgangsgesprekken en zullen vaker bij de
klant thuis plaatsvinden. Deze gesprekken hebben geen controlerende functie en zullen dus
minder als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer worden ervaren. Deze huisbezoeken zijn
daarom ook wat onderbelicht in het protocol.

Het protocol is erg beschrijvend
ln het protocol is, naar aanleiding van uw advies, venirrerkt dat er schriftelijke motivatie over
de noodzaak en het doel van het huisbezoek in de rapportage verwerkt dient te worden.
Daarnaast zal er naar de teammanagers en de uitvoering worden gecommuniceerd dat er
een protocol huisbezoek is en dat deze werkwijze gehanteerd moet worden.
Het doel en de noodzaak van een huisbezoek dient helder te zijn, deze dient opgenomen te
worden in de rapportage en moet naar de klant worden gecommuniceerd. Een huisbezoek
dient niet zomaar ingezet te worden voor elk werkproces.

Publicatie van onderdelen van het protocol
De algemene richtlijnen zullen gepubliceerd worden zodat de klant zich kan informeren over
zijn rechten en plichten. Er zal gekeken worden met de uitvoering om deze richtlijnen in een
folder/ A4 aan de klant te geven bij een huisbezoek.
lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben, ben ik bereid u nader te informeren.

Met vriendelijke groet,
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