Datum: 04 februari 2022

Geacht college,
Tijdens de commissievergadering SD is afgesproken dat Sociaal Gemert-Bakel een
aantal herziene vragen zou stellen m.b.t. de GGZ-deskundige.
Volgens de website van de gemeente bestaat het team Jeugd o.a. uit een wat
genoemde wordt “GGZ-deskundige”.
1) Kunt u nader specificeren wat deze functie inhoudt en over welke kwalificaties de
betrokken medewerker beschikt?
Antwoord:
De functie houdt het volgende in:
• advisering op het gebied van GGZ-problematiek naar alle consulenten sociaal domein,
zowel voor Jeugd als Wmo;
• eerste screening van alle aanmeldingen-jeugd; de medewerker maakt een inschatting of
deze door een consulent van het CJG opgepakt kan worden of hij informeert naar extra
informatie of hij handelt casussen zelf in een telefoontje af;
• kortdurende begeleiding Wmo en Jeugd;
• eerste aanspreekpunt voor de huisartsen. Ook neemt hij proactief contact op met
huisartsen als zij een verwijzing hebben gedaan;
• het adviseren van dorpsondersteuners;
• taken zijn per 1 februari 2022 uitgebreid met een preventieve en outreachende inzet.
Voor deze uitbreiding van taken verwijzen we naar de RIN ‘Doorontwikkeling
gebiedsteam Gemert-Bakel’ die op 10 februari 2022 verzonden is voor een nadere
toelichting.
2) Wat houdt het takenpakket van deze functionaris in? Heeft hij/zij een
leidinggevende functie of is betrokkene uitvoerend werkzaam in de zin van direct
client-contact, ofwel beide?
Antwoord:
Wat betreft het takenpakket, zie het antwoord op vraag 1. De medewerker is geen
leidinggevende. Hij heeft direct cliënt-contact en maakt deel uit van het gebiedsteam.
3) Verricht betrokkene uitsluitend werkzaamheden voor de gemeente Gemert-Bakel?
Antwoord:
Nee, de betrokkene heeft naast de functie bij de gemeente Gemert-Bakel een eigen praktijk.
4) Welke functionaris is de leidinggevende m.b.t. deze functie?
Antwoord:
De manager Sociaal Domein.
5) Aan wie is de betrokken functionaris inhoudelijk verantwoording verschuldigd?
Antwoord:
De functionaris werkt onder de verantwoordelijkheid van het College.

6) Intervisie en supervisie zijn belangrijke instrumenten m.b.t, de kwaliteitsbewaking
van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe is dit m.b.t. deze functie geregeld?
Antwoord:
Betrokkene sluit voor intervisie/supervisie aan bij het team CJG, dit vindt om de week plaats.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Marius Vos
Sociaal Gemert-Bakel

