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Beautiful people 

You live in the same world as I do 

But somehow I never noticed you 

Before today 

I'm ashamed to say 

 

Melani: Beautiful People 
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INHOUDSOPGAVE  
  
1. WAT ZIJN DE AMBITIES VAN DE AFDELING MAATSCHAPPELIJKE 

ONDERSTEUNING?  
 

2. HOE GAAN WE DEZE AMBITIES REALISEREN?  
 

3. EÉN VASTE CONSULENT / PROCESREGISSEUR EN EÉN PLAN VAN AANPAK 

(PVA)  PER HUISHOUDEN / INWONER  
 

4. BEREIKBAARHEID, SNELHEID EN OVERZICHT  

 

5. EÉN HERKENBARE WEBSITE VOOR HET SOCIAAL DOMEIN: 

INWONERSPORTAAL  

 

6. DIENSTEN- EN PRODUCTENCATALOGUS EN SOCIALE KAART  

 

7. ZICHT OP WERK 

 

8. ZICHT OP MEEDOEN 

 

9. ZICHT OP EEN VEILIGE EN STABIELE THUISOMGEVING 

 

10. ONTWIKKELING MEDEWERKERS 

 

11. WAT BETEKENT DIT VOOR DE INRICHTING VAN DE AFDELING? 

 

12. WAT BETEKENT DIT VOOR DE FORMATIE VAN DE AFDELING? 

 

13. WAT BETEKENT DIT VOOR DE INSCHALING VAN DE MEDEWERKERS? 

 

14. TESTFASE EN IMPACTANALYSE ISAMENLEVING EN CIVSAM 

 

BIJLAGE:  

 

1. WAT IS DE NIEUWE TEAMLINDELING? 

2. PLAN VAN AANPAK 

3. FORMAT VRAAGVERHELDERING 

4. FORMAT VEILIG THUIS KAART 
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1. WAT ZIJN DE AMBITIES VAN AFDELING MAATSCHAPPELIJKE 

ONDERSTEUNING?  

  

1.1.  Missie  
  

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning biedt samenhangende dienstverlening binnen het 

sociale domein. Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht van de inwoner.  

  
  
1.2.  Visie  
  

De afdeling biedt een krachtige en samenhangende dienstverlening aan de inwoner binnen het 

sociale domein. Alle inwoners in het sociale domein krijgen binnen de afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning één contactpersoon die alle aspecten van die inwoner behartigt en er voor zorgt 

dat de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden zijn vervat in een helder plan van aanpak 

(PvA).  

  
  
1.3.  Overtuiging  
  

 Wij geloven in de kracht van inwoners. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het sturen van 

hun leven.  

 Ons uitgangspunt is dat de burger het liefst zelf regie heeft over zijn eigen leven.  

 Als het de inwoner niet lukt om de regie over zijn leven te voeren dan staan we de inwoner 

graag bij.  

 Wij zijn er van overtuigd dat interventie alleen effectief kan zijn als de inwoner zelf om hulp 

vraagt.  

 Wij vinden dat we als gemeente naast inwoners moeten gaan staan die het overzicht zijn kwijt 

geraakt door de complexiteit van de zorg- en participatiestructuur of door persoonlijke 

factoren.  

 Wij hebben op veel terreinen binnen het sociale domein doorzettingsmacht. 

 Wij gaan uit van de levensloopbenadering.  

  
  
1.4.  Doelstelling  
  
De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning biedt de best mogelijke ondersteuning aan 

inwoners bij:   

 het actief, zelfstandig en vanuit de eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan de 

samenleving;  

 het bevorderen van de zelfredzaamheid, uitgaande van de eigen kracht van de inwoner.  

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning is in staat deze doelstelling effectief en 

(kosten)efficiënt uit te voeren.  

  
1.5.  Ambitie  

  
Inwoners van de gemeenten:  

 krijgen in alle situaties een antwoord;  

 krijgen adequate ondersteuning in elke (thuis)situatie;  

 worden maar één keer doorverwezen als zij niet direct geholpen kunnen worden en worden 

dan wel geholpen;   

 mogen een vlotte afhandeling van aanvragen verwachten; 

 ervaren dat medewerkers oprecht betrokken zijn bij hun situatie en  

 merken dat hierbij oog is voor alle levensdomeinen van mensen.  
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Voor de samenwerkingspartners van de gemeenten: 

 is er één aanspreekpunt (consulent) binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning als 

de situatie van de inwoner bekend is; 

 is er een apart telefoonnummer1 voor de samenwerkingspartners beschikbaar zodat de 

bereikbaarheid van een consulent en snel handelen indien noodzakelijk gewaarborgd is.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dit nummer loopt via het KCS-systeem van de gemeente zodat binnenkomende gesprekken betreffende afhandelingstermijnen gemonitord kunnen worden. 
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2. HOE GAAN WE DEZE AMBITIES REALISEREN?  
  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTE CONSULENT / PROCESREGISSEUR EN PLAN VAN AANPAK 
 
1. Alle inwoners krijgen met ingang van 1 januari 2017 een vaste consulent / procesregisseur 

aangewezen. 
2. Wij gaan in onze benadering uit van de levensloopbenadering. 
3. Samen met de inwoner maakt de consulent een concreet plan van aanpak. 
4. Het plan van aanpak is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente zodat de inwoner bij de 

voorbereiding op het gesprek het plan van aanpak kan invullen en daarmee regie kan voeren over 
zijn eigen plan. 

5. Medio 2018 heeft iedere inwoner een plan van aanpak opgesteld. 
 
 
BEREIKBAARHEID  
 
6. De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning is met in gang van 1 januari 2017 voor de inwoners en 

de professionals telefonisch, digitaal en persoonlijk iedere werkdag van 8:30 – 17:00 uur bereikbaar. 
7. Hiervoor is er een herkenbare toegang, informatie & adviespunt, met één telefoonnummer, één e-

mailadres en één website voor de inwoners van de gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen 
voor het hele sociaal domein.  

8. Er is iedere dinsdag een inloopochtend van 9.00 – 12:00 uur in het gemeentehuis van Huizen voor 
alle inwoners van Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen. De balie wordt bemenst door consulenten. 
De inloopochtend is uiterlijk gerealiseerd op 1 januari 2017. 

9. Er is iedere donderdag een inloopochtend van 9:00 – 12:00 uur in het BEL kantoor voor alle 
inwoners van Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen. De balie wordt bemenst door consulenten. De 
inloopochtend is uiterlijk gerealiseerd op 1 januari 2017. 

10. De vernieuwde website is met ingang van 1 januari 2017 operationeel. 
11. Binnen de vernieuwde website wordt in samenwerking met de Regio G&V een inwonersportaal 

ingericht. De verwachting is dat 1 juli 2017 deze inwonersportal operationeel is.  
12. Alle consulenten krijgen een mobiele telefoon zodat ze tijdens kantooruren kunnen communiceren 

(Whapp, bellen e.d.) met zowel de inwoners waar zij de vaste consulent van zijn als met de 
betrokken professionals. De verwachting is dat dit 1 april 2017 is gerealiseerd.  

 
 
SNELHEID 
 
13. Indien er sprake is van een aanvraag voor een voorziening dan wordt die zoveel als mogelijk binnen 

vier weken afgehandeld en beschikt. De beschikking wordt zowel per post verzonden als gemaild. 
Uiteraard is dit niet altijd bij alle aanvragen mogelijk omdat het in beeld brengen van de situatie meer 
tijd kan kosten (denk bijvoorbeeld aan een aanvraag levensonderhoud).  

14. Voor 9:30 uur gebeld dan bieden we aan inwoners die geen vaste consulent hebben de mogelijkheid 
om binnen twee werkdagen een afspraak te plannen met een consulent. 

15. Als er sprake is van een vaste consulent dan heeft het de voorkeur om het gesprek te plannen met 
deze consulent. Een gesprek met een vaste consulent vindt binnen vijf werkdagen plaats. Deze 
afspraak wordt gelijk tijdens het telefoongesprek gepland.  

16. Indien er sprake is van een spoedsituatie dan wordt nog dezelfde dag een gesprek gepland met de 
consulent of als de vaste consulent niet aanwezig is met een andere consulent. 

17. Alle consulenten krijgen middelen tot hun beschikking zodat ze plaats en tijd onafhankelijk kunnen 
werken. 

18. Met ingang van 1 januari 2017 werken we conform deze werkwijze. 
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REGIE ISAMENLEVING 
 
19. Het regiesysteem iSamenleving is aangeschaft. 
20. iSamenleving is een online portaal en biedt één integrale oplossing voor de complete sociale 

dienstverlening volgens het principe ‘1 gezin – 1 regisseur – 1 plan’. iSamenleving wordt ingezet 
zodat alle consulenten werkend vanuit de verschillende disciplines bij ieder contact direct zicht 
hebben op wie de regie heeft en welke andere collega’s en/of aanbieders / professionals bezig zijn 
met de betreffende inwoner.  

21. 1 januari 2017 is iSamenleving operationeel.  
 
 
SOCIALE KAART 
 
22. We gaan werken met een digitale sociale kaart. Het is de website www.meedoenwerktecht.nl 
23. Nadat de procesregisseur samen met de inwoner een analyse heeft gemaakt van de situatie op de 

verschillende levensdomeinen en de doelstellingen en beoogde resultaten heeft geformuleerd 
ontvangt de inwoner een code zodat hij/zij de instrumenten en aanbieder kan kiezen die het beste 
passen bij zijn of haar situatie.   

24. 1e kwartaal 2017 is de layout en de content van de digitale sociale kaart geactualiseerd en 
operationeel.  

 
 
VOOR DE VLOTTE AFHANDELING WORDEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS 
AANGESTELD BINNEN DE AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
 
25. Consulenten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de rapportage en schriftelijke afhandeling van 

de aanvragen echter omdat de kerntaak van de consulent het opstellen van het PvA is en het sturen 
op het bereiken van de doelstellingen en beoogde resultaten in het PvA is, is het effectiever om de 
eenvoudige rapportages van voorzieningen zoveel als mogelijk neer te leggen bij een administratief 
medewerker die werkzaam is binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning.  

26. Binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning worden administratief medewerkers aangesteld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meedoenwerktecht.nl/
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3. EÉN VASTE CONSULENT / PROCESREGISSEUR EN EÉN PLAN VAN 

AANPAK (PVA) PER HUISHOUDEN / INWONER  
  

  
 
 

3.1.  Alle inwoners krijgen binnen het sociaal domein een vaste consulent 
  

1. Binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning werken consulenten vanuit verschillende 

disciplines:  

1. Inkomen, re-integratie en zorg (Participatiewet)  

2. Maatschappelijke ondersteuning (WMO)  

3. Jeugd en onderwijs (Jeugdwet)  

4. Schuldhulpverlening (Schuldhulpwet)  

5. Vangnet en Advies  

6. Persoonsgerichte aanpak2   

  

2. Met ingang van 1 januari 2017 gaan we binnen alle disciplines werken met een caseload 

zodat alle inwoners / gezinnen3 in het sociale domein met in gang van 1 januari 2017 één 

vaste consulent krijgen die alle aspecten van die inwoner behartigt en er voor zorgt dat de 

gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden zijn vervat in een heldere aanpak/helder Plan 

van Aanpak (PvA).  

  

3. Eén van de consulenten heeft eveneens de rol van procesregisseur. Wat verstaan we onder 

procesregie?  

1. Het voeren van de procesregie is een kerntaak van de gemeentelijke dienstverlening.  

                                                      
2 Op dit moment wordt een collegevoorstel voorbereid om een fte aan consulent vrij te maken om een pilot voor een jaar te starten. We gaan Vangnet & Advies en PGA 

aan elkaar koppelen zodat er een sterke dienstverlening vanuit de uitvoeringsorganisatie ontstaat om multi-probleem situatie op te pakken die tevens een stevige rol kan 

vervullen binnen het Veiligheidshuis alsmede bij crisisinterventies.  
3 Hierop zijn de volgende uitzonderingen:   

 Kinderen die via de huisarts zijn verwezen i.v.m. een GGZ behandeling, mits de ouders / verzorgen aangeven een vaste consulent te willen hebben  

 Jeugdigen die door de rechter binnen het gedwongen kader zijn toegewezen aan een Jeugdzorgaanbieder, mits de ouders / verzorgers / gezinsvoogd 

aangeven een vaste consulent te willen hebben  
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2. Procesregie is een aanpak om iets voor elkaar te krijgen door de belangen van 

verschillende partijen met elkaar te verbinden.  

3. Door middel van vraagverheldering samen met de inwoner / gezin vinden van 

passende antwoorden op de vraag van de inwoner / gezin.  

4. Alle levensdomeinen samen vormen het verhaal van de inwoner/gezin.   

5. Bij procesregie is er altijd sprake van een PvA waarin het verhaal van de 

inwoner/gezin is beschreven.  

6. Binnen de gemeente wordt aan een consulent de rol van procesregisseur 

toegewezen. De procesregisseur stelt samen met de inwoner / het gezin en in overleg 

met betrokken consulenten het PvA op.   

7. Dit betekent niet dat de procesregisseur alle gemeentelijke werkzaamheden moet 

afhandelen. De vak consulenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de afhandeling 

van de werkzaamheden die vallen binnen zijn/haar discipline en die nodig zijn om de 

resultaten zoals beschreven in het plan te realiseren.  

8. De consulent die de rol van procesregisseur heeft is er verantwoordelijk voor dat de in 

het plan gemaakte afspraken en de geformuleerde resultaten in samenhang worden 

gerealiseerd. Indien nodig spoort hij/zij de consulent van de andere discipline aan om 

tot handelen over te gaan. 

9. Iedere consulent heeft binnen zijn caseload gezinnen waar hij de rol van 

procesregisseur heeft. Onder punt 5 wordt uitgewerkt op basis waarvan dit wordt 

bepaald. 

 

4. M.i.v. 1 januari 2017 is bij alle inwoners die bij ons bekend zijn een consulent aangewezen die 

de rol van procesregisseur vervult voor de betreffende inwoner / gezin.  

 

5. Wie is de procesregisseur als er meerdere consulenten vanuit verschillende disciplines 

betrokken zijn? In volgorde van prioriteit worden de volgende regels gehanteerd:   

 

1. Als er in het huishouden sprake is van een kind die in het kader van de Jeugdwet 

ondersteuning krijgt of dient te krijgen dan wordt de rol van procesregisseur belegd bij 

een Jeugdconsulent. Bij een stabiele situatie kan in overleg met een teamleider de rol 

van procesregisseur worden neergelegd bij een consulent uit een andere discipline.  

2. Bij huishoudens met een bijstandsuitkering ligt de rol van procesregisseur bij de 

consulent Participatiewet.  

3. Als er sprake is van ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning dan ligt de rol van procesregisseur bij de WMO consulent.  

4. Als er sprake is van een schuldsituatie die valt onder de Wet Schuldhulpverlening en 

er geen consulent van een andere discipline gekoppeld kan worden dan ligt de rol van 

procesregisseur bij de consulent Schuldhulpverlening.  

5. Bij zorgmijders4 ligt de rol van procesregisseur bij de consulent Vangnet en Advies  

6. Als de situatie daarom vraagt kan in overleg met een teamleider een consulent uit een 

andere discipline worden aangewezen als procesregisseur. De reden hiervan wordt 

kort en bondig beschreven in iSamenleving.   

  

 

 

 

 
 

                                                      
4 Er zijn mensen die zelf met hun hulpvraag richting een professional zullen gaan, maar er  zijn ook mensen die zorg mijden of die niet in staat zijn om zelf hulp te 

vragen. Dit zijn personen die vaak zelf de noodzaak niet inzien om hulp te vragen. Dit terwijl er wel sprake is van bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of 

verstandelijke beperking. Deze groep noemen we 'zorgmijders'. Bij deze mensen is vaak sprake van een beperkt of geen sociaal netwerk, geen grip op financiën en 

daardoor bijvoorbeeld een dreigende ontruiming en geen dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Mensen uit de omgeving, maar ook 

politie, huisarts en woningcorporatie, maken zich vaak wel erg zorgen. Er komen bijvoorbeeld vanuit het netwerk (school, politie, huisarts, woningcorporatie) signalen 

over overlast en vervuiling. Indien dit soort signalen wordt afgegeven of zorgen over de psychische gesteldheid van personen worden geuit, dient actief contact 

gezocht te worden met de persoon in kwestie. De consulent gaat er dus ‘op af’.  

We gaan Vangnet & Advies en PGA aan elkaar koppelen zodat er een sterke dienstverlening vanuit de uitvoeringsorganisatie ontstaat om multi-problem situatie op te 

pakken die tevens een stevige rol kan vervullen binnen het Veiligheidshuis alsmede bij crisisinterventies.  
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3.2.  Levensloopbenadering        PVA               Schakelplannen  
  

Levensloopbenadering  
De levensloopbenadering gaat uit van de eigen verantwoordelijk van iedere inwoner om de eigen 

levensloop en de gewenste kwaliteit van het leven te plannen en te sturen. Daarbij hoort een 

ondersteunende sociale omgeving. Wij gaan uit van maatwerk: “Welke ‘ingrediënten’ in termen 

van voorzieningen en infrastructuur hebben inwoners nodig voor het maken van een PvA zodat zij 

zelfredzaam en maatschappelijk kunnen (blijven) participeren. Om te komen tot zelfsturing zijn 

drie elementen van belang:  

1. Stuurkracht (dit zijn vaardigheden die mensen in staat stellen om hun leven te analyseren 

en bij te sturen);  

2. Balans op de levensdomeinen  

3. Een geschikte omgeving vormen (de omgeving is ideaal als er een ‘fit’ is tussen 

vaardigheden en omgevingsdruk).   

De vraag is ‘hoe’ de eigen kracht van de inwoner en zijn/haar omgeving beter benut kan worden 

om zo tot een goede balans te kunnen komen op de verschillende levensdomeinen?  
  

Levensdomeinen / leefgebieden  
Werken aan welbevinding, sturing geven aan welbevinding doe je niet in het luchtledige. 

Vormgeven aan het dagelijks leven gebeurt op de concrete domeinen waarop het leven zich 

afspeelt. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende levensgebieden:  

• Financiën  

• Dagbesteding  

• Huisvesting  

• Huiselijke relaties  

• Geestelijke gezondheid  

• Lichamelijke gezondheid  

• Verslaving  

• Activiteiten dagelijks leven  

• Sociaal netwerk  

• Maatschappelijke participatie  

• Justitie  

De consulenten werken vanuit hun eigen discipline. De consulent die de rol van de 

procesregisseur heeft ondersteund de inwoner bij het vinden van de juiste balans op alle 

domeinen.  

 

3.3. Plan van aanpak (PvA)  
  
1. Het PvA komt tot stand door in dialoog te gaan met de inwoner over verschillende 

leefgebieden. Per leefgebied of domein wordt bepaald wat de inwoner wil bereiken (doel), wat 

het resultaat moet zijn, wanneer de inwoner het resultaat bereikt wil hebben en wie of wat de 

inwoner nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Hierbij staat de eigen kracht, de 

inzet van het sociaal netwerk of vrijwilliger(s) bij het realiseren van de resultaten voorop.   

  

2. Het PvA is van de inwoner en in dialoog wordt bepaald aan welke doelen en resultaat wordt 

gewerkt. De inwoner bepaalt ook met welke externe organisatie de informatie uit het Plan van 

aanpak gedeeld mag worden.  

 

3. Samen met de inwoner wordt een PvA opgesteld. Het PvA is digitaal beschikbaar op de 

website van de gemeente zodat de inwoner ter voorbereiding op het gesprek deze alvast kan 

invullen.  

  

4. Het verhaal van de inwoner staat centraal. Het is van belang dat het verhaal van de inwoner 

aan het licht komt en wat zijn/haar droom is als het gaat om de invulling van haar zijn/haar 

leven. Hierbij maken we gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix5.   

                                                      
5 De zelfredzaamheidsmatrix is opgenomen in iSamenleving.   
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5. De zelfredzaamheidmatrix is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente. Als 

voorbereiding op het gesprek geeft de inwoner per onderdeel aan in welke mate hij/zij 

zelfredzaam is en op welke domeinen hij/zij ondersteuning nodig heeft. 

  

6. Samen met het gezin / inwoner wordt een analyse gemaakt op de volgende domeinen:    

  

• Financiën  

• Werk en dagbesteding   

• Huisvesting en huishouden  

• Huiselijke relaties  

• Geestelijke gezondheid  

• Lichamelijke gezondheid en vervoer/mobiliteit 

• Verslaving  

• Activiteiten dagelijks leven  

• Sociaal netwerk  

• Maatschappelijke participatie  

• Justitie  

• Onderwijs en inburgering 

• Overige 

  

7. Als voorbereiding op het gesprek geeft de inwoner per onderdeel aan in welke mate hij/zij 

zelfredzaam is, op welke domeinen hij/zij ondersteuning nodig heeft. Hierbij is het van belang 

dat het verhaal van de inwoner aan het licht komt en wat zijn/haar droom is als het gaat om de 

invulling van haar zijn/haar leven.  

  

8. Beschrijving wat de inwoner vooral zelf kan oppakken.  

  

9. Beschrijving van de ondersteuningsmaatregelen per levensdomein inclusief de beoogde 

doelstellingen en te bereiken resultaten.  

  

10. De toekenning van de voorzieningen die worden ingezet inclusief de voorwaarden die daar 

aan verbonden zijn  

  

11. In het plan van aanpak wordt een financieel overzicht van de begrote kosten per voorziening 

opgenomen zodat de inwoner zich bewust is van de inzet van de financiële middelen en de 

consulent het overzicht heeft over de financiën die worden ingezet. Het gaat hierom een 

kostenraming op begrotingsbasis voor de periode van het PVA. 

  

12. De looptijd van een PvA is maximaal 2 jaar. Tussentijds kan het PvA aangepast worden. Het 

PvA hoeft alleen aangepast te worden als er een grote levensevent6 plaatsvindt. Als er 

tussentijds een voorziening aangevraagd wordt dan kan die zonder dat PvA aangepast wordt 

worden toegekend. Het PvA is een hulpmiddel, GEEN DOGMA!   

  

13. Indien er tijdens de looptijd van het PvA een nieuwe voorziening wordt toegekend dan wordt 

hierover kort en bondig gerapporteerd.  

 

14. Het PvA wordt iedere twee jaar samen met de inwoner / gezin geactualiseerd. 

  

  

3.4.  Schakelplan  
  
Op basis van het PvA worden verschillende voorzieningen ingezet. Deze voorzieningen worden 

opgenomen in het digitaal leef plein. Om de inwoner maximale zelfredzaamheid te geven kan de 

inwoner met de aanbieder afspraken over de wijze waarop de voorziening ingezet kan worden. De 

afspraken worden door de aanbieder in een schakelplan gezet.  

                                                      
6 Voorbeelden van een levensevent zijn: geboorte van een kind die zorg nodig heeft, psychose, verliezen van een baan etc.  
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3.5.  Borgen van de integrale aanpak door te gaan werken met het vier ogen principe  
  

1. Om de integrale aanpak te borgen gaan we werken met het vier ogen principe. Ieder PvA 

wordt integraal besproken met een collega vanuit een ander discipline.  

2. Als er sprake is van een gezin met kinderen dan kijkt een Jeugdconsulent standaard mee. Dit 

wordt standaard aan de inwoner verteld en indien het voor de privacy wetgeving nodig is dan 

laten we de inwoner hiervoor een verklaring ondertekenen.  

3. Van de collega met een andere discipline wordt een actieve inbreng verwacht. Hij / zij moet 

instemmen met het plan, de gestelde doelen en voorgenomen maatregelen. Indien 

ondersteuning vanuit een andere discipline nodig is dan worden over de afhandeling onderling 

afspraken gemaakt. Hierover wordt in het PvA aan de inwoner teruggekoppeld.   
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3.6. Schematische weergave van de werkwijze 
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3.7.  Verdeling caseload  
 

Hoe groot wordt de caseload? Dit is verschillend per discipline en binnen de verschillende 

disciplines is deze afhankelijk van de zwaarte van de situatie. We gaan in onderstaande tabel uit 

van gemiddelde per fte. Dit kan per situatie en consulent verschillen.  
 

Caseload Gemiddelde 

caseload op 

basis van 1 fte 

Participatiewet 80 

WMO          275 

Jeugd            70 

Schuldhulpverlening          100 

Vangnet en PGA             30 

 

Leerlingvervoer is niet meegenomen in de caseloadverdeling. De reden hiervan is dat de uitvoering 

van de taken van het leerlingenvoer, nog meer dan nu, het geval is in het bredere perspectief van 

vraagsturing zal worden geplaatst. Hier zal aansluiting worden gezocht bij zowel de disciplines WMO 

en Jeugd. De BEL gemeenten gaan de uitvoering van het leerlingenvervoer binnen HBEL verband / 

sociaal domein vormgeven. Hiervoor wordt de benodigde formatie beschikbaar gesteld. Samen met 

de medewerker leerling vervoer van de gemeente Huizen zal worden uitgewerkt hoe we de 

werkzaamheden van het leerlingvervoer vanuit het hierboven geschetste bredere perspectief gaan 

vormgeven. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met de gemeente Eemnes omdat de uitvoering 

van de Jeugdwet anders wordt vormgegeven. 
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4. BEREIKBAARHEID, SNELHEID EN OVERZICHT  

  

4.1. Bereikbaarheid  
  
1. De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning is voor de inwoners en de professionals 

telefonisch, digitaal en persoonlijk iedere werkdag van 8:30 – 17:00 uur bereikbaar.  

  

2. Hiervoor is er een herkenbare toegang, het Informatie & Adviespunt, met één 
telefoonnummer7, één e-mailadres en één website voor de inwoners van de gemeenten 
Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen voor het hele sociaal domein.   

  
  

4.2.  Eén herkenbaar telefoonnummer voor het sociaal domein  
  
1. We nemen de telefoon als volgt op: “U spreekt met (…. naam) van de afdeling 

Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen, 

waarmee kan ik u van dienst zijn?”   

  

2. Dit telefoonnummer wordt bemand door een kerngroep van consulenten die uitmuntend zijn in 

het toepassen van vraagverheldering. Zij vormen het Informatie & Adviespunt sociaal domein. 

Deze kerngroep wordt aangevuld door een schil van andere consulenten zodat de 

bereikbaarheid gegarandeerd kan worden.  

  

3. Tijdens het telefoongesprek vindt vraagverheldering plaats. Indien mogelijk wordt tijdens het 

telefoongesprek direct antwoord op de vraag gegeven. Als een persoonlijk gesprek gewenst is 

dan wordt deze ingepland met de vaste consulent van de inwoner. Er wordt van ieder 

telefoongesprek een bondig verslag gemaakt van de situatie en de gemaakte afspraken. Dit 

verslag wordt geregistreerd in iSamenleving en (bij voorkeur) direct gemaild naar de inwoner. 

De consulenten die betrokken zijn bij de situatie van de inwoner worden via iSamenleving op 

de hoogte gebracht.   

  

4. Er wordt primair gewerkt op afspraak8 (huisbezoek of in één van de gemeentehuizen in 

Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen).  

   

5. Voor 9:30 uur gebeld dan bieden we aan inwoners die geen vaste consulent heeft de 

mogelijkheid om binnen twee werkdagen een afspraak te plannen met een consulent.  

   

6. Als er sprake is van een vaste consulent dan heeft het de voorkeur om het gesprek te plannen 

met deze consulent. Een gesprek vindt dan binnen vijf werkdagen plaats. Deze afspraak 

wordt gelijk tijdens het telefoongesprek gepland.   

  

7. Indien er sprake is van een spoedsituatie dan wordt nog dezelfde dag een gesprek gepland 

met de vaste consulent of als die niet aanwezig is met een andere consulent.  

  

8. ISamenleving wordt ingezet zodat alle consulenten bij ieder contact direct zicht hebben op wie 

de regie heeft en welke andere collega’s en/of aanbieders / professionals bezig zijn met de 

betreffende inwoner.  

 

 

 

 
  

                                                      
7 Dit nummer loopt via het KCS-systeem van de gemeente zodat binnenkomende gesprekken betreffende afhandelingstermijnen gemonitord kunnen worden. 
8 Er is een afspraken systeem G-BOS aangeschaft voor de hele gemeentelijke organisatie. Er wordt onderzocht of dit systeem aan de eisen van de dienstverlening 
van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning voldoet. Uitgangspunt is dat aangesloten kan worden bij G-BOS mits het de dienstverlening in de weg staat. 
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4.3.  Regiesysteem iSamenleving  
  
Het regiesysteem iSamenleving is een online portaal en biedt één integrale oplossing voor de 

complete sociale dienstverlening volgens het principe ‘1 gezin – 1 regisseur – 1 plan’. 

ISamenleving wordt ingezet zodat alle consulenten werkend vanuit de verschillende disciplines bij 

ieder contact direct zicht hebben op wie de regie heeft en welke andere collega’s en/of aanbieders 

/ professionals bezig zijn met de betreffende inwoner. De zelfredzaamheidsmatrix maakt 

onderdeel uit van iSamenleving. 1 januari 2017 is iSamenleving operationeel.   

 

Op termijn is het mogelijk om iSamenleving open te stellen voor de inwoner. Tevens is het 

mogelijk om de belangrijkste externe professionals die rondom de inwoner / het gezin betrokken 

zijn toe te laten in het systeem mits de inwoner hier toestemming voor geeft.  

 
   

4.4.  Eén herkenbaar e-mailadres  
  
1. We gaan werken met een vast e-mailadres. Bijvoorbeeld: sociaaldomein@HBEL.nl  

  

2. De mail wordt uiterlijk de volgende werkdag beantwoord door de consulenten van het 

Informatie & Adviespunt of de mail wordt doorgezet naar de betrokken consulent die 

vervolgens binnen drie werkdagen de mail beantwoord.   

  

3. Er wordt een beheerder9 aangesteld die in de gaten houdt dat mailtjes niet te lang in de 

mailbox sociaaldomein@HBEL.nl blijven zitten.   

  
  

4.5.  Inloopochtenden  
 

  
 

 

 

1. Er is iedere dinsdag een inloopochtend van 9.00 – 12:00 uur in het gemeentehuis van Huizen 

voor alle inwoners van Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen. De inloopochtend wordt bemand 

door consulenten van het Informatie & Adviespunt.  

  

2. Er is iedere donderdag een inloopochtend van 9:00 – 12:00 in het BEL kantoor voor alle 

inwoners van Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen. De balie wordt bemand door consulenten 

van het Informatie & Adviespunt.  

  

                                                      
9 Deze taak wordt belegd in het Informatie & Advies team 
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3. Tijdens de inloopochtend vindt vraagverheldering plaats. Indien mogelijk wordt tijdens het 

gesprek direct antwoord op de vraag gegeven. Als een persoonlijk gesprek gewenst is dan 

wordt deze ingepland met de vaste consulent van de inwoner of er wordt een nieuwe 

consulent aangekoppeld. Er wordt van ieder gesprek een bondig verslag gemaakt van de 

situatie en van de gemaakte afspraken. Dit verslag wordt geregistreerd in iSamenleving en (bij 

voorkeur) direct gemaild naar de inwoner. De consulenten die betrokken zijn bij de situatie 

van de inwoner worden via iSamenleving op de hoogte gebracht. 

 

4. ISamenleving wordt ingezet zodat alle consulenten bij ieder contact direct zicht hebben op wat 

er allemaal speelt, wie de regie heeft, welke afspraken er zijn gemaakt en welke andere 

collega’s en/of aanbieders / professionals bezig zijn met de betreffende inwoner.  

  

  

4.6. Het persoonlijke gesprek (thuis of in één van de gemeentehuizen)  
 

 
  
1. Na het eerste contact (telefonisch of persoonlijk) waarbij vraagverheldering is toegepast krijgt 

de inwoner direct een vaste consulent (procesregisseur) aangewezen en wordt er een PvA 

opgesteld door de consulent.  

  

2. Tijdens ieder persoonlijk gesprek wordt de vraag gestuurde gespreksmethodiek toegepast.  

  

3. Indien er sprake is van een aanvraag voor een voorziening dan wordt die zoveel als mogelijk 

binnen één werkweek afgehandeld en beschikt. De beschikking wordt zowel per post 

verzonden als gemaild. Uiteraard is dit niet altijd bij alle aanvragen mogelijk omdat het in 

beeld brengen van de situatie meer tijd kan kosten. Denk hierbij aan een uitkering voor 

levensonderhoud, woningaanpassing etc.   

  

4. Iedere consulent krijgt een mobiele telefoon tot zijn beschikking. Het aanvraagformulier 

evenals de bewijsstukken worden tijdens het gesprek gefotografeerd10 en kunnen daarmee 

digitaal aan het dossier worden toegevoegd.  

  

5. De mobiele telefoon fungeert direct als agenda voor de consulenten.  

 

6. De consulent kan tijdens het gesprek de digitale sociale kaart / diensten en 

productencatalogus direct raadplegen samen met de inwoner.  

  

                                                      
10 De juridische correctheid in het kader van de archiefwet van deze werkwijze dient nader onderzocht te worden.  
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7. Iedere consulent krijgt een mobiele telefoon i.v.m. telefonische bereikbaarheid tijdens 

kantooruren voor contacten met inwoners uit zijn caseload en professionals. De mobiele 

telefoon zal actief gebruikt worden als contactmiddel met de inwoners (bijvoorbeeld door een 

app11 te sturen als bevestiging van een afspraak of als er sprake is van iets bijzonders).  

  

8. ISamenleving wordt ingezet zodat alle consulenten bij ieder contact direct zicht hebben op wie 

de regie heeft, wat de situatie is, welke afspraken er zijn gemaakt en welke andere collega’s 

en/of aanbieders / professionals bezig zijn met de betreffende inwoner.  

 

4.7. Werkverdeling en -afhandeling  
  

Afhandeling 

1. Consulenten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de rapportage en schriftelijke 

afhandeling van de aanvragen echter omdat de kerntaak van de consulent het opstellen van 

het PvA is en het sturen op het bereiken van de doelstellingen en beoogde resultaten in het 

PvA is, is het effectiever om de eenvoudige rapportages van voorzieningen zoveel als 

mogelijk neer te leggen bij een medewerker ondersteuning die werkzaam is binnen de 

afdeling Maatschappelijke Ondersteuning.   

2. Op basis van het gesprek geeft de consulent aan welke aanvragen hiervoor in aanmerking 

komen zodat de werkprocessen opgevoerd kunnen worden evenals wie de werkprocessen 

gaat afhandelen.  

3. Het is ook mogelijk dat herhalingsaanvragen worden gerapporteerd door een medewerker 

ondersteuning.  

4. De consulent accordeert het eindproduct (brief en rapportage) van de medewerker 

ondersteuning.  

5. De naam van de consulent staat onder de brief.  

6. Dit betekent niet dat de consulent geen rapportage meer maakt voor voorzieningen. De 

medewerker ondersteuning ontlast de consulent voor een gedeelte van de werkzaamheden 

waar hij/zij binnen zijn case load voor verantwoordelijk is voor de overige werkzaamheden 

blijft de consulent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling.  

 

Het eerste contact van een inwoner die nog niet bekend is   

Bij het eerste contact wordt door het I&A team informatie en advies aan de inwoner verstrekt. 

Indien blijkt dat na de vraagverheldering een afspraak met een consulent nodig is dan wordt die 

direct ingepland. 

   

Werkvoorraad en -planning van de consulent   

1. De consulent heeft een caseload van inwoner/gezin waar hij werk voor verricht. 

2. De consulent stelt voor ieder kwartaal per inwoner / gezin van zijn caseload een planning op 

wanneer hij de inwoner wil spreken, wat hij in dat gesprek wil bespreken en welk werkproces 

hiervoor nodig is.  

3. De consulent bespreekt deze planning met de teamleider.   

4. Als er overeenstemming is tussen consulent en teamleider dan boekt de medewerker 

ondersteuning van de afdeling Maatschappelijk Ondersteuning de werkprocessen op.   

5. Maandelijks bespreekt de consulent de werkvoorraad met zijn/haar teamleider. Indien nodig 

zal dit gesprek met een hogere frequentie plaatsvinden.  

  
Werkvoorraad en -planning per team   

1. Teamleider stelt een kwartaalplanning op van de werkzaamheden van zijn/haar team. 
2. Teamleider bespreekt de kwartaalplanning met de collega teamleiders en het afdelingshoofd 

in een gezamenlijk overleg.  
 

 

 

                                                      
11 Er zal een richtlijn worden opgesteld over hoe we de mobiele telefoon en de verschillende functionaliteiten zoals agenda, whats app, internet e.d. gaan gebruiken.  
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4.8. Welke capaciteit is er voor het Informatie & Adviespunt sociaal domein nodig? 

Om de vaste bezetting voor iedere werkdag van 8:30 uur tot 17:00 uur te kunnen waarborgen is 

minimaal 2,78 fte nodig. We gaan 3 consulenten vrijmaken om het Informatie & Adviespunt sociaal 

domein voor 2,78 fte te bemensen. Aanvullend hierop gaan de overige consulenten bij toerbeurt 

dienst draaien. Wat er exact aan formatie nodig is zal uit de praktijk blijken.   
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5. Eén herkenbare website voor het sociaal domein: INWONERPORTAAL 
  
Om de dienstverlening voor de inwoners van de gemeenten Eemnes, Laren, Blaricum en Huizen 

toegankelijker te maken is er een website voor het sociaal domein 

http://www.maatschappelijkezakenhbel.nl/ . Er kan meer gehaald worden uit deze website.  

 

Op de website wordt de integrale en vraag gestuurde dienstverlening die wij voor staan in normale 

mensentaal beschreven. De website is een verlengstuk van onze praktische dienstverlening en 

zal dan ook een methodisch en praktisch karakter krijgen. Hiermee wordt bedoeld dat het een 

toegankelijke site is waar inwoners allerlei praktische informatie kunnen vinden waaronder het 

format PvA, declaraties, uitkeringsspecificaties etc.  

 

In samenwerking met de Regio Gooi en Vechtstreek wordt een inwonersportal ontwikkeld. De 

Regio Gooi en Vechtstreek heeft de afgelopen jaren, naar aanleiding van de hervormingen in de 

langdurige zorg en de transities in het sociaal domein, het digitaal leefplein (DLP) ontwikkelt. Dit 

online platform heeft als doel de informatiepositie van inwoners te versterken. Het is de verbinding 

tussen inwoners, aanbieders van ondersteuning, gemeenten, samenwerkende partners en de 

Regio. Het stelt hen in staat gegevens uit te wisselen om inwoners in de positie te brengen zelf te 

kunnen sturen op gezondheid, welzijn en participatie.  

  

Op dit moment is de Regio in gesprek met een partij om te kijken op welke wijze zij kunnen 

ondersteunen bij de ontwikkeling van het inwonerportaal. Deze partij biedt namelijk een portaal 

waarmee we voor inwoners de gemeentelijke applicatie (zowel lokaal als regionaal) in het sociaal 

domein kunnen ontsluiten. Kern van het portaal is dat alle organisaties in hun eigen systemen 

blijven werken en slechts op die onderdelen voor de inwoner worden ontsloten waartoe de 

organisatie zelf besluit. Het portaal is enkel een portaal en dus geen extra systeem met een eigen 

database. Daardoor kan het portaal per uitvoeringsorganisatie ingericht worden, waardoor 

uitvoeringsorganisaties kunnen kiezen welke applicaties ze willen ontsluiten (denk aan afspraken 

plannen, chatten, voorbereiden of inzien van plan van aanpak, voorbereiden gesprek etc.), op 

welke wijze en op welke termijn. Daarnaast willen we via ditzelfde inwonerportaal de applicaties 

van de Regio ontsluiten (denk aan toewijzingen, declaraties en Kieszo etc.), maar ook die van 

(gecontracteerde) aanbieders, het ziekenhuis, huisartsen, consultatiebureau etc. Om het 

voorgaande te verbeelden en mogelijkheden in beeld te brengen zijn op de volgende pagina’s wat 

screenshots samengebracht. Dit zijn shots van een vrijblijvende demo. Niets hiervan staat vast.  

  

 

Screenshots 

  

De inwonerportaal kan er al volgt uitzien.  

  

 

http://www.maatschappelijkezakenhbel.nl/
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Wanneer een inwoner op de pagina van de gemeente Huizen is, klikt hij/zij bijvoorbeeld op 

“Maatschappelijke zaken HBEL”  en dan op “Mijn online Diensten”.  

Op dat moment komt de inwoner op het Inwonerportaal. Foto’s, koppen, titels etc. zijn allemaal naar 

wens in te richten. In het tabblad “Mijn MZ – HBEL” vindt de inwoner een aantal functies, die door ons 

zelf te bepalen zijn (hier zijn een aantal opties geschetst).  
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Wanneer de inwoner naar zijn/haar persoonlijke portaal wil klikt hij/zij op “Mijn gegevens” waarna 

ingelogd kan worden met DigiD. Vervolgens opent zich het persoonlijke portaal:  

 

 
 

Naast het tabblad “Mijn MZ – HBEL” verschijnen tabbladen van andere organisaties waar deze 

inwoner bekend is. Bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts, een aanbieder als Hilverzorg of het 

consultatiebureau. Op ieder tabblad zijn vervolgens applicaties opgenomen, bepaald door iedere 

afzonderlijke organisatie zelf. In het bovenstaande voorbeeld zijn voor de gemeente een aantal 

uitvoeringsdienst-specifieke applicaties opgenomen (de rode applicaties) en regionale applicaties (de 

blauwe applicaties).  
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6. Digitale sociale kaart  

We gaan werken met een digitale sociale kaart. Het is de website www.meedoenwerktecht.nl In 
deze sociale kaart vind je een overzicht van de verschillende diensten en producten die voor en 
door de inwoner kunnen worden ingezet. De sociale kaart is dynamisch en kan worden aangepast 
als er nieuwe diensten, producten en projecten beschikbaar zijn, of informatie gewijzigd moet 
worden.  
Via “Zoeken in catalogus” kun je door middel van het invoeren van zoekcriteria op zoek naar 
passende diensten of producten gaan voor de inwoner. Het is mogelijk om de website iets te 
wijzigen zodat de inwoner bij het maken van zijn PvA gebruik kan maken van 
www.meedoenwerktecht.nl  
 
Nadat de procesregisseur samen met de inwoner een analyse heeft gemaakt van de situatie op 
de verschillende levensdomeinen en de doelstellingen en beoogde resultaten heeft geformuleerd 
ontvangt de inwoner een code zodat hij/zij de instrumenten en aanbieder kan kiezen die het beste 
passen bij zijn of haar situatie.    
 
De website bestaat al sinds 2009 maar is na het stopzetten van het Participatiecentrum in de 
vergetelheid geraakt. De content is verouderd maar kan op korte termijn actueel worden gemaakt 
worden gemaakt. De website is qua content als lay-out eenvoudig aan te passen naar huidige 
situatie.  
 
Als je erg nieuwsgierig bent ga dan naar www.meedoenwerktecht.nl 
 
Inlognaam: benschipper 
Wachtwoord: Welkom123 
 
Screenshots 

  

De digitale sociale kaart kan er als volgt uitzien.  

 

http://www.meedoenwerktecht.nl/
http://www.meedoenwerktecht.nl/
http://www.meedoenwerktecht.nl/
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7. ZICHT OP WERK 
 

Wij willen dat alle medewerkers die kunnen werken, ook zicht hebben op werk. Daarom investeren 

wij in Zicht op Werk voor onze inwoners.  

 

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren werken samen met regiogemeenten, UWV, 

werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen uit de regio aan de inclusieve 

arbeidsmarkt.  Dit is een arbeidsmarkt die zich bewust en actief openstelt voor iedereen, waarbij 

inwoners ongeacht leeftijd, fysieke situatie of culturele achtergrond volwaardig deel kunnen 

nemen aan het economische verkeer.  

 

We streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners duurzaam volledig of gedeeltelijk onafhankelijk 

zijn van (inkomens)voorzieningen van de overheid. Hierbij wordt iedereen aangesproken op zijn of 

haar talenten en mogelijkheden en ook in de gelegenheid gesteld om die in te zetten voor de 

samenleving. We stimuleren werkgevers om talenten van hun medewerkers te ontwikkelen, 

ouderen te behouden, jongeren op te nemen, werkende ouders ruimte te bieden en uitsluiting van 

arbeidsgehandicapten, ouderen of mensen van allochtone afkomst te voorkomen. Dat zijn eisen 

waar een moderne arbeidsmarkt aan moet voldoen. Dit kan worden gerealiseerd wanneer we een 

beroep doen op werkgevers en werknemers om zich hier samen achter te zetten. Dat vraagt om 

maatregelen (interventies), maar vooral ook om een houding. 

 

Met Zicht op Werk wordt er zeer actief ingezet op de bemiddeling van mensen aan banen. 

Werkzoekenden krijgen wekelijks beschikbare vacatures onder hun aandacht, waar vervolgens 

persoonlijk vervolg aan wordt gegeven. Via wekelijkse sessies met uitkeringsgerechtigden worden 

mensen daadwerkelijk gekoppeld aan vacatures en worden zij ter plekke ondersteund bij het 

sollicitatieproces. Om te borgen dat alle betrokkenen (consulenten en medewerkers van het 

Werkgeversservicepunt) voldoende inspanningen leveren om specifieke inwoners daadwerkelijk 

te koppelen aan vacatures, zijn er binnen zicht op werk wekelijkse casuïstiekbesprekingen met 

medewerkers van het Werkgeversservicepunt. Tijdens deze besprekingen verkennen de partijen 

de nodige inspanningen om mensen te koppelen aan een baan en maken zij onderlinge afspraken 

over de realisatie daarvan. 

 

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een consulent (minimaal 1 fte) van de 

werkgeversdienstverlening bij ons vanuit de Regio ingezet ter ondersteuning van Zicht op Werk. 

Deze consulent zorgt voor de samenwerking en optimale dienstverlening richting werkgevers. 
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Wanneer het gaat om de toeleiding van mensen naar werk, vormt Zicht op Werk de rode draad in 

dit totale proces.  Zodra mensen zich bij de gemeente melden voor een uitkering worden zij direct 

aan Zicht op Werk gekoppeld. Na hun eerste melding kunnen zij direct deelnemen aan een eerste 

sessie waarin mensen actief worden gekoppeld aan vacatures en er wordt gekeken naar wat er in 

het kader van bemiddeling (meer) nodig is om tot een passende werktoeleiding te komen. Ook 

tijdens het onderzoeksproces van de gemeente (het voeren van het gesprek, het eventuele 

proces van aanvraag, het opstellen van een eventueel plan van aanpak) blijven mensen 

deelnemen aan Zicht op Werk. Dit geldt ook voor een periode daarna.  Wanneer mensen 

(inkomens)ondersteuning ontvangen blijven zij meedoen aan zicht op werk. 
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8. ZICHT OP MEEDOEN 

 
We willen in onze samenleving allerlei prachtige inclusieve plekken (bij organisaties en bedrijven) 
creëren voor personen die in aanmerking komen voor bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, 
basisbanen, werkervaringsplekken, beschut werk e.d. In 2015 is bij Versa Welzijn een makelaar 
gestart voor 14 uur per week. De makelaar heeft inmiddels zo’n 60 dagdelen (met name 
dagbesteding) georganiseerd.  
 
We willen echter veel meer plekken creëren en de nieuwe projectencarrousel nieuw leven 
inblazen.  
 
Een tweetal consulenten krijgen de tijd en ruimte om hiermee aan de slag te gaan in 
samenwerking met Versa Welzijn. Deze consulenten gaan o.a. de volgende werkzaamheden 
verrichten:  

 zij gaan 150 inclusieve plekken in de samenleving creëren; 

 zij gaan verdiepende intake gesprekken voeren met de inwoners en de betrokken 
organisaties; 

 zij verzorgen de verbinding tussen de consulenten van de gemeente, Versa en de 
organisaties en bedrijven waar het werk feitelijk plaatsvindt; 

 zij dragen zorg voor het relatiebeheer met de organisaties en bedrijven op uitvoerend niveau 

 zij dragen zorg voor de coaching van deelnemers.   
 
De bedoeling is om in 2017 rond de 100 plekken te hebben gecreëerd en 80 inwoners te hebben 
geplaatst. Medio 2018 hebben we structureel 150 plekken en 120 inwoners op deze plekken 
 
Ter illustratie is hieronder de projectcaroussel weergegeven zoals die vormgegeven kan worden. 
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9. ZICHT OP EEN VEILIGE OMGEVING 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

9.1. Casusregie  
 

Als er sprake is van zeer complexe problematiek op meerdere leefgebieden kan er een (gezins-) 

coach in de thuissituatie worden ingezet. Dit noemen we casusregie. De consulenten van de afdeling 

maatschappelijke ondersteuning oefenen geen casusregie uit12. Zij kunnen wel een organisatie of 

hulpverlener aanwijzen als casusregisseur. Deze casusregisseur coördineert de praktische zorg 

(zorgcoördinatie) in geval dat een inwoner met verschillende hulpverleners te maken heeft. In het PvA 

wordt beschreven wie de casusregisseur is, wat de doelstellingen en de beoogde resultaten zijn en 

wat er verwacht wordt van casusregisseur. De ervaring leert dat casusregie niet veel voorkomt en 

vooral bij Jeugd problematiek zal worden ingezet.  

 

 

9.2. Drang en dwang 
 
Omdat drang en dwang in de praktijk als begrippen door elkaar gehaald worden is het belangrijk 
om het verschil goed aan te geven. Het sleutelwoord is veiligheid van jeugdige(n). 

                                                      
12 Met uitzondering van Vangnet & Advies en PGA. 
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Zodra de veiligheid van jeugdigen in het geding is komt drang of dwang om de hoek kijken als de 
ouders/opvoeders onvoldoende in staat zijn om deze veiligheid te garanderen. Het is dus dan niet 
meer vraaggericht, maar probleemgericht werken. 
 
Het uitvoeren van jeugdhulp waarin de veiligheid van jeugdigen in het geding is, is niet alleen het 
uitvoeren van (kinderbescherming) maatregelen (dwang), maar ook het stadium daarvoor (drang). 
 
Drang gaat feitelijk over alle vormen van ongevraagde hulp voordat de kinderrechter eraan te pas 
komt. Het is het geheel van interventies om ouders te overtuigen hulp te accepteren en het is van 
toepassing totdat een kinderrechter een gedwongen maatregel oplegt. De verantwoordelijkheid 
(procesregie) hiervoor ligt bij de gemeente, dus bij de jeugdconsulent van de afdeling 
Maatschappelijke Ondersteuning.  
 
Voorbeelden waarbij veiligheidsaspecten van jeugdigen nadrukkelijk een rol spelen zijn:  

 het (h)erkennen van signalen in en vanuit de sociale wijkteams/CJG’s,  

 het handelen naar aanleiding van zorgmeldingen en  

 het onderzoek (laten) doen naar mogelijke kindermishandeling. 
 
Het verschil tussen drang en dwang ligt in de mate van keuzevrijheid van de opvoeders/jeugdige 
welke er is om mee te werken aan de hulpverlening. Bij drang is er nog sprake van vrijwilligheid 
(echter geen vrijblijvendheid), bij dwang wordt de hulpverlening door de kinderrechter opgelegd. 
 
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de jeugdconsulent van de afdeling Maatschappelijke 
Ondersteuning van mening is dat voor een jeugdige bepaalde hulp noodzakelijk is, terwijl de 
ouders van mening zijn dat geen hulp nodig is. De jeugdconsulent kan proberen daarover het 
gesprek aan te gaan met de ouders, maar kan de ouders niet dwingen hulp te aanvaarden. Ook 
kan de jeugdconsulent een medewerker van een gecertificeerde instelling of van de raad voor de 
kinderbescherming al eerder betrekken in het gezin. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis.  
 
Hierop zijn echter twee uitzonderingen mogelijk, namelijk op grond van de Wet bopz (gedwongen 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis) en op grond van de Jeugdwet (gedwongen opname in 
een accommodatie voor gesloten jeugdhulp).  
 
Op grond van beide wetten kan een rechter een machtiging verlenen voor gedwongen opname: 

 indien sprake is van een stoornis van de geestvermogens van de jeugdige waardoor gevaar 
ontstaat en dat gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een 
psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.  

 indien jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die 
de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren en de opneming en 
het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp 
onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. 

 
Als er sprake is van drang dan is dit altijd binnen het vrijwillige kader. De jeugdconsulent van de 
afdeling Maatschappelijke Ondersteuning heeft en houdt, zolang de opvoeders/ouders 
meewerken, de procesregie zoals beschreven in dit dienstverleningsconcept. Onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente, de jeugdconsulent, kan wel een gecertificeerde instelling 
worden ingezet op het gezin voor een intensievere begeleiding (zoals drang). Dit is lokale keuze 
van de jeugdconsulent. Dit wordt ingezet op basis van het plan van aanpak. De jeugdconsulent 
houdt de procesregie. We vinden het belangrijk dat de medewerker van de instelling die de 
intensieve begeleiding (drang) een kort lijntje heeft met de jeugdconsulent. Samenwerking is 
belangrijk.  
 
De jeugdconsulent kan zonder tussenkomst van het overleg Veilig Verder direct de intensieve 
begeleiding (drang) inzetten.  
 
In 2017 wordt onderzocht of er een pilot gestart moet worden om als afdeling Maatschappelijke 
Ondersteuning ook zelf die intensieve begeleiding (drang) uit te voeren.   
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9.3.  Samenwerking Veilig Thuis 
 

Er is 1 advies en meldpunt in de regio G&V voor alle vormen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, namelijk Veilig Thuis. Er wordt op het niveau van de inwoner / het gezin 

intensief samengewerkt tussen Veilig Thuis en de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van 

de HBEL. De kracht ligt in een gezamenlijke aanpak op het niveau van de inwoner / gezin.  

 

Binnen 2 tot 5 werkdagen na melding van een crisissituatie wordt een consulent van de afdeling 

Maatschappelijke Zaken betrokken bij de casus. Op basis van de inschatting van de consulent 

van Veilig Thuis wordt een consulent van een van de volgende disciplines Participatiewet, WMO, 

Jeugd of Schuldhulpverlening actief betrokken bij de casus. Deze consulent is de 

verbindingspersoon naar de andere disciplines binnen de afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning. De rol van procesregie ligt voor een periode van 1 tot 6 weken bij de consulent 

van Veilig Thuis. In deze periode wordt samen met de consulent van de afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning het plan aanpak conform de uitgangspunten in dit dienstverleningsconcept 

opgesteld zodat er zo snel als mogelijk na de crisissituatie een plan van aanpak ligt waarin 

gestructureerd de acties worden beschreven die ondernomen moeten worden. De consulent van 

de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning is verantwoordelijk voor de vraagverheldering in 

deze periode om te komen tot het plan van aanpak. Dit betekent niet dat de consulent van Veilig 

Thuis in en rondom de crisis geen vraagverheldering toepast. De informatie die hierbij naar 

bovenkomt zal worden meegenomen bij het opstellen van het plan van aanpak door de consulent 

van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. 

 

De zorg die wordt ingezet is onderdeel van het plan van aanpak. Dit wordt in administratief 

afgehandeld (o.a. in het digitaal leefplein, CIVSAM en iSamenleving) door de afdeling 

Maatschappelijke Ondersteuning. 

 

Op een natuurlijk moment en als er sprake is van een veilige situatie wordt binnen 6 weken de 

procesregie overgedragen van de consulent van Veilig Thuis naar de consulent van de afdeling 

Maatschappelijke Ondersteuning. Binnen de periode van 6 weken wordt er een veiligheidsplan13 

opgesteld door de consulent van Veilig Thuis. Dit veiligheidsplan is de basis voor de overdracht 

van de rol van procesregie. Als het veilig is neemt de consulent van de afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning de rol van procesregie over. Het veiligheidsplan is onderdeel van het integrale plan 

van aanpak zoals beschreven in dit dienstverleningsconcept.  

Het is belangrijk om te noemen dat Veilig Thuis de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om te 

controleren of de situatie na overdracht nog steeds veilig is. Veilig Thuis monitort dit binnen 6 

maanden en 12 maanden na overdracht aan de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning.   

 

 

9.4.  Samenwerking met Centrum voor Jeugd & Gezin, onderwijs en huisartsen  
 

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat de ondersteuning, hulp en zorg aan 

jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders integraal en op laagdrempelige wijze worden 

aangeboden. Bij een interventie is het uitgangspunt de eigen kracht en het sociale netwerk van 

betrokken jeugdigen en hun ouders. Het streven is dat vraagstukken – waar dat kan – aan te 

pakken door ouders en kinderen te ondersteunen bij het zelf oplossen van hun problemen. Dit kan 

met lichte ondersteuning door bijvoorbeeld de inzet van Jeugd en Gezin (CJG) of gesprekken met 

een praktijkondersteuner J-GGZ (of vergelijkbare functie verbonden aan een huisartsenpost). 

Deze laatste functie gaan we het komende jaar versterken. Is er meer nodig dan krijgt het gezin 

een jeugdconsulent van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning als vaste contactpersoon en 

wordt er een plan van aanpak opgesteld. Verder stemt de jeugdconsulent van de afdeling 

Maatschappelijke Ondersteuning af met eventuele ondersteuning op school. 

 

We vinden het dus belangrijk om intensief samen te werken met: 

1. De medewerkers van Jeugd & Gezin (CJG),  

2. De intern begeleiders van de scholen en  

                                                      
13 Het veiligheidsplan zoals wordt opgesteld door de consulent van Veilig Thuis is gebaseerd op de Veiligheidskaart zoals die in de bijlage van het 
dienstverleningsconcept is opgenomen.  
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3. de praktijkondersteuners van de huisartsen en de huisartsen. 

Om de samenwerking een impuls te geven wordt aan Jeugd & Gezin (CJG), aan iedere school en 

huisarts (artsencentrum) een vaste jeugdconsulent gekoppeld als eerste aanspreekpunt14. Als er 

sprake is van een complex vraagstuk kan er beroep worden gedaan op de jeugdconsulent. Aan 

de consulent kan informatie en advies worden gevraagd en indien gewenst kan er een drie 

gesprek plaatsvinden met de verwijzer, de jeugdige en de consulent.  

 

 

9.5.  Vangnet & Advies 2.0 
 

Vangnet is januari 2015 overgedragen naar de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning vanuit 

de regio. Momenteel zien we dat consulenten er pas bij worden betrokken als de situatie al is 

geëscaleerd of dreigt te escaleren. Daar willen we met het door ontwikkelen van Vangnet van af.  

 

Met de nieuwe werkwijze willen we sneller ingeschakeld worden door de netwerkpartners om 

vooral preventief aan de slag te kunnen gaan. Eerder op de hoogte zijn van de situaties die 

spelen in de wijken of bij de mensen thuis. Op het moment dat wij er eerder bij zijn kunnen we 

sneller de geschikte hulpverlening inzetten. Wij hebben als duidelijke grens in onze manier van 

werken dat we geen crisisdienst  zijn. Daarnaast zijn wij er ook niet om justitie, politietaken en 

GGZ zorg over te nemen. Wij werken daar tussen. Dat “grijs” gebied waar even niemand te 

vinden is , maar waar wij een aandeel in kunnen zijn of soms juist de hoofdrol kunnen spelen. 

Wij gaan een pilot draaien over het jaar 2017 en zullen in 2018 de implementatie doen van de 

nieuwe werkwijze. Gedurende het jaar 2017 zal er om het kwartaal een evaluatiemoment zijn 

waarbij ook de netwerkpartners en de klanten betrokken worden voor de verbeterpunten. 

 

Op dit moment zijn er c.a. 70 dossiers. Dat zijn met name:  

- Zorgmijders 

- Uithuiszettingen / overlastplegers 

- Verwarde mensen 

- Casussen uit het Veiligheidshuis 

- Bewoners met een acute hulpvraag 

- (PGA-lijst) 

- Overig 

Melders van deze zaken zijn: 

- Woningbouwverenigingen 

- Politie ( wijkagent/ jeugdagenten) 

- Veilig Thuis ( huiselijk geweld) 

- Zorgaanbieders 

- GGZ 

- Crisisdienst 

- Bestuurders 

- Overig 

 

Deze meldingen overlappen alle disciplines die wij intern hebben, die ook vanuit de visie van 1 

consulent en 1 inwoner / gezin (systeem) werken: 

- Jeugd 

- Wmo 

- Participatiewet 

- Schuldhulpverlening 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Een aandachtspunt is dat dit nu niet in de formatie is opgenomen. We gaan dit organiseren en in de loop van 2017 gaan we kijken in hoeverre dit structureel 
binnen de vaste formatie van jeugdconsulenten opgenomen kan worden of dat er formatie-uitbreiding nodig is.  
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Werkwijze: 

1. Wij gaan outreachend werken. We stellen een consulent/regiehouder ‘Vangnet’ aan die het 

grootse gedeelte van zijn tijd in de wijk is. We bouwen een netwerk op en zorgen dat wij 

vindbaar zijn voor de diverse partners. Zie illustratie Extern netwerk 

2. De Vangnetconsulent is goed bereikbaar op een mobielnummer en kan direct aanschuiven. 

3. Wij vervangen niet de crisisdienst, maar werken nauw samen met de crisisdienst nadat de 

crisis is bezworen om de hulpverlening te starten. 

4. Wij hebben op de afdeling een Vangnetconsulent die alles binnen de afdeling regisseert en 

indien nodig de ronde tafels / multidisciplinaire overleggen organiseert, en daarnaast 

eventueel een hulpverleningstraject inzet. Deze consulent voert intern de procesregie zodat 

alle disciplines direct ingezet kunnen worden. Binnen de afdeling moet het besef komen dat er 

vanuit vangnet snel geschakeld dient te worden en dat zaken met voorrang behandeld dienen 

te worden. Zie illustratie Intern netwerk 

5. De Vangnetconsulenten voeren maximaal 8 tot 12 weken de regie ( liefst korter ) en zetten 

deze door vervolgens door naar een consulent (Jeugdwet, Participatiewet, WMO) die 

vervolgens de procesregie gaat voeren.  

6. De Vangnetconsulenten beschikken over empathisch vermogen, daadkracht, kunnen snel 

schakelen, zijn netwerkers en hebben mandaat om zaken snel in te zetten. 

7. Back up vormt hun teamleider en ook als evaluatiepartner per zaak. Bij afwezigheid van de 

teamleider neemt een ander teamleider hem/haar waar of is het afdelingshoofd het 

aanspreekpunt. 
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Extern netwerk 

 
 

 

 

 

Intern netwerk 
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Wat is er nodig om Vangnet & Advies vorm te geven? 

 Vangnetconsulent (1 fte) die outreachend werkt, het netwerk bedient en die tevens als 

projectleider functioneert.  

 Een consulent (1 fte) die intern bezig is met alle zaken rondom een casus en de 

dienstverlening en hulpverlening intern registreert en coördineert. Tevens het aanspreekpunt 

is voor ondersteunende diensten. 

 3 consulenten vanuit WMO, Participatie en Jeugd voor 12 uur per discipline. Daarnaast een 

korte lijn met de jongerenconsulent met de mogelijkheid om 12 uur in het team te participeren. 

Zie illustratie 

 Voor de continuïteit van vangnet dienen projectmedewerkers elkaar te kunnen vervangen. 

Door een organisatiestructuur zoals hieronder weergegeven, is het mogelijk om binnen de 

organogram te schuiven. Hierdoor kan de organisatie vanaf onder worden aangevuld en 

slagvaardig blijven. 

 Om de consulenten goed hun werk te kunnen laten doen moeten zij beschikken over de 

volgende benodigdheden:  

- Een eigen kamer/ bureau waar zij hun uitval basis hebben. 

- Laptops  

- Smartphones 

- Identiteitsbewijs voor het afleggen van huisbezoeken. 

- Toegang tot beschikbare systemen. 

 

 

Organisatie: 

 

Projectleider

Extern

36 uur

Mindert

Medewerker 

Participatie

12 uur

Trainee

Medewerker 

WMO

12 uur 

Trainee

Medewerker

Intern 
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Jeugd

12 uur

Trainee

Medewerker
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12 uur

Trainee

Teamleider

Fatima
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9.6.  PGA-Lijst 
 

Zowel lokaal als regionaal is in 2015 onderkend dat er behoefte is aan een lokaal platform waarin 

multidisciplinair en integraal de aanpak van (dreigende) ontsporende personen kan worden 

afgestemd. Het gaat hierbij om personen waarvoor een integrale aanpak nodig is, maar die niet in 

aanmerking komen voor een dergelijke aanpak in het Veiligheidshuis (aanpak daar is altijd vanuit 

het strafrecht). De zgn. persoonsgerichte aanpak (PGA).  

 

PGA is een integrale, op de persoon én zijn (gezins)systeem toegesneden mix van straf-, zorg- en 

overige interventies, die beoogt hardnekkige patronen van overlast en/of criminaliteit te 

doorbreken en/of om herhaling te voorkomen.  

 

Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning binnen het 

sociaal domein, namelijk het streven naar een samenhangende dienstverlening binnen het sociale 

domein waarbij alle inwoners binnen de dienst Maatschappelijke Zaken 1 aanspreekpunt heeft die 

alle aspecten van die inwoner behartigt en er voor zorgt dat de gemeentelijke taken en 

verantwoordelijkheden zijn vervat in 1 plan. Tevens sluit dit aan bij de outreachende werkwijze 

zoals beschreven bij het onderdeel “Vangnet & Advies 2.0”.  

 

In de regio Gooi- en Vechtstreek heeft de politie op 15 april 2016 per gemeente een lijst met 

personen “opgeleverd” aan het bestuur. Voor deze personen vindt de politie in ieder geval dat een 

persoonsgerichte aanpak nodig is. Op de lijst voor Huizen staan momenteel in totaal 46 personen: 

een deel hiervan betreft personen die al in het Veiligheidshuis worden aangepakt (de 

zogenaamde Top-X-ers), de overigen zijn 18-minners, 18-plussers met wisselende problematiek: 

verwarde personen, verslaafde personen, jeugdigen uit multi-problemgezinnen etc. Sommigen 

zullen al bekend zijn bij de gemeente, het kunnen zorgmijders zijn, of jeugdigen uit gezinnen met 

een andere culturele achtergrond. De verwachting is dat het jaarlijks om ca 40 personen / 

gezinnen gaat die voor een deel nog niet bekend zijn bij de gemeente.  

 

Op de PGA-lijst zal triage moeten worden toegepast. Ook moet worden bepaald of er andere 

personen zijn die niet op de politielijst voorkomen, waarvoor PGA zinvol kan zijn.  

Aan de hand van de volgende criteria (primair ingegeven vanuit het Veiligheidsdomein/prioriteiten 

veiligheid) moet deze triage worden toegepast 

- Van welke verschijnselen in de openbare ruimte hebben wij in de gemeente de meeste last? 

Overlast, vernielingen, rotzooi, hangjeugd 

- Wat is onze top-4 van delicten?  

Vernielingen, woninginbraken, overlastmeldingen en autokraak 

- Welke personen/groepen zijn plegers? Jongeren, jongvolwassenen of verwarde personen die 

in aanraking zijn gekomen met de politie. 

- Welke problematiek ligt grosso modo ten grondslag aan het gedrag? 

Ontwricht gezinssysteem, geldgebrek, psychiatrische problematiek, verveling, groepsdruk. 

- Welke individuen op de lijst staan open voor hulp/ zijn kansrijk in een PGA? 

 

Op basis van deze criteria worden de personen geprioriteerd door de lokale PGA-expert in 

samenspraak met de melder van de casus en de consulent  van de afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning. Vervolgens wordt per casus een globale aanpak geformuleerd en ingeschat op 

welke wijze de persoon/het systeem het beste benaderd kan worden en door wie.  Binnen de 

gemeentelijke organisatie ligt de procesregie op uitvoerend niveau bij de consulent van de 

afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. De consulent van de afdeling Maatschappelijke Zaken 

draagt zorg voor het integrale plan van aanpak. Er wordt een consulent15 aangesteld die ervaring 

heeft met het begeleiden van deze doelgroepen.   

 

 

 

                                                      
15 Op dit moment wordt een collegevoorstel voorbereid om een fte aan consulent vrij te maken om een pilot voor jaar te starten. We gaan Vangnet & Advies en PGA 
aan elkaar koppelen zodat er een sterke dienstverlening vanuit de uitvoeringsorganisatie ontstaat om multi-problem situatie op te pakken die tevens een stevige rol 
kan vervullen binnen het Veiligheidshuis alsmede bij crisisinterventies. 
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In de PGA-regiegroep wordt de procesbewaking op alle lopende casussen belegd bij de voorzitter, 

de lokale PGA-expert. De beleidsmedewerker Veiligheid is de lokale PGA expert. De consulent 

van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning is de regisseur op het uitvoerend niveau. De 

PGA-regiegroep komt eens per twee weken bij elkaar met de betrokken consulent / hulpverleners 

/ politie en andere betrokkenen bij een casus.  

 

De PGA werkwijze gaan we invullen overeenkomstig de werkwijze zoals beschreven onder het 

kopje “Vangnet & Advies 2.0”. 

 

Wat is er nodig om PGA overeenkomstig de werkwijze van Vangnet & Advies 2.0 vorm te geven? 

 Vangnetconsulent (0,5 fte) die outreachend werkt, het netwerk bedient en die tevens als 

projectleider functioneert  

 Een consulent (0,5 fte) die intern bezig is met alle zaken rondom een casus en de dienstverlening 

en hulpverlening intern regisseert, registreert en coördineert. 

 

 Om de consulenten goed hun werk te kunnen laten doen moeten zij beschikken over de volgende 

benodigdheden:    

- Een eigen kamer/ bureau waar  zij hun uitval basis hebben. 

- Twee laptoppen  

- En twee telefoons 

- Identiteitsbewijs voor het afleggen van huisbezoeken. 

 

 

9.7.  Samenwerking met Sociale wijkteam 
 

Via de zorgverzekeraar is er vanaf 2015 budget beschikbaar om naast het uitvoeren van de 
reguliere wijkverpleegkundige taken ook ruimte te bieden voor deelname in sociale wijkteams, het 
nader verkennen van signalen en het bevorderen van zelfredzaamheid. Deze taak is belegd bij 
Amaris en Vivium. 

 
Doel van de sociale wijkteams is om zorgvragen al in een vroeg stadium te signaleren zodat 
zwaardere zorg voorkomen danwel uitgesteld kan worden. Een ander doel is om zorg vanuit de 
zorgverzekeringswet en zorg en welzijn vanuit de Wmo op elkaar af te stemmen en om de 
samenhang en leefbaarheid in wijken te versterken. 
 

Er is gekozen voor kleinschalige wijkteams, die ingepast worden in de bestaande infrastructuur 
(dus geen nieuwe bureaucratie in de buurt).  Een sociaal wijkteam bestaat in de HBEL-gemeenten 
uit een schakelend duo van een wijkverpleegkundige en een sociaal werker. De toegang tot 
individuele voorzieningen ligt bij de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning liggen. Om de 
samenwerking met het sociaal wijkteam te versterken worden er twee consulenten (één WMO 
consulent en één consulent Participatiewet) als eerste aanspreekpunt gekoppeld aan de sociale 
wijkteams.   
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10. ONTWIKKELING MEDEWERKERS  

 

10.1. Context   
 

Met het dienstverleningsmodel worden er diverse veranderingen doorgevoerd in de manier 

waarop de dienstverlening van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning wordt geregeld. 

Hierbij moet o.a. gedacht worden aan: 

1. Het professioneel handelen van consulenten: vraaggestuurd, effectief en normatief 

handelen. 

2. De vraag gestuurde werkwijze wordt doorontwikkeld. 

3. Van de consulent wordt verwacht dat ze nadruk de bredere regierol (procesregie) 

oppakken.  

4. Alle consulenten gaan werken vanuit een caseload voor consulenten.  

5. Tevens is er een inhoudelijke slag te slaan bij het opstellen van het Plan van Aanpak en 

de wijze waarop er gestuurd kan worden op het realiseren van de resultaten die in dit plan 

zijn opgenomen. 

6. Er zal worden gewerkt met de zelfredzaamheidsmatrix. 

7. Met ingang van 1 januari 2017 is het regiesysteem iSamenleving operationeel. Dit vergt 

een andere manier van (samen)werken en registeren.   

 

Dit heeft een forse impact op de wijze waarop medewerkers nu werken. Om dit te faciliteren is 

deze ontwikkelparagraaf / eerste aanzet tot een opleidingsplan samengesteld.   

 

 

10.2.  Het professioneel handelen van consulenten: vraaggestuurd, effectief en    

 normatief  
  

Consulenten zijn onze professionals. Er kunnen drie dimensies voor het handelen van 

professionals in het sociale domein worden onderscheiden: 

 

1. Vraaggestuurd handelen: dit is consulenten aansluiten bij de vraag van mensen en het   

aangaan van een dialoog hierover.  

 

2. Effectief handelen: dit is dat consulenten zoveel als mogelijk werken met methoden 

waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is vastgesteld. 

  

3. Normatief handelen: dit is dat consulenten ook werken vanuit een normatief kader. Bij  

professioneel handelen spelen altijd normen en waarden een rol. Hierbij is het dan ook 

van belang die morele kant goed in de gaten te houden. Dat betekent dat je steeds kritisch 

moet kijken naar wat je met je handelen teweegbrengt, of het goed is wat je doet en hoe 

het de volgende keer misschien beter zou kunnen.  

 

Het toepassen van de juiste mix door de consulent tussen deze drie dimensies leidt tot goede 

professionele dienstverlening. Dit is afhankelijk van de setting waarin de consulent werkt en van 

de specifieke situatie van de inwoner. In elke situatie moet de consulent in overleg met anderen 

bepalen welke stappen genomen worden. Dit stelt hoge eisen aan de consulent. Het is soms heel 

moeilijk om steeds de juiste mix te vinden, steeds de dialoog te zoeken en hierbij ook de grenzen 

van de eigen mogelijkheden in de gaten te houden. Bij reflectie (casusbespreking en intervisie) 

door consulenten in het sociale domein is het van belang dat de drie dimensies allemaal aan bod 

komen.  

 

Er zal een ontwikkelingsprogramma professioneel handelen worden opgesteld en aan het 

opleidingsplan, onderdeel van het afdelingsplan 2017.  
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10.3. Vraagsturing 
 

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning werkt nu al 1,5 jaar volgens de vraaggestuurde 

werkwijze. We hebben vastgesteld dat het nodig is om binnen de afdeling extra aandacht te geven 

aan de vraaggestuurde werkwijze. Dit gaan we op de volgende wijze vormgeven. 

 

We starten met een aanvang analyse. Deze analyse maakt duidelijk welke basis en 

aanknopingspunten er al zijn. Dit geeft de medewerkers de nodige informatie over waar zij staan, 

maar levert ook de teamleider inzicht op in de patronen in motivatie, leerstijlen en communicatie in 

zijn of haar team. Tenslotte zal de aanvangsanalyse een belangrijke rol spelen bij het formuleren 

van de gewenste opleidingen op afdelingsniveau, teamniveau en op het niveau van de individuele 

medewerker. 

 

De aanvang analyse is bedoeld voor de medewerkers van de afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning en de medewerkers Juridische kwaliteit van het team Kwaliteit en Ondersteuning 

van de afdeling Ontwikkeling en Bedrijfsvoering.  

 

De training zal gegeven worden door externe organisatie. Aan de WMO academie zal worden 

gevraagd om een offerte in te dienen.  

 

De training zal zich zowel richten op de uniforme ontwikkelbehoeften van de medewerkers als op 

individuele ontwikkelbehoeften. Om op dit onderdeel snel door te kunnen pakken zal de aanvang 

analyse in het tweede kwartaal van 2017 starten.  

 

 

10.4.  iSamenleving 
 

Het regiesysteem iSamenleving is een online portaal en biedt één integrale oplossing voor de 

complete sociale dienstverlening volgens het principe ‘1 gezin – 1 regisseur – 1 plan’. 

ISamenleving wordt ingezet zodat alle consulenten werkend vanuit de verschillende disciplines bij 

ieder contact direct zicht hebben op wie de regie heeft en welke andere collega’s en/of aanbieders 

/ professionals bezig zijn met de betreffende inwoner. De zelfredzaamheidsmatrix maakt 

onderdeel uit van iSamenleving. 1 januari 2017 is iSamenleving operationeel.   

 

Om de uitvoerende medewerkers kennis te laten maken met het systeem en hoe ermee te werken 

zijn er trainingen ingepland in december 2016. Alle uitvoerende medewerkers zullen getraind 

worden voor het werken met het nieuwe systeem.  

 

 

10.5.   Zelfredzaamheidmatrix 
 

De zelfredzaamheidmatrix meet de zelfredzaamheid van de inwoner op diverse domeinen. 

Registreren van de situatie vindt in iSamenleving plaats, door middel van de 

zelfredzaamheidmatrix. Voor een op de juiste manier gebruiken van de matrix, is het noodzakelijk 

dat de uitvoerende consulenten en de kwaliteitsmedewerkers getraind worden in het gebruik van 

de matrix.  

 

Omdat het systeem iSamenleving per 1 januari 2017 live gaat is het noodzakelijk om vlak daarna 

de zelfredzaamheidsmatrix training te geven. Het gelijktijdig trainen van de consulenten op beide 

componenten is gezien de vele veranderingen en de druk die dit met zich meebrengt niet 

wenselijk.  

 

In de eerste week van februari zullen deze trainingen worden verzorgd. De uitvoerende 

medewerkers hebben dan ruimte gehad om kennis te maken met het nieuwe systeem.  
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Voor de training zal in het laatste kwartaal van 2016 een offerte worden opgevraagd bij TNO 

Managementconsultant.  

 

 

10.6.  Planning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 

training/opleidingen 
Dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

1) Programma opstellen 

professioneel handelen 
             

2) iSamenleving              

3) Zelfredzaamheidsmatrix              

4) Aanvang analyse Wmo 

academie 
           

  

5) Vraagsturing              

6) Individuele 

training/ontwikkeling  
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11.  WAT BETEKENT DIT VOOR DE INRICHTING VAN DE ORGANISATIE?  
 

 

11.1  Teamindeling 
 

Met ingang van 1 november 2016 gaan we werken met drie teams. Team A, B en C. Het uitgangspunt 

van spiegelteams (Participatiewet en WMO) blijft gehandhaafd. Daarnaast heeft ieder team een 

speciale focus.  

 

Team A heeft als focus om inwoners z.s.m. aan het werk te krijgen. Het programma Zicht op Werk 

sluit hierbij aan. Tevens is binnen dit team het Informatie & Adviespunt sociaal domein ondergebracht.  

 

Team B heeft als focus jeugd tot 27 jaar. Daarnaast is binnen dit team Vangnet & Advies en PGA 

gepositioneerd. Het programma Zicht op een Veilige Omgeving sluit hierbij aan. Op verzoek van de 

BEL gemeenten wordt onderzocht of de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning het 

leerlingenvervoer voor alle vier de gemeenten uitgevoerd kan worden. De afdeling Maatschappelijke 

Ondersteuning voert deze taak al uit voor de gemeente Huizen. De taken die overkomen vanuit de 

BEL gemeenten worden belegd in team B. 

 

Team C heeft als focus zorg, participatie en begeleiding. Tevens is schuldhulpverlening ondergebracht 

binnen dit team. Het programma Zicht op Meedoen sluit hierbij aan.  

 

In de bijlage is de indeling van de teamleden opgenomen. Bij de indeling van de medewerkers is 

zorgvuldig gekeken naar wat de medewerker op dit moment doet en op basis daarvan is de 

medewerker toegewezen aan het betreffende team. 

 

 

11.2.  Ondersteuning kwaliteit aan de teams 
 

Aan iedere team wordt minimaal één vaste kwaliteitsmedewerker gekoppeld. Teamleider en 

kwaliteitsmedewerker moeten elkaar kunnen aanvullen en worden op basis daarvan aan elkaar 

gekoppeld. De betreffende kwaliteitsmedewerkers werken voor de helft van hun tijd voor hele afdeling 

en voor de andere helft van de tijd zijn ze specifiek inzetbaar voor de inhoudelijke ondersteuning van 

de teamleider en de consulenten van het betreffende team. 

De teamleider maakt samen met de kwaliteitsmedewerker ieder kwartaal een teamplanning. De 

teamleider richt zich primair op personele en organisatorische zaken. De teamleider zorgt er voor dat 

de consulenten hun persoonlijke werkvoorraad / planning realiseren en ondersteunt de consulenten 

daarbij. De kwaliteitsmedewerker ondersteunt de consulenten op casusniveau.     

De kwaliteitsmedewerkers zijn zichtbaar aanwezig op de afdeling door actief in gesprek te zijn met de 

consulenten. Dit vergroot de samenwerking en vergroot de focus op het realiseren van de resultaten. 

De kwaliteitsmedewerkers stellen een plan op waarin zij aangeven op welke wijze zij hun nieuwe rol 

gaan invullen. In het vierde kwartaal van 2016 wordt dit plan ter bespreking voorgelegd.   
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12. WAT BETEKENT DIT VOOR DE FORMATIE VAN DE AFDELING?  
 

  

  

Informatie & Advies team   2,78 

Participatie 14,61 

Schuldhulpverlening   1,56 

WMO 11,31 

Jeugd16   6,94 

Vangnet & Advies17   1,78 

Persoonsgerichte aanpak18   1,00 

Administratieve ondersteuning    2,31 

Inburgering    0,42 

Leerlingenvervoer    0,72 

Zicht Op Werk19    2,5 

Zicht Op Meedoen20    2,0 

Teamleiders    3,00 

Afdelingshoofd    1,00 

Totaal  51,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
17 Vangnet en Advies 1,78 zit in de formatie. Verwacht wordt dat er 2 fte nodig is. 2017 is een pilot jaar. Er zal incidentele middelen gezocht moeten worden om in 
2017 2 fte in te kunnen zetten. 
18 Persoonsgerichte aanpak: voor een periode van 3 jaar worden middelen vrijgemaakt uit de middelen centrum gemeente Bescherming & Opvang om een 
gemeentelijke regisseur aan te stellen. De PGA wordt geïntegreerd in de vernieuwde aanpak Vangnet & Advies 2.0.  
19 Zicht op Werk: hiervoor wordt separaat een voorstel voor gemaakt. De verwachting is dat hiervoor 2 2,5 fte aan personele uitbreiding voor nodig is. Financiering 
vanuit het Participatiebudget. 
20 Zicht op Meedoen. Financiering zal gevonden moeten worden in het Participatiebudget of de WMO middelen.  
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13.  WAT BETEKENT DIT VOOR DE INSCHALING VAN DE MEDEWERKERS? 

 
1. Alle consulenten die een caseload hebben worden met ingang van 1 januari 2017 geplaatst in de 

functie van Consulent A. Van deze consulenten wordt verwacht dat zij de regie voeren. Dit is 

inherent aan het dienstverleningsconcept waar voor wordt gekozen, namelijk 1 inwoner / gezin, 1 

plan, 1 consulent (regisseur). 

2. De zwaarte van de functie van de consulenten die in het Informatie & Adviespunt sociaal domein 

deelnemen zal worden gewaardeerd.  

3. De zwaarte van de functie van medewerker ondersteuning zal worden gewaardeerd. 

4. De functie van de collega die leerlingenvervoer verricht gaan we ook opnieuw waarderen.  
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14. TESTFASE EN IMPACTANAYLSE ISAMENLEVING EN CIVSAM 
  

Succes in de regievoering valt of staat met een veilige, eenduidige en snelle uitwisseling van 

informatie. De gegevens die de gemeente nodig heeft worden door de inwoner opgegeven. Deze 

gegevens komen uit registraties van gemeenten zowel op voorzieningen als basisregistraties 

(zonder GBA-V koppeling is ISamenleving bijvoorbeeld niet bruikbaar). 

 

Door de koppeling ISamenleving met CIVSAM te realiseren worden de volgende doelstellingen 

behaald: 

-  Integrale regie op het sociale domein; 

-  De regisseur op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien; 

-  Vormgeving van “1gezin – 1 plan – 1 regisseur”. 
 

Door de koppeling GBA-V (rechtstreeks of via de makelaar) te realiseren met ISamenleving en 

CIVSAM worden de volgende doelstellingen behaald: 

-  Aansluiten op de landelijke voorziening en daarmee voldoen aan de nieuwe wet BRP; 

-  Realtime ontvangen (en verwerken) van de BRP-berichten; 

-  Vermindering van performance problemen; 

-  Geen last meer van de huidige problemen in GBA-stelsel, bijvoorbeeld t.a.v. het onderhouden 

van gegevens. 
 

Door de koppeling CIVSAM met DLP te realiseren worden de volgende doelstellingen behaald: 

-  Zorgaanbieders kunnen sneller declareren; 

-  Minder onrechtmatigheden; 

-  Minder controlemaatregelen hoeven getroffen te worden; 

-  Kostenbesparing (accountantskosten). 
 

De implementatie van iSamenleving vereist een zorgvuldig proces. De bedoeling is om tevens 

CIVSAM opnieuw in te richten waarbij we alleen nog maar die werkprocessen gaan gebruiken die 

strikt noodzakelijk zijn. Op 1 november 2016 is de nieuwe geïntegreerde omgeving (iSamenleving 

en CIVASM) gereed om getest te worden. November 2016 is de test maand waarin een aantal 

consulenten het systeem gaan testen. December 2016 worden alle consulenten wegwijs gemaakt 

in de nieuwe werkwijze. In januari 2017 gaat iSamenleving en CIVSAM de lucht in!     
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Bijlage: WAT IS DE NIEUWE TEAMINDELING?  
 

Team  A Teamleider: M.Konst Team B Teamleider: F.Ramli Team C Teamleider: vacature 

      

P-wet werk Amanda van Dijk P-wet jongeren (nuggers) Nariman Yahyati P-wet zorg Jacob van Loon 

 Arie van de Velden  Chaja Mathoera  Hannah Bikhan- van Dijk 

 Marion Geus Jeugd Dorieke Loman  Rachelle Vermeul 

 Cindy Mulder  Lisette van Holk-Prater  Bindra Kalloe 

 Ton van der Vegt  Tamara van Raalte  Liny Siemonsma 

 Manon Dirksen  Sharon Hendriks   

ZOW Vacature  1,0  Diana Marsdin P-wet status Pim Gooijer 

 Vacature 1,0 
Vacature 0,5 

 Robin Veltman  Petra Kers 

WGD funct. vanuit regio   Vacature 1,89 ZOM Annemarie van der Meij 

WMO Marijke Druppers-Gorlee LLV Tosca Dorresteijn  Marcel Hooff 

 Merel van der Poel  Medewerker voor BEL WMO   Ginette Woudsma 

 Stephanie Bunschoten WMO( begeleiding tot 28jr) Alma Wamsteeker  Shakoora Ramanathan 
Denise de Groot 

 Roelien van Dalen WMO Robin Ivkovich  
Danielle Kosters 
Franca Bruyninckx  
 

WMO (waaronder 
begeleiding) 
 

 

Stephanie Epskamp 
Natascha Halici 
Maroesja Baas 
Vacature 0,89 
 

Kernteam 
Informatie & 
Adviespunt 
sociaal domein 
 

Anita Stanic 
Amerens de Jonge-Huisman 
Hanane el Bouhdife 

  
 

  

 PGA/ Vangnet Vacature 1,0 SHV Suze Schreijer 

     Marieke Smit 

Adm. Onderst.  Vacature 0,67 Adm. Onderst. Priscilla Bloemhard Adm. Onderst. Betty Schrama 

 17 medewerkers  18 medewerkers  18 medewerkers 
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 Plan van aanpak/Gezinsplan  
 

Klantgegevens 

BSN :  

Naam cliënt :  

Geboortedatum :  

  

Woonadres Postadres 

Adres :   

Postcode/woonplaats 

 

 

Telefoonnummer 

Emailadres  

: 

 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

   

Procesgegevens  

Casusnaam 

Procesregisseur  

Datum melding 

Datum gesprek 

Bekende cliënt  

 

: 

: 

: 

: 

:  

 

 

 

 

 

Woonsituatie  

Gesprek 

: 

: 

 

Huisbezoek/telefonisch/loket 

Cliëntondersteuning aanwezig  

Overige aanwezig 

Doorverwezen door 

 

: 

:  

: 

ja/nee 

 

Algemeen  
Wat maakt dat cliënt ondersteuning vraagt?  

 

 

 

 

 

 

Levensgebieden  
Op welke levensgebieden ervaart cliënt problemen?  

 

□ Financiën 

□ Werk en dagbesteding  

□ Huisvesting en huishouden  

□ Huiselijke relaties  

□ Geestelijke gezondheid  

□ Lichamelijke gezondheid en vervoer/mobiliteit  

□ Verslaving  

 

 

□ Activiteiten dagelijks leven  

□ Sociaal netwerk  

□ Maatschappelijke participatie  

□ Justitie 

□ Onderwijs en inburgering  

□ Overige :  
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Zijn alle levensdomeinen besproken: □ Ja  

                                                           □ Nee  

 

Nee, omdat:  

 

 

Financiën  

Onderzoek: 

 

Conclusie:  
□acute problematiek □ niet zelfredzaam □ beperkt zelfredzaam □ voldoende zelfredzaam           

□volledig zelfredzaam  

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor:  

 

 

Werk en dagbesteding  

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Huisvesting en huishouden  

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Huiselijke relaties en Zorg voor anderen  

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 
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Geestelijke gezondheid 

Praktisch en psychisch functioneren   

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Lichamelijke gezondheid  

Vervoer en mobiliteit  

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Verslaving   

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Activiteiten dagelijks leven   

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Sociaal netwerk   

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 
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Maatschappelijke participatie  

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Justitie   

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Onderwijs en inburgering   

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 

 

Begroting kosten 

Kosten voorziening(en): 

 

Kosten medisch advies: 

Kosten traject: 

Kosten inburgering: 

Kosten overige: 

 

Totale kosten: 

 

Overig 

Onderzoek: 

 

Conclusie: 

 

Resultaat: 

 

Afspraken: 

- Cliënt dient een aanvraag in voor: 
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Aanvullingen/Afspraken/Prioriteiten: 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

Datum: Rapporteur: 

  

  

 

Aanvullingen cliënt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening cliënt  

Verklaring en ondertekening cliënt:  

Met het plaatsen van mijn handtekening van dit Plan van aanpak/Gezinsplan verklaar ik dat: 

• ik akkoord ben met hetgeen er ingevuld staat in dit Plan van aanpak/Gezinsplan; 
• ik de consulent naar waarheid geïnformeerd heb; 
• niets is verzwegen wat het recht op ondersteuning via de Wmo/Participatiewet/Jeugdwet/wet 

op de gemeentelijke schuldhulpverlening/een vervoervoorziening in het kader van de wet op 
het primair onderwijs, wet op de expertisecentra en wet op het voortgezet onderwijs  kan 
beïnvloeden; 

 

Ik weet dat: 

• mijn gegevens gecontroleerd worden op juistheid en; 
• opgenomen worden in een gegevensbestand 

 

Machtiging: 

• Hierbij geef ik/gemachtigde Maatschappelijke zaken HBEL toestemming voor het aanvragen  

en/of uitwisselen van (schriftelijke) informatie, binnen het gemeentelijke sociaal domeini, voor zover dit 

nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van haar wettelijke taken. De wettelijke taken betreffen 

hier het beoordelen of en welke zorg er nodig is en (eventueel) het afgeven van een beschikking. 

 

 

Plaats:  Datum:  

 

 

Handtekening cliënt:……………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening gemachtigde :……………………………………………………………………………… 

 

Handtekening cliënt (indien 12 jaar en ouder):………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):…………………………………………………………………… 
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 Format vraagverheldering 
 

 

Dit format vraagverhelderingsformulier levensdomeinen is bedoeld voor uitvoerende kernteam 

consulenten die een inschatting willen maken van de vraag die de burger bij de eerste melding doet. 

Het heeft tot doel, het achterhalen wat de vraag is van de burger bij de eerste melding en of er sprake 

is van een enkelvoudige of een meervoudige vraag.  

De uitkomst kan worden benut als leidraad in de verdere vraag gestuurde gesprek van de 

procesregisseur/kernteam medewerker.  

Dit formaat is opgesplitst in twee onderdelen: 

1. Algemene vragen om de levensdomeinen waar de problematiek zich in bevindt helder te krijgen. 

2. Verdiepende vragen per levensdomein.  

1.Algemene vraagstelling 

Wat maakt dat de cliënt zicht meldt bij de gemeente loket? 
Probeer de vraag van de cliënt zo letterlijk mogelijk te citeren. Bij een lang verhaal, maak je een samenvatting van de 

meest belangrijke punten uit het verhaal.  

 

Levensdomein 
Op welke levensgebieden ervaart cliënt problemen? Kruis de levensdomeinen aan die behoren bij de problematiek 

van die de cliënt aangeeft.  

 

□ Financiën 

□ Dagbesteding  

□ Huisvesting en huishouden  

□ Huiselijke relaties/pedagogisch functioneren  

□ Geestelijke gezondheid  

□ Lichamelijke gezondheid en vervoer/mobiliteit  
 

□ Verslaving  

□ Activiteiten dagelijks leven  

□ Sociaal netwerk  

□ Maatschappelijke participatie  

□ Justitie 

□ Onderwijs en inburgering 

□ Overige :  
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 Vraag per genoemde problematiek of er sprake is van een acute problematiek. Maak aan de hand van de 

zelfredzaamheidsmatrix een inschatting van de zwaarte van de problematiek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de behoefte van de cliënt?  
Omschrijf wat de wens is van de cliënt om het probleem op te lossen.  

 

Zijn de problemen op te lossen met andere mogelijkheden? 
Verhelder of de cliënt met zijn/haar vraag op het juiste adres is. Zijn de problemen zijn op te lossen met de eigen 

kracht, netwerk of andere voorliggende voorzieningen? Geef informatie en advies over de vraag en de 

mogelijkheden die de gemeente kan bieden.  
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Wijs de klant op de mogelijkheden om een Persoonlijk plan in te dienen. 
In de Wmo en de Jeugdwet is het geregeld dat een cliënt voorafgaand aan het gesprek met de gemeente een 

Persoonlijk plan/Gezinsplan kan indienen.  

Indien de cliënt hiervoor kiest, kan er met de brief “bevestiging melding” het Plan worden meegestuurd. (toekomst: 

digitaal invullen van het Plan) 

 
Wijs cliënt tevens op de mogelijkheden van cliëntondersteuning bij het invullen/opstellen van het Plan of 

overige.  

 

 

Geef informatie en advies over de vervolgprocedure. 

 

 

2.Verdiepende vragen per levensdomein voor vraag verheldering: 

 

Financiën 

Waaruit bestaat uw inkomen? 

Hoe ervaart u dat u maandelijks uitkomt met uw inkomen? 

Is uw administratie op orde? Zo nee, hebt u daar hulp bij nodig? 

Heeft u schulden? Zo ja, heeft u hulp daarbij nodig?  

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Werk en Dagbesteding 

Heeft u een dagbesteding in de vorm van betaalde werk, opleiding of vrijwilligerswerk? 

Heeft u een dagactiviteit.  

Wat is uw wens van op dit gebied? 

 

Huisvesting en huishouden   

Ervaart u problemen bij de huidige woonsituatie? Zo ja, welke? 

Heeft u wensen om de woonsituatie te verbeteren? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u zelf hiervoor?  

Welke problemen ervaart u bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken?  

Voert u zelfstandig het huishouden uit?  

Hoe wenst u dat deze problemen worden opgelost?  

 

Huiselijke relaties 

Ervaart u problemen in de relatie met andere inwonende? 

Voelt u zich wel eens onveilig? Zo ja, in welke situatie?  

Wat zijn de consequenties hiervan voor het dagelijks leven?  

Welke mogelijkheden heeft u om dit te verminderen en welke acties zijn er hiervoor nodig? 

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Geestelijke gezondheid.  

Praktische en psychisch functioneren 

Heeft u psychische problemen/beperkingen? Zo ja, welke? 

Is hier een diagnose voor gesteld?  

Bent u onder behandeling voor de psychische problemen? 

Welke problemen ervaart u ten gevolge van de psychische problemen? 

Heeft u behoeft aan ondersteuning bij het voeren van praktische zaken? 

 

Lichamelijke gezondheid  

Heeft u lichamelijke klachten/beperkingen? Zo ja, welke?  

Welke gevolgen hebben deze klachten/beperkingen voor uw dagelijks functioneren?  

Wat zijn uw wensen ter bevordering van uw dagelijks functioneren?  

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   
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Verslaving  

Is er bij u sprake van een verslavingsproblematiek? Zo ja, welke? 

Welk invloed heeft dit op uw dagelijks functioneren? 

Welke acties heeft u ondernomen om de verslaving tegen te gaan.  

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Activiteiten dagelijks leven 

Voert u uw persoonlijke verzorging zelfstandig uit?  

Zo nee, wat gaat er volgens u niet goed?  

Bent u in staat om zelf uw maaltijden voor te bereiden en te eten? 

Zo nee, wat gaat er volgens u niet goed? 

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Sociaal netwerk 

Hoe ziet uw sociaal netwerk er uit? 

Hoe verloopt het contact met uw netwerk (familie, vrienden, buren? 

Bent u tevreden over uw sociaal netwerk? 

Ervaart u problemen bij uw sociale vaardigheden, zoals een praatje maken of nee zeggen, 

afspreken etc.? 

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Maatschappelijke participatie 

Hoe besteedt u uw vrijetijd? 

Heeft u hobby’s, doet u aan sport of cultuur? 

Bent u actief bij een vereniging of club? 

Bent u tevreden over de invullingen die u hebt? 

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Justitie 

Ervaart u problemen met justitie? Zo ja, wat maakt dat u met justitie in aanraking komt? 

Welke wensen heeft u op dit gebied?  

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Pedagogisch functioneren 

Hoe ervaart u de opvoeding van uw kind(eren)? 

Waar ervaart u problemen bij? 

Wat zijn uw wensen op dit gebied? 

Heeft u een ondersteuningsvraag op dit gebied? Zo ja, welke?   

 

Onderwijs en inburgering  

Bent u een statushouder? 

Welke opleidingen heeft u gevolgd in de land van herkomst? 

Heeft u al een participatieverklaring gehaald? 

Bent u al aan het inburgeren?  
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 Format Veilig thuiskaart 
 
 

 Beoordeling van veiligheid:  

Overzicht van aandachtspunten  
 

Algemene aandachtspunten  
 

 Bekijk de zaak van verschillende kanten: verzamel informatie over verschillende onderwerpen en 
bij verschillende informanten.  

 Lijstjes met aandachtspunten helpen je om geen belangrijke zaken over het hoofd te zien.  

 Maak onderscheid tussen concrete, feitelijke informatie en de beleving of mening van anderen.  

 Vraag altijd goed na wat een ander bedoelt.  

 Let niet alleen op fysieke of materiële aspecten, maar ook op emotionele aspecten.  

 Bespreek jouw oordeel met andere professionals.  

 Neem moeilijke beslissingen nooit alleen. 

Achternaam:  

Naam kind:  

Voorletters:  

Geboortedatum: [Selecteer datum] 

Burgerservicenummer:  

invuldatum: [Selecteer datum] 

Ingevuld door:  

 
 

1. Afwezigheid van seksueel misbruik, fysieke of psychische mishandeling (1) 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Wordt het kind thuis seksueel misbruikt? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wordt het kind thuis fysiek mishandeld? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wordt het kind thuis psychisch mishandeld? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wordt het kind door iemand buiten het gezin 
mishandeld of misbruikt én 
doen ouders niets of te weinig om het kind 
daartegen te beschermen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Is het kind getuige van seks of seksueel geweld 
tussen de ouders of andere 
volwassenen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Is het kind getuige van fysiek en/of psychisch 
geweld tussen de ouders? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

(1) De voorbeeldvragen gaan hier uit van een onveilige situatie, namelijk als sprake is van mishandeling of 

misbruik. 

2. Aanwezigheid van basale verzorging en bescherming 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Is er binnen het gezin tenminste één vaste 
volwassene aanwezig die zorgt voor adequate 
verzorging van het kind? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Is er binnen het gezin tenminste één vaste 
volwassene aanwezig die het kind beschermt? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Is er binnen het gezin tenminste één vaste 
volwassene aanwezig die ervoor zorgt dat het 
leerplichtige kind naar school gaat? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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3. Affectieve relatie tussen ouder en kind/aandacht van ouder voor kind 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Is er sprake van een affectieve band tussen 
ouder(s) en kind? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Is er binnen het gezin tenminste één vaste 
verzorger emotioneel beschikbaar voor het 
kind? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4. Regelmaat, structuur en continuïteit 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Is er regelmaat en stabiliteit in de dagelijkse 
verzorging en opvoeding? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Hanteren de ouders duidelijke en op het kind 
afgestemde regels en grenzen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Stellen de ouders realistische eisen aan het 
kind? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. Voldoende toezicht van een volwassene 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Is er binnen het gezin tenminste één vaste 
volwassene aanwezig die toezicht houdt op het 
kind? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. Gevoel van veiligheid van het kind 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Voelt het kind zich thuis veilig en geborgen?  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zijn er signalen in gedrag en ontwikkeling dat 
het kind zich niet op zijn gemak voelt? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7. Veranderingsmogelijkheden van de ouder(s) 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Heeft de ouder inzicht in de problematiek? ☐ ☐ ☐ ☐ 

Is de ouder bereid en in staat om de situatie 
voor het kind in positieve zin en permanent te 
veranderen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

8. Steun uit het sociaal netwerk 

 Veilig Twijfel Onveilig ? 

Is steun uit het sociaal netwerk beschikbaar 
voor de ouders? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Is er een sociaal netwerk beschikbaar voor het 
kind? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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i Sociaal domein:  
a. de Jeugdwet;  
b. de Participatiewet;  
c. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;  
d. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op de expertisecentra en artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs;  
e. de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

                                                      


