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Ontwikkeltafel Jeugd Wmo Regio Rivierenland 
 
  
Datum 26 maart 2019 
Locatie Regio Rivierenland, J.S. de Jongplein 2, 4001 WG  TIEL 
Tijd 14.00 – 16.50 uur 
 
Gespreksleiders Lia Kleijweg, JSO (plenair en subsessie 1, groen)  
 Ines Pruijt, JSO (subsessie 2, rood) 
Aanwezig Zie bijlage A: lijst van aanwezigen 
Verslag Verslagbureau More Support (Wamel) 
 
 
NB 1 - Spreektaal en schrijftaal is niet hetzelfde. Non-verbaal en/of met intonatie kan een spreker het gesproken 
woord ‘verrijken’. In een woordelijk verslag kan dit soms met een accent worden ‘vertaald’; incidenteel wordt door 
de notulist tekst toegevoegd met het oog op leesbaarheid / begrijpelijkheid. Een eventuele toevoeging wordt tussen 
[vierkante haken] geplaatst. 
  
NB 2 – De dagvoorzitters hebben ervoor gekozen om geen plenaire voorstelronde te doen. Hierdoor was het voor 
de notuliste lastiger om de namen van de aanwezigen te verzamelen.  Niet in alle gevallen bleek dit mogelijk. Inci-
denteel ontbreekt als gevolg van een en ander de naam van een spreker. Wij vragen begrip hiervoor. Wanneer twij-
fel bestaat of de juiste naam aan een uitspraak is gekoppeld, is de naamsvermelding rood gemarkeerd. 
 
NB 3 – Wanneer iets niet goed verstaanbaar is, is de tekst rood gemarkeerd en is hierbij de exacte audiopositie 
vermeld. Desgewenst kan op dit punt de audioregistratie nageluisterd worden. Mocht iemand de eigen uitspraak 
herkennen en kunnen aanvullen, dan graag (met paginanummer) doorgeven aan overlegtafel@regiorivierenland.nl. 
De tekst op de website kan dan worden aangepast. 

 
 

1 Opening  
 

(Opname plenair vanaf 00:00) 

De gespreksleider: Welkom allemaal. Goed om te zien dat er zo’n grote opkomst is.  
Mijn naam is Lia Kleijweg. Ik ben van JSO. Mijn collega, Ines Pruijt, staat achterin de zaal. 
Wij zijn door Maaike en Matthijs gevraagd om deze ontwikkeltafel vanmiddag te begelei-
den. 
 
JSO is een kennis- en adviesbureau in het sociaal domein. We staan voor een krachtige 
samenleving. We hebben heel veel ervaring rondom de transities jeugdzorg en Wmo. We 
ondersteunen gemeenten en organisaties daarbij. Wat is er nodig?  
Hoe kunnen we het beter doen dan we al deden?  
De ontwikkeltafel casusregie past daar natuurlijk heel mooi in. Er is enige ‘reuring’ over 
wie hoort nou waarbij? En wat gaan we verder doen?  
Ik zal sowieso het programma even met jullie doornemen. We zijn met veel mensen. Om 
dan één voor één kennismaking te organiseren in deze setting, daar willen we niet voor 
kiezen, ook omdat we straks in twee groepen uiteengaan. Dan kunnen we in die groepen 
wel iets meer met elkaar kennismaken. En komen we weer plenair terug.  
We hebben allerlei werkvormen waarin we nog genoeg gesprekken met elkaar kunnen 
voeren. De kennismaking willen we iets anders doen dan dat we een heel rondje gaan 
houden met alle namen en organisaties. Sommige mensen kennen elkaar wel, anderen 
niet. Voelt dat goed?  
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Of zeggen jullie: “We willen heel graag weten met wie we allemaal aan tafel zitten.” Nee? 
Is het prima?  
Oké, mooi. Dat is straks de kennismaking. Dan gaan we in even op casusregie. Wat is 
het? En waarom doen we het?  
We hebben een soort van workshop ‘praktijk’ genoemd. Daar gaan we het hebben over 
welke knelpunten we ervaren rondom die casusregie, maar ook willen we weten: welke 
dingen gaan goed? Dan gaan we dus al in die twee groepen uit elkaar.  
Er staat hier nog een pauze in het programma en dan ‘appreciative inquiry'. Dat doen we 
net even andersom. Omdat we hier plenair aanwezig zijn, dan vertel ik nog wat over ‘ap-
preciative inquiry’ ofwel waarderend vernieuwen. Dan gaan we na de pauze weer door in 
twee groepen met een gesprek over oplossingen en randvoorwaarden; dat gaan we met 
elkaar bespreken en uitwerken.  
Dan hebben we ook een ronde waarin we ook rondlopen en bij elkaar kunnen gaan ‘buur-
ten’. Wat is er in de andere groepjes besproken? Wat kan ik daar nog op aanvullen? Wat 
vind ik daarin belangrijk? Wat ook echt belangrijk is, dat we in het stukje inzake de knel-
punten een Top Drie van knelpunten eruit gaan halen en daarmee gaan we aan de slag. 
Dus wat jullie zélf als Top Drie benoemen.  
Aan het einde is er weer een plenair deel en gaan we samenvatten en afspraken maken. 
Wat gaan we nu doen met alles wat er is besproken en opgehaald uit deze groep men-
sen? En vanuit alle ervaring en kennis die jullie hebben? Want het is natuurlijk heel erg 
mooi, dat we hier en met beleidsmedewerkers van de gemeente zitten en met de uitvoe-
rende organisaties.  
Zijn er over het programma verder nog vragen of opmerkingen? 
Ik zal even gaan zitten want jullie kunnen het nét niet zien. Of wel?  
Kunnen jullie het niet zien?  
Wel belangrijk om ook inderdaad voor ogen te houden dat we als doel vandaag hebben 
gesteld om die knelpunten in beeld te brengen en een gezamenlijke ambitie te formuleren 
over hoe daaraan gewerkt gaat worden.  
Zijn er nog mensen die daarover andere beelden hebben?  
Ook over waar ze vandaag voor gekomen zijn misschien. Nee?  
Helemaal goed.  
 
 

2 Kennismaking en inleiding casusregie  

  
De gespreksleider: Dan gaan we door met de kennismaking. Ik wil jullie vragen om zo 
meteen even naar jullie linker- of rechter buurman of buurvrouw te kijken en je aan elkaar 
voor te stellen. Kies even iemand die je nog niet kent. Het kan ook iemand uit de ring ach-
ter je zijn. Even je naam noemen en de organisatie. Dan vragen we je om te vertellen 
waar jij nou wakker van ligt, als het gaat om die casusregie. Dus, de gedachte is, dat je 
even bij elkaar wat input ophaalt over de casusregie. Kijk even of je iemand in je buurt 
hebt.  
 
De gespreksleider: Het is duidelijk dat dit leeft. Dat horen we. We horen dat er veel speelt. 
Ik wil jullie vragen om voor nu even af te ronden. Om nu dit even te laten rusten.  
We hebben in ieder geval gemerkt dat dit een ‘hot item’ is. En dat jullie veel daarover te 
zeggen hebben.  
Zullen we eens even tien punten op het bord zetten? Dan is het nu wie het eerst is. Vin-
gers dus. Waar lig je wakker van? 
 
Mevrouw Mulder: Dat er soms doorgepakt moet worden en dat ik dan mijn rol niet hele-
maal weet.  
 
De gespreksleider: Rol bij doorpakken.  
 
Mevrouw Mulder: Bij veiligheidsissues. 
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De gespreksleider: Oké, mooi. Wie? 
 
Mevrouw Baggerman?: Nou, ik lig er niet wakker van, maar ik vind definities wel belang-
rijk. Dat je met elkaar verstaat … Er over eens bent wat je er onder verstaat.  
 
De gespreksleider: Definities, ja. Duidelijk. Ja, zeg maar? 
 
Mevrouw Mulder: En dat bij doorverwijzingen via de huisarts - zeg maar - wie dan eigenlijk 
de casusregie heeft. Met het sociaal team is het natuurlijk makkelijk. 
 
De gespreksleider: Dus, eigenlijk de route naar doorverwijzing huisarts. Ja? 
 
Mevrouw Brookman: Nou, tenminste, ik mis - denk ik - toch wel dat hele visiestuk van ons: 
één gezin, één plan, één regisseur-gedachte. Maar goed, dat is … 
 
De gespreksleider: Visie op 1G-1P-1R. 
 
Mevrouw Brookman: Het uitvoeren, het doen, het mobiliseren. Gebeurt dat? Nou, noem 
maar op. 
 
De gespreksleider: Oké, helder. Anderen.  
 
De heer Van de Warenburg: Nog niet preventief en nog niet integraal genoeg werken.  
 
De gespreksleider: Preventiever en meer integraal.  
 
Mevrouw Budak: En als er een vechtscheiding is en veel thuis afschaalt naar het wijk-
team. En een wachtlijst is bij zorgaanbieders. 
 
De gespreksleider: Bij afschaling. Probleem bij afschaling eigenlijk.  
 
Mevrouw Budak: Qua veiligheid, hè.  
 
De gespreksleider: Vanuit Veilig Thuis. Is dat de afkorting die jullie gebruiken? 
 
Mevrouw Gillissen: Geldt volgens mij ook niet … Tenminste, wij hadden ook met een 
zorgaanbieder die zegt complexe zorg en dan afschaling.  
 
De gespreksleider: Oh, afschaling breder dus ook. 
 
Mevrouw Gillissen: Bij complexe casussen.  
 
De gespreksleider: Ook overige afschaling. 
 
Mevrouw Gillissen: En dan ook integraal. Ook het onderwijs en gevolgen, wil ik zeggen. 
 
De gespreksleider: Dus eigenlijk - zeg maar - als er hulp geweest is, normaliseren hoe 
doe je dat? In de breedte? Is dat wat je … 
 
Mevrouw Jackson: Soms is het praktisch …(0:13:35).  
 
De gespreksleider: In de breedte, dus ook onderwijs. 
 
Mevrouw Budak: Bedoelen wij ook de nazorg naar achttienjarigen toe?  
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Mevrouw ?: Die hebben we niet genoemd, maar dat lijkt me ook ‘n goeie.  
 
De gespreksleider: Welke? 
 
Mevrouw Budak: De nazorg naar een achttienjarig kind. Dus als … 
 
De gespreksleider: Nazorg achttien plus. Oké. 
 
Mevrouw Mulder: Misschien ook nog wel bij vechtscheidingen, wat betreft de toestemming 
van beide ouders. Wie dat moet regelen. We hebben weleens kinderen aan tafel dat je 
denkt, “Oei, vader is niet op de hoogte!” 
 
De gespreksleider: Toestemming. Oké. Is er ook sprake van casusregie als het niet per se 
over jeugd gaat? Dit gaat veel over jeugd. 
 
Mevrouw Baggerman?: Ja, als je met verschillende wetten te maken hebt, dan kan het 
ook wel ingewikkeld zijn. 
 
De gespreksleider: Verschillende wetten. Nou, we zijn al een heel eind op weg met de tien 
punten. Eén, twee, drie, vier, vijf. We zitten op tien. Dan laten we het even hierbij voor nu. 
Tenzij iemand nog een hele belangrijke heeft en zegt: “Die moet echt op de lijst!” 
Het is belangrijk dat we hier met elkaar zitten om stappen te zetten. Het is niet dat we 
vandaag alles gaan oplossen, maar wel om die stappen te zetten met elkaar. Van nou, 
wat moet er gebeuren? Ik wil inderdaad met jullie even plenair inzoomen op ‘één gezin, 
één plan, één regisseur’. En ook op de term casusregie.  
Wij komen bij heel veel gemeenten en organisaties. En we zien dus ook, dat er heel veel 
verschillende definities aan worden gegeven En zelfs bij die ‘één regisseur’ is ook nog van 
...  En wat is dat dan voor type regisseur? Want ik heb bijvoorbeeld ook … Wat ik tegen-
kom, is het onderscheid tussen casusregie en procesregie. Ik weet niet of jullie dat ook 
kennen. Ik wil eventjes gewoon wat tekst aangeven zodat we hier straks in werkgroepjes 
verder op kunnen inzoomen. Maar wat ik heb gevonden, wat eigenlijk het meest complete 
beeld geeft, is een gemeente die zegt: “Een goede ‘startfoto’ is echt enorm belangrijk.” 
Dus je bij de intake eigenlijk weet: “Nou wat speelt er allemaal in dit systeem en wat is er 
nou nodig?” En dat je dan de eerste stap … Dan zeg je eigenlijk: je gaat uit van zelfregie, 
zelf de regie, tenzij. Dus als iemand het zelf niet kan, dan ga je eerst kijken van ‘Nou, is er 
dan casusregie nodig?’ Dan praat je over een casemanager.  
Dus, in die zin wordt dan het woord casemanager gebruikt rond de casusregie. Dat hoeft 
niet per se een professional te zijn. In sommige situaties wordt er ook gekozen voor een 
casemanager uit het eigen netwerk. De casemanager die staat dan vooral nààst de cliënt. 
Die ondersteunt eigenlijk de cliënt om in zijn eigen kracht te komen. En die overlegt doel-
gericht met de partijen er omheen. Die casemanager is bijvoorbeeld het aanspreekpunt 
als iemand zelf een verstandelijke beperking heeft. Dan kan een vriend of een ouder dan 
casemanager zijn. Die wordt dan gebeld - zeg maar - als er vragen of opmerkingen zijn.  
Dus, dan … Die doet dan de coördinatie van hulp, waar nodig. Heel snel is het al - zeker 
bij de multiprobleemgezinnen - niet mogelijk om iemand uit het eigen netwerk als case-
manager aan te wijzen. Dus dan wordt die casusregie ergens belegd. Waar die dan be-
legd wordt is ook heel interessant. Het kwam net al even voorbij. Wat is de route naar het 
doorverwijzen van de huisarts? In sommige gemeenten is het vanzelfsprekend dat het so-
ciaal team of het gebiedsteam, of het wijkteam of het jeugdteam. Alle termen die daarvoor 
gebruikt worden, die wat meer een soort van toegang zijn tot de zorg. Dat daar de casus-
regisseur is en blijft. Maar er zijn ook situaties waarin - zeg maar - het wijkteam of het ge-
biedsteam of jeugdteam eigenlijk een verwijzing doet naar een zorgaanbieder. En dat dan 
die zorgaanbieder de casusregie doet. En dat die zorgaanbieder dan kijkt als er aanvul-
lende hulp nodig is. Wie gaat het dan inschakelen? Maar de eerste zorgaanbieder houdt 
dan de casusregie. Dat komt ook voor. Dus het is een wereld - zeg maar - waarin veel de-
finities gebruikt worden. Waar de definitie gebruikt wordt voor veel verschillende dingen - 
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zeg maar - de term casusregie. Dus dat is ontzettend belangrijk om daar duidelijkheid 
over te hebben met elkaar als je in de regio samenwerkt. Want dan heb je nog het hele 
procesregie. En dat is veel meer - zeg maar - vanuit die helicopterview op dat effectief 
samenwerken. Het oog hebben voor alle belangen van alle verschillende organisaties die 
bijvoorbeeld hulp bieden in een gezin of in een situatie. Die ook … De procesregie kan 
ook aanspreken en afspreken en het hulpverleningsproces bewaken. Dus, die zit veel 
meer op het procesniveau en die voert uiteindelijk … Die zorgt eigenlijk voor dat het resul-
taat dat je wilt, ook behaald wordt. Dus die zit ook op die regie. Die is soms ook gewoon in 
dienst van de gemeente. En het speelt bijvoorbeeld rondom jeugdbeschermingsmaatrege-
len. Vanuit Veilig Thuis bijvoorbeeld. Als de veiligheid in het geding is, dat iemand op dat 
procesniveau zorgt dat de dingen goed lopen. Die termen worden dus ook veel door el-
kaar heen gebruikt. Of de inhoud daarvan, zeg maar. Daardoor is het niet helemaal duide-
lijk of de casusregisseur nou echt de casemanager is die naast de cliënt staat. Of dat het 
die procesregisseur is die eigenlijk met diens helicopterview zorgt dat alle hulp goed loopt. 
Dat is ook belangrijk om met elkaar af te spreken. Dat is eigenlijk een beetje de onder-
bouwing van ja, als je het dus gaat hebben over ‘één gezin, één plan, één regisseur’.  
Iedereen denkt: “We snappen wat er wordt bedoeld. Jullie willen een ondersteuningsplan 
per gezin en je wilt één persoon die daar verantwoordelijk voor is.” Maar wat er dan ver-
staan wordt onder die regisseur is wel echt heel verschillend.  
Oké. Zijn daar voor nu vragen of opmerkingen over? Misschien iets over van wat je nu 
hoort, hoe dat dan valt in het plaatje van wat je zèlf ervan hebt.  
 
De heer Van de Warenburg: Je spreekt over het ondersteuningsplan, hè? 
 
De gespreksleider: Ja.  
 
De heer Van de Warenburg: Dat doet mij eraan denken dat je vooral binnen wijkteams 
zoals die ook … Maar je hebt natuurlijk bredere planvorming. Ook met passend onderwijs 
et cetera en andere partijen. Allerlei veiligheids … 
 
De gespreksleider: Ik weet niet hoe het hier in de regio is, maar ik ken ook gemeenten 
waarbij je zo’n ondersteuningsplan of gezinsplan - of hoe je het dan ook wilt noemen – 
ook zelf kunt invullen op internet. En dat komt dan bij de toegang terecht. Ja, kennen jullie 
dat? 
 
Mevrouw Gillissen: Dat is volgens mij een groepsplan. Dat je eigenlijk altijd vraagt of men-
sen hun eigen groepsplan willen schrijven.  
 
De gespreksleider: Dat wordt soms ook groepsplan genoemd. De termen die … Dus jullie 
noemen het hier een groepsplan? 
 
Mevrouw Gillissen: Ja, volgens mij wel. In ieder geval wel: je moet het mensen vragen of 
ze het zélf willen invullen. 
 
De gespreksleider: Ja, ja. En dat kan ook gewoon een school samen met bijvoorbeeld een 
ouder invullen.  
 
De heer Van de Warenburg: De school heeft ook zijn eigen plan. Binnen de school maken 
ze ook plannen voor een kind. En dan zie je dezelfde dingen terugkomen die je ook bij 
een ondersteuningsplan hebt. Maar die kunnen ook elkaar, nou ja, …(0:21:26). Onze re-
gio, tenminste, een deel van de regio probeert daarin - zeg maar - ook die afstemming te 
zoeken die met elkaar - zeg maar - … 
 
De gespreksleider: Hetzelfde zijn. 
 
De heer Van de Warenburg: Nou, niet hetzelfde zijn. Maar dat de dingen die in de sfeer 
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van het gezin plaatsvinden ook voor een deel terugkomen in het onderwijsplan en vice 
versa. Want een kind is natuurlijk niet deelbaar in twee werelden.  
 
De gespreksleider: Ja, ja, precies. Ik weet niet of er daar al echt voorbeelden van zijn, 
waarin dat goed is gestroomlijnd.  
 
Mevrouw Mulder: Ik merkte in Tiel bij de middelbare school dat ze daar echt ook zo’n 
zorgadviesteam hebt en dat er dan ook psychologen en orthopedagogen … En dat loopt 
nog weleens door elkaar heen. En dan moet je inderdaad heel goed afstemmen van: is er 
al een externe aanbieder betrokken? Dan moet de school eigenlijk even een stapje terug 
doen. Van: wìj zijn school. Dìt is hulp. En we zoeken elkaar af en toe wel op.  
Maar ik merk ook, dat er soms hele grote overleggen worden gepland, terwijl wij bijvoor-
beeld al zijn betrokken. Of een andere partij. En dat wij dat dan niet weten. En dat we dan 
… Het kind zegt: “Ik moet op school komen en er komt een heel groot overleg over mij.” 
Dan denk ik echt: “Huh!?” Dan moet je je er echt tussenwurmen. De samenwerking met 
school zou inderdaad, nog wel wat beter kunnen. Maar er zijn ook geen richtlijnen voor of 
zo. 
 
De heer Van den Warenburg: Die zijn er wel, hoor.  
 
Mevrouw Gillissen: Zijn die er wel? 
 
De heer Van de Warenburg: Ja, dat is net nieuw. Maar in het kader van passend onder-
wijs maak je afspraken dat je in een vroeg stadium kijkt of je vanuit school, als er iets 
speelt, het wijkteam erbij kan betrekken. En andersom zouden we dat ook moeten doen 
eigenlijk. Want het is niet alleen dat de school iets nalaat. Maar het wijkteam kan ook iets 
nalaten.  
 
Mevrouw Gillissen: En in dat stroomschema staat altijd het wijkteam, altijd de school en 
de jeugdverpleegkundige vaak. En belangrijke andere betrokkenen. Dus, ik zou zeggen: 
“Wijkteam, hé, je zit er alleen.” Dat je òf uitgenodigd wordt op thema òf op wat van belang 
is. Dat je samen probeert. … (0:23:01) Je schrijft een OP, een ondersteuningsplan aan 
school. Onze wijkteammedewerkers doen een ondersteuningsplan. Het gaat erop dat die 
twee eenduidiger op elkaar zijn ingespeeld. Het is een project wat al jaren loopt, maar wat 
nu pas met de startbijeenkomst gaat beginnen.  
 
De gespreksleider: Oké. Dit is wel een mooi bruggetje naar de praktijk. We willen nu ook 
écht aan de slag met die praktijk.  
We gaan zo meteen naar twee ruimtes. Degenen die een groene sticker hebben, gaan 
naar de groene ruimte. En degenen met de rode oranje sticker gaan naar de oranje ruim-
te. Die ruimtes heten ook zo.  
Aan enkele personen is doorgegeven dat zij in de tweede ring zitten. Dat wil zeggen, dat 
zij eigenlijk luisteren naar het gesprek omdat anders de verhouding tussen gemeenten en 
aanbieders … Daar had het ook wel iets mee te maken, geloof ik. Maar in ieder geval zit-
ten zij aan tafel met de aanbieders en de gemeenten. En er is een aantal mensen dat in 
de tweede kring meeluistert en zij kunnen later ook weer aanvullen in het programma.  
 
We gaan het hebben over “Wat versta je onder casusregie. Wat zijn de ervaringen? De 
dingen die hier goed gegaan zijn. De knelpunten.” 
En daaruit gaan we nog per groep een Top Vijf maken. Die twee Top Vijf’s nemen we 
weer mee hier naar toe. En daaruit … Dan hebben we eigenlijk tien punten. Of misschien 
overlappen er een paar. Daaruit gaan we hier plenair met de stickers een Top Drie van 
knelpunten maken. Dus, dan komen we hier weer terug. Volgens mij, moeten we snel 
weer door gezien de volle middag. 
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3 Subsessie 1 - Inventarisatie knelpunten  

  
(Opname deelsessie 1 – 00:00) 
 

De groep splitst zich in twee subgroepen, waarvan gedeeltelijk woordelijk en gedeeltelijk 
samenvattend verslag wordt gedaan. De woordelijke verslaglegging wordt verzorgd door 
More Support; het analytische verslag is opgesteld vanuit de Regio. 
 
Groep 1 (Groen) – Woordelijk verslag (More Support) 
 
De gespreksleider: We willen een beeld krijgen van wat er zoal in het land speelt wat be-
treft de casusregie. Graag wil ik van jullie even horen: wat zijn nou de termen die voor jul-
lie tot de casusregie behoren? Wat verstaan jullie eronder? 
 
Mevrouw Belgrave: Nog even vooraf, hè, we hebben het heel veel over jeugd. En dat be-
grijp ik. Maar we hebben vorige week intern … Ik werk bij de gemeente Tiel. En hebben 
we gesproken met jeugdconsulenten en Wmo-consulenten. Maar het gaat hier ook over 
de Wmo. We zijn soms geneigd om het te vergeten. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. 
 
De gespreksleider: Dat klopt. En dat is ook goed om te benoemen. Daarom ook dat ik dat 
net al een keer vroeg bij die knelpunten. Ik had ook het gevoel … Het gaat veel over 
jeugd. Het is natuurlijk wel zo, de meest complexe situaties betreffen natuurlijk vaak ge-
zinnen. Waardoor de casusregie daar ook - zeg maar - een grotere rol kan spelen. Maar 
zeker bij de Wmo speelt het ook. Van welke organisatie kom jij? 
 
Mevrouw Belgrave: Gemeente Tiel. 
 
De gespreksleider: En als je dan zegt ‘casusregie vanuit de Wmo’. Wat is dan een term 
die bij je opkomt? 
 
Mevrouw Belgrave: Afstemmen van de diverse hulpverlening.  
 
De gespreksleider: Afstemmen. 
 
Mevrouw Belgrave: Is het handig om misschien een voorstelronde te doen? Dan weten 
we ook wie er van welke doelgroep is, zal ik maar zeggen. 
 
De gespreksleider: O ja, dat is goed.  
 
Voorstelronde – De aanwezigen stellen zich voor.  
De aanwezigen per subgroep zijn te herleiden uit de lijst van aanwezigen. (Bijlage A) 
Daarop is met een kleurmarkering aangegeven in welke subgroep ieder is ingedeeld.  
 
De gespreksleider: Het is waar: casusregie speelt zeker ook bij de Wmo. In de praktijk is 
het bij Jeugd vaker prominent aan de orde, volgens mij. Maar daar kun jìj misschien iets 
meer over zeggen. 
 
Mevrouw Hegeman: Ik kan geen …(0:04:01). Ik denk wel dat het meer voorkomt bij 
Jeugd. Ik denk ook dat het groeiend is en in ontwikkeling is bij de Wmo. En dat het ook 
iets is wat steeds meer naar je toe zal komen en steeds meer zal gaan leven.  
 
Mevrouw Verweij: Prachtige opmerking van mijn buurvrouw.  
 
De gespreksleider: Dan heb je het over afstemmen van hulpverlening. 
 
Mevrouw Verweij: Zeker als het gaat over bijvoorbeeld mishandeling, misbruik of andere 
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vormen. Dan zit je al snel in een regiepositie. 
 
De gespreksleider: Mooi, dank je wel. Andere mensen?  
Casusregie. Wat voor termen horen daarbij? In jouw werk dan. Nu. 
 
Mevrouw Hegeman: Ik heb wat informatie opgevraagd. Die zien het gewoon als degene 
die de rode draad vasthoudt en bewaakt.   
 
De gespreksleider: De rode draad bewaken. 
 
Mevrouw Jackson: En bijdraagt ook aan behandelplanbesprekingen. Perspectief voor 
ogen houden. 
 
De gespreksleider: Perspectief van? 
 
Mevrouw Jackson: Van die jongere inderdaad en het gezin.  
 
De gespreksleider: Dus, perspectief van de cliënt voor ogen houden. Ja. Anderen? 
 
De heer Van Doorn: Ik denk dat het over verantwoordelijkheid gaat. Wie is uiteindelijk de-
gene die moeilijke beslissingen moet nemen? Maar er ook op aanspreekbaar is, dat er af-
stemming is. Want als iedereen verantwoordelijk is, dan is er misschien uiteindelijk 
niemand echt verantwoordelijk.   
 
De gespreksleider: Ja, verantwoordelijkheid. Mooi.  
 
Mevrouw Belgrave: Dat heeft ook nog te maken met wie het aanspreekpunt is. Ook voor 
het gezin. Sowieso ook voor de jongere. Als je met heel veel te maken hebt, stel partij X 
wil het iets anders dan partij Y, wat weleens voorkomt ... dan kan ik me voorstellen dat je 
dan denkt: “Maar wat nu?” Dat je bij één persoon, de regisseur dan, te rade kunt gaan. 
Vanuit cliëntperspectief gezien dan. 
 
Mevrouw Verweij: Wat mij net opviel, is dat er zoveel verschillende vormen zijn. Of ten-
minste, hoe je aankijkt tegen de definitie van casusregie. En daar ontstaat ruis: is het dan 
inderdaad dat je je verantwoordelijk bent? Of is het dan … Waar leg je het accent? 
 
De gespreksleider: Je ziet het hier ook gebeuren, hè. De rode draad bewaken of het per-
spectief van de cliënt voor ogen is wel echt ... Dat kan een heel ander soort rol zijn. Je 
kunt die rode draad wel bewaken vanuit het perspectief van deze cliënt, maar als je dan 
ook nog eens de verantwoordelijkheid hebt voor het hulpverleningsproces, dan wordt die 
best heel breed. 
 
Mevrouw Stil: Maar dat kan elkaar ook bijten natuurlijk. 
 
De gespreksleider: Ja. Ja. Dus, dat is best belangrijk eigenlijk. Van: waar kies je nou 
voor? 
 
Mevrouw Budak: Ja, dat herken ik wel ook wel … wat betreft die verantwoordelijkheid. Ik 
kom vanuit de jeugdbescherming. Dus, de verantwoordelijkheid als een kind uit huis is 
geplaatst, hulp wordt ingezet en ik ben eindverantwoordelijk. Ik moet wel zien of dat goed 
gaat. Veilige plek. En ouders bellen mij ook. 
 
De gespreksleider: Dus, dit is die procesregisseur eigenlijk die de verantwoordelijkheid 
heeft. En dat aanspreekpunt is dat dan de procesregisseur of de casusregisseur?  
 
Mevrouw Verweij: Dat ligt eraan waar het over gaat, hè. 
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De gespreksleider: Precies! 
 
Mevrouw Budak: Ik ben het tegengekomen. De gemeente heeft de regie. Dat is het. De 
gemeente heeft de regie. Maar welke regie dan? Dat moet je dan … En ook om maatre-
gelen. Wij krijgen een bepaling van de jeugdbescherming. Ze hebben een OTS-
maatregel. Wie heeft dan de verantwoordelijkheid? Dat is de OTS, die voogdij. Maar waar 
blijft de regie van de gemeente dan? 
 
De gespreksleider: Ja, die OTS, die zit dan bij die procesregisseur. Die is dan eigenlijk 
verantwoordelijk. En die kan als hij de verantwoordelijkheid aankan, kan hij opschalen 
naar de gemeente. Zo is het meestal ingedeeld. 
 
Mevrouw Budak: Maar die afspraak hebben we in Rivierenland eigenlijk niet. 
 
Mevrouw Belgrave: We hebben het zo niet ingericht inderdaad. Ik weet dat we …  
 
Mevrouw Budak: In gemeente Nijmegen wel, hè. Daar is wel procesregie. Maar wij heb-
ben in Rivierenland …  
 
Mevrouw Belgrave: We hebben er wel eens eerder over gesproken. Dus, het is niet de 
eerste en het zal niet de laatste keer dat we het er over hebben. Daar zijn we allemaal - 
denk ik - wel bewust van om het in te richten. Dan heb ik het al echt in de tijd van vóór de 
transitie. Dus jaren geleden dan. Laten we het nou goed beleggen met elkaar.  
 
Mevrouw Budak: Daar is ook heel vaak over gehad, hè.  
 
De gespreksleider: Als we dan teruggaan even naar de casusregie. En als we daarvan 
zouden zeggen van: de casusregisseur is eigenlijk degene die naast de cliënt staat. Of 
naast de inwoner. Is dat iets waar jullie je wel in kunnen vinden? Die eigenlijk - zeg maar - 
de ondersteuner is van de cliënt? 
 
Mevrouw Loffeld: Ik hoor die definitie niet heel vaak op die manier eigenlijk. Als ik het heb 
over casusregie merk ik wel, dat - ik denk in heel Nederland - als we het erover hebben, 
bijna als synoniem hanteren voor procesregisseur. Dus als je het hebt over …. Dan denk 
ik casusregie, zoals jij het omschrijft, denk ik wel aan een gym of dat die hele beweging 
van iemand uit het netwerk die er naast staat, maar niet zozeer vanuit een organisatie of 
zo. 
 
Mevrouw Jackson: Ik merk er wel verschil in. Als je inderdaad ambulante hulp, de lichtere 
vormen van hulp zijn, dat er toch nog echt verschil in zit. Wat wij vaak zien, is de opge-
schaalde, ingewikkelde casuïstiek. Hoe vaak de Jeugdbescherming al betrokken is. Of …  
 
De gespreksleider: Dan heb je eigenlijk die procesregisseur nodig.  
 
Mevrouw Jackson: Er zit wel verschil in inderdaad welke vorm van hulp een jongere 
…(0:10:28). Wat voor cliënt het is. 
 
Mevrouw Budak: Maar soms heb ik ook een probleem. Waarom nemen we alles over van 
ouders? Ze kunnen ook de regie hebben. Als wij alles overnemen, waar blijft dan hun ei-
gen kracht? Wìj nemen over en gaan alle dingen bepalen. En ouders hebben geen ver-
antwoordelijkheid meer, want die nemen wij over.  
 
Mevrouw Jackson: Het heeft ook wel met centen te maken natuurlijk, hè. Als je het hebt 
over hulp willen inzetten. Wanneer zet je welke hulp in? En als je ouders daarin ook de 
regie geeft ...  
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Mevrouw Brocken: Ik denk, dat dit bij een lichtere vorm van hulp wel meer gebeurt, hoor. 
Dat het echt nog meer bij de ouders wordt gehouden. Maar wat als het wat complexer 
wordt …  
 
Mevrouw ?: Dat is iets anders. Dat zien we vaker. 
 
Mevrouw Brocken: Ik denk dat het bij de lichtere zorg wel meer echt bij de ouders ligt. 
 
Mevrouw Budak: Dat herken ik niet. 
 
De heer Van Doorn: Is het dan ook nodig om een casus- of een procesregisseur in te zet-
ten? 
 
Mevrouw Brocken: Ik denk dat als het prima bij de ouders lukt, dan is dat niet echt nodig. 
Als er ook maar een hulp- of zorginstelling bij betrokken is dan denk ik dat ouders dat pri-
ma over het algemeen zelf kunnen.  
 
De gespreksleider: Ja, precies. Het begint natuurlijk inderdaad als er al meerdere hulpver-
leners in een gezin of in een systeem aan de slag zijn. Dan kun je niet altijd van ouders of 
van de cliënten kan vragen dat ze zelf ook goed het overzicht houden. Maar vooral dat ze 
zelf ook die afstemming tussen die … Ja, het is heel dringend, hè. Dat ze zelf ook die af-
stemming tussen die verschillende hulpverlenende partijen coördineren. En dan krijg je 
natuurlijk dat één gezin, één plan, één regisseur-verhaal. Dat is toch wel zeker in com-
plexe situaties iemand die de rode draad bewaakt. 
 
Mevrouw Brocken: Die dan ook wel echt betrokken en bereikbaar is. Dat is niet iemand 
die dan ergens maar wel hoort hoe het gaat.  
 
De gespreksleider: Nee, ik weet niet hoe dat nu is. Is dat nu ook wel iemand, één van de 
hulpverlenende organisaties die de casusregie doet? Gebeurt dat hier in Rivierenland? 
Wie is dat nu - zeg maar - in deze …  
 
Mevrouw Brocken: Bij ons zijn het vaak nog de ouders.  
 
Mevrouw Budak: Je zegt ‘veel ouders’. Wat is dan de rol van het wijkteam? 
 
Mevrouw Brocken: Heel weinig. Kinderen worden vaak bij ons via de huisarts aangemeld. 
Daarom vond ik de manier die net werd genoemd, de rol van verwijzen van de huisarts 
een interessante. Het wijkteam is vaak niet betrokken. En als ze wel de verwijzer zijn, dan 
zijn ze wel betrokken. Maar zeker niet als … 
 
Mevrouw Budak: Maar wat betekent ‘betrokken’ dan? Dan hebben ze de regie of alleen 
factor ? (0:13:17), weet ik veel wat.  
 
Mevrouw Brocken: Nou ja, de eerste aanmelding verzorgen ze dan samen met ouders. En 
daarna, bij tussenevaluaties, zijn zij erbij.  
 
Mevrouw Budak: Als ik een beschikking ga afgeven, dan zeg ik ook tegen de zorgaanbie-
ders: “Ik ben niet alleen voor de beschikking, maar ook voor de inhoud.” Dat is ook ver-
schillend. Sommige wijkteams pakken het anders op. Maar eigenlijk hoort dat erbij. Als ik 
een beschikking afgeef, dan ben ik ook verantwoordelijk voor de inhoud.  
 
Mevrouw ?: Is dat dan niet samen met ouders?  
 
Mevrouw Belgrave: Dat is altijd samen met ouders. Zoveel mogelijk. Daar gaan we ook 
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vanuit. Maar ik denk dat het misschien ook erg kan verschillen. Ik weet dat bij ons in Tiel .. 
In Tiel hebben wij de wijkteams. Als het de gemeentelijke toegang is, hè. De wijkteams. 
En er zijn meer hulpverleners in het geheel aanwezig. Dan heeft het wijkteam vanuit ons 
de opdracht om de casusregie op zich te nemen. Behalve … Dan zeg je wel ‘n goeie. Als 
er andere niet-wettelijke verwijzers zijn, zoals de huisarts, Veilig Thuis, VGI. Dat is lasti-
ger. Want daar heb je dan als gemeente of als wijkteam vaak geen zicht op. Dat vind ik 
dan … Als we dan op die knelpunten komen, vind ik dàt echt een knelpunt. Een deel heb 
je in beeld. Daar verzin je wat op. Tenminste, daar maak je afspraken over. Maar dat deel 
wat je niet in beeld hebt, kan net zo goed lopen. (0:14:43)  
 
De gespreksleider: En hoe is het dan, als iemand zich bij een wijkteam aanmeldt en die 
heeft daar een gesprek. Die wordt dan verwezen naar een hulpverlenende organisatie. 
Dat is eigenlijk genoeg in die situatie. Dan heb je eigenlijk ook geen casusregie nodig.  
 
Mevrouw Belgrave: Als er één partij of één hulpverlener is, die doet dat. Maar het kan zijn, 
als het een tweedelijnshulpverlener is .... En die gaat dan op een gegeven moment af-
schalen. Is het wel handig dat het wijkteam weet van: “Hé er wordt afgeschaald. Het gaat 
weer terug naar het normale leven.” Het traject is bij ons afgerond. Kunnen jullie hem wel 
of niet overpakken? Of enige nazorg bieden. 
 
Mevrouw Tensen: Eigenlijk vind ik dan wel, dat het niet op het moment dat wij er bijvoor-
beeld in zitten dat dan een verwijzing helemaal naar de achtergrond gaat. Maar die loopt 
wel gelijktijdig op, zeg maar. Want anders dan is het zo: u wordt aangemeld. En o ja, wij 
denken dat we klaar zijn, dus wij melden u weer terug. En succes er weer verder mee. 
Dan heb je ook het hele stuk verder gemist. Dus, volgens mij is het belangrijk dat je het 
echt wel samen met elkaar vormgeeft.  
 
De gespreksleider: Dus, je zegt: "Wijkteam én hulpverlening?" 
 
Mevrouw Tensen: Ja. Tenminste, zo werken … Natuurlijk én het gezin uiteraard. 
 
De gespreksleider: Dus dat houdt eigenlijk in, dat alle gezinnen of cliënten die bij jou in het 
wijkteam met jou samen dat plan hebben gemaakt, in jouw caseload blijven totdat alle 
doelen van het plan behaald zijn.  
 
Mevrouw Tensen: Zij blijven in principe zeker betrokken. Ja.  
 
Mevrouw Loffeld: Dat is ook wel die rode draad, dat je de regie ook weer kan overpakken. 
Voor ons geldt dat ook. Er zijn regio’s … Wij werken landelijk. Dus, het zijn heel veel ver-
schillende ... En in elke gemeente heet het anders. Iedereen doet het ook weer anders. 
De teams heten anders. Ik heb nog nooit zoveel namen voor één ding gehoord. Dat geeft 
niet, maar het is wel heel erg zoeken.  
Je hebt ook wel wijkteams die zeggen: “Nee, wij leiden alleen maar naar de zorg toe. Dat 
sluiten wij af.” 
Als ze bij ons zijn gekomen, dan zitten er toch best wel een aantal waarvan je denkt: “Er is 
nog verdere zorg nodig.” Dan moeten zij zich weer opnieuw aanmelden bij het wijkteam 
en komen ze op een wachtlijst te staan. Krijgen iemand die ze niet kennen. En dan komt 
het verhaal voor de zoveelste keer om dan weer op ons advies weer opnieuw zorg te krij-
gen. Als iemand mee kan lopen, wat volgens mij ooit het idee van de transitie was - van, 
je hebt één persoon en je schaalt op en af - maar die blijft meelopen zolang het nodig is. 
Dat werkt in ieder geval voor ons wel heel fijn.  
 
De gespreksleider: En hebben jullie hier in het Rivierenland ook situaties waarin de casus-
regie bij één van die hulpverlenende organisaties komt te liggen? 
 
Mevrouw Budak: Bij Karakter of bij de GGZ. Via … Als ze via de huisarts doorverwezen 
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worden …(0:17:37) … iemand … samen … opgeschaald worden, vrijwillige hulp inzetten. 
Dan blijft de casusregie wel bij de GGZ zelf. En bij ons de procesregie. Ik wil wel weten of 
dat de hulp ooit iets heeft opgeleverd. Dan ga ik niet verder doen, wat doet GGZ? Dat is 
hùn expertise en dat is hùn behandeling. Daar hoef ik me verder niet mee te bemoeien, 
maar je moet wel zien … 
 
De gespreksleider: En jij zit in het wijkteam? 
 
Mevrouw Budak: Ja.  
 
De gespreksleider: Dus, dan hou je wel de procesregie? 
 
Mevrouw Budak: Ja, ik ben wel een beetje lastig. Soms let ik overal op: of onze inwoner 
wordt gehoord. Dat is de opdracht van het college aan ons. Dus niet alleen een beschik-
king afgeven. De inhoud goed bekijken. 
 
Mevrouw Stil: Maar dat is in de situatie bijvoorbeeld dat iemand een behandeling heeft bij 
de GGZ en er is bijvoorbeeld ambulante begeleiding nodig. En dan vragen ze natuurlijk de 
Wmo. Dan houden zij de regie. 
 
De gespreksleider: Wie zijn ‘zij’? 
 
Mevrouw Stil: De GGZ, wat ik begrijp toch? 
 
Mevrouw Budak: Ja. Dan heb ik ook … Als er naast GGZ ambulante begeleiding ingezet 
wordt, dan hebben we samen de casusregie. 
 
De gespreksleider: Samen. Dan wordt ie wel ingewikkeld. Dan hebben we niet meer één 
regisseur.  
 
Mevrouw Budak: Nee, mijn hulp blijft eigenlijk voor de procesregie.  
 
Mevrouw Verweij: In mijn beleving is dat juist iets wat je heel goed moet uitspreken en af-
spreken. Wie is er inderdaad benoemd? Zeker als het gaat over: ik moet afschalen vanuit 
de gewone GGZ naar bijvoorbeeld inderdaad Wmo-begeleiding. Is dat wel iets waar je het 
over moet hebben? Dat wordt vaak nog wel eens vergeten heb ik het idee. Dan hangt het 
een soort van in de lucht.  
 
De gespreksleider: Dat vind je hier eigenlijk al, hè. Mensen hebben zelf beelden erbij ge-
maakt. Eigenlijk vertel jij van: “Nou ja, voor mij is het op die manier, wordt de inwoner 
goed geholpen. En dat is onze opdracht.” Maar het is natuurlijk wel … Maar het zou wel 
mooi zijn als we met elkaar afspreken hoe wij vinden dat de inwoner goed geholpen 
wordt. En dat iedereen dat enigszins op dezelfde manier uitvoert. Daar zijn we eigenlijk 
naar op zoek denk ik.  
 
Mevrouw Hegeman: Die stap zou eigenlijk wel heel mooi zijn. Want eigenlijk inderdaad 
uitspreken … 
 
De gespreksleider: Goed afspreken. En het uitspreken.  
 
Mevrouw Hegeman: Je moet zorgen dat je het helder hebt. Je hebt verwachtingen die 
heel vaak verschillend zijn. 
 
De gespreksleider: Dus ook écht gewoon aanwijzen. 
 
Mevrouw Belgrave: Tenminste, ik vind dat het werkt.  
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De gespreksleider: Iemand benoemen in die rol. 
 
Mevrouw Belgrave: Hoe doe je dat nu dan? Of zeg je: “Ik mis het niet?” 
 
Mevrouw Verweij: Nee, nee, nee, ik dòè het! 
 
Mevrouw Belgrave: Want anders dan loop ik daar de hele tijd tegen aan. Daar heb ik last 
van. 
 
De gespreksleider: Ja, ja. Dus, stap één is dan het benoemen. En stap twee is misschien 
ook nog dat het wél helder is wat er onder die hulp valt.  
 
Mevrouw ?: Ja, en de verwachtingen. Als de verwachtingen duidelijk zijn. Omdat dat be-
langrijk is. 
 
Mevrouw Budak: Maar soms is Wmo ook anders dan jeugd, hè. Jeugd is ingewikkeld, hè. 
Als het echt ‘n complexe zaak is, dan wil ook niet één instantie de verantwoordelijkheden 
opnemen. Dan wordt het delen. 
 
Mevrouw Hegeman: Maar je mag delen als de ouders het goed vinden. Anders mag je 
ook niet eens delen. Dat maakt het nog ingewikkelder. Dat is best wel vaak aan de hand, 
vaker dan we denken. 
 
Mevrouw Stil: Ik denk ook: “Hoe zien andere partijen …?” Dat is niet in deze gemeente, 
maar we hebben bijvoorbeeld wel eens een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En Veilig 
Thuis, die zegt dan: “De gemeente is altijd de regiehouder.” Dan kun je wel iets afspreken 
en iemand aanwijzen, maar als een andere partij dan zegt: “Ja, maar de gemeente is dat 
altijd ...” Dus, daar ligt dan dus ook de verantwoordelijkheid. Dan kun je het wel met elkaar 
afspreken, maar … 
 
De gespreksleider: Dat is dus echt wel weer de procesregisseur. Dus dat is wel belangrijk. 
 
Mevrouw Stil: Ja, maar die termen worden niet gebruikt.  
 
Mevrouw Tensen: Dat is het lastige. Op het moment dat je het hebt over een regisseur en 
je bedoelt een procesregisseur of je bedoelt een casusregisseur, maar je maakt het on-
derscheid niet, dan blijf je dus houden dat je verschillende terminologie gebruikt.  
 
De gespreksleider: Nee, klopt.  
 
Mevrouw Stil: Dus de termen, voor mij zijn die niet … 
 
Mevrouw Budak: Maar procesregisseur is nieuw toch? 
 
Mevrouw Belgrave: Wat zeg je, sorry? 
 
Mevrouw Budak: De procesregisseur, dat is een nieuwe term toch? 
 
Mevrouw Jackson: Nee, dat is geen nieuwe. Maar het is nog niet overal goed ingericht. 
Maar het is geen nieuwe term. Want wettelijk gezien, is de gemeente verantwoordelijk. De 
eindverantwoordelijke. 
 
Mevrouw Hegeman: Een GGZ-behandelaar is eigenlijk net zo hard verantwoordelijk. Dus 
daar sta je al soms in een lastige situatie met elkaar. En dan is het ook belangrijk om daar 
ook goede afspraken te maken.  



 

14 

 
Mevrouw Budak: Dan zijn wij ook … Je hebt een cliënt en het is een crisissituatie. De cli-
ent moet ergens anders geplaatst worden en jullie hebben geen plek. Wat ga je doen? 
Breng je nou naar mij? Dus wij hebben samen ….  
 
Mevrouw Hegeman: Wij gaan zelf collega-organisaties bellen. We gaan niet de gemeente 
bellen.  
 
Mevrouw Budak: Dus jullie bellen … Maar de gemeente moet ook … 
 
Mevrouw Hegeman: We gaan collega-organisaties bellen. 
 
Mevrouw Budak: En jullie gaan een plek regelen voor de cliënt? En daar weet de gemeen-
te niks van? 
 
Mevrouw Hegeman: Ja, daarna ga je met de gemeente in gesprek, maar éérst die plek 
regelen.  
 
Mevrouw Budak: Dus dat regelen jullie zelf? En wij gaan die beschikking afleveren? 
 
Mevrouw Hegeman: Jullie hebben geen plek voor ons. We beginnen niet met jullie. Wij 
hebben een plek nodig. Wij hebben ‘m niet. Dan gaan wij niet de gemeente bellen [met de 
vraag]: “Kunnen jullie een plek regelen?” 
 
Mevrouw Budak: Nee, dat komt ook vaak voor, hè. Ze bellen naar ons op. Het is crisis. En 
wij gaan het oplossen. Echt waar, dat gebeurt ook, hè.  
 
Mevrouw Hegeman: Wat wel gebeurt als er geen plek is, is dat … En als er helemaal 
geen plek is, dat komt ook voor: dat we hem uit de regio moeten plaatsen. Dat andere 
partijen hem buiten de regio … Maar dan moet wel afgestemd worden, opdat het dan gel-
dig is. 
 
Mevrouw Tensen: Dat is natuurlijk wel het lastige. Als je ziet: je hebt inderdaad ook plek-
ken … Waar liggen allemaal contracten en dergelijke? Dat is natuurlijk ook weer per … 
 
Mevrouw Budak: Rivierenland kan meer. Daar zie je alles. 
 
Mevrouw Hegeman: Ik maak me toch wel zorgen. We hadden namelijk die aangifte bij-
voorbeeld, vanuit Karakter. De GGZ zegt: “De rode draad is vooral de verwachting van de 
behandelaren.” We gaven in die zin ook een voorbeeld. Als zij nou zeggen: “We kunnen 
afschalen.” Maar dan wél graag dat de veiligheid in de gaten wordt gehouden. Ik vind … 
In mijn hoofd is dat 'n hele goeie vraag om terug te geven. Maar dat is niet vanzelfspre-
kend. Dus, dan kan het ook zo zijn dat het niet iets wat het wijkteam hoort bij ons. Dat zijn 
inderdaad de verwachtingen.  
 
De gespreksleider: En ook niet … En dat is wel een cliënt die al via het wijkteam bij jullie 
is gekomen. Want net gaf jij het voorbeeld … 
 
Mevrouw Hegeman: Dat is inderdaad een vraagteken. Het gaat om visie gewoon. Dat is 
heel divers. Dat maakt het wel ingewikkeld. 
 
De gespreksleider: Want jij gaf net aan, dat bij jullie wijkteam het wel zo werkt, dat als je 
dan … Dat je eigenlijk wel de lijn houdt. Dus, dat er wel een casusregie … 
 
Mevrouw Tensen: Ik ben niet van een wijkteam, even voor de duidelijkheid. Ik ben van 
een organisatie, Timon. Wat wij doen … Wij proberen in ieder geval, op het moment dat 
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wij een aanmelding krijgen via een wijkteam, dan onderhouden we contact met het wijk-
team. Het wijkteam komt op evaluatie, op hulpverleningsbesprekingen. Die houden we 
gewoon van de grote lijn op de hoogte.  
 
De heer Van Doorn?: Mocht je het via de huisarts spelen, hoe werkt het dan? 
 
De gespreksleider: Dus via een hulpverleningsorganisatie waarbij wel die lijn blijft. Waarbij 
jij het gevoel hebt dat de casusregie bij het wijkteam blijft liggen. 
 
Mevrouw Tensen: De procesregie. De procesregie ligt wat mij betreft bij het wijkteam. 
 
Mevrouw ?: Ik denk dat er visieverschil is. Dat er visieverschillen zijn, dat het ook niet altijd 
helder is. Of alle wijkteams al op die manier werken …  
 
Mevrouw Hegeman: Wij bellen ook niet altijd het wijkteam. Wij vergeten het ook nog 
weleens. 
 
Mevrouw Belgrave: Idealiter zou het wel zo moeten zijn. Want jij zegt van …  
 
Mevrouw ?: Ik weet het niet zeker, hè. Wij als behandelaren weten het ook niet zeker.  
 
Mevrouw Belgrave: Ik ga geen namen noemen. Ik wil niet … Maar de diversiteit is heel 
groot. De veiligheidsaspecten moeten in het oog worden gehouden. Ook de afschaling bij 
Veilig Thuis. Die gaan ook veelal naar het wijkteam. Moeten ze ook de veiligheidsaspec-
ten in de gaten houden. Dus ja, de wijkteams moeten daar op toegerust zijn, vind ik.  
 
De gespreksleider: En zeg jij dat daar ook die wijkteams de procesregie hebben? Of die 
casusregie? 
 
Mevrouw Belgrave: Ik zeg dat de wijkteams de casusregie hebben. 
 
Mevrouw ?: Dan verstaan wij elkaar … 
 
Mevrouw ?: Het is ook wel goed om dat een beetje aan te kaarten. 
 
Mevrouw Belgrave: Want onder de casusregie versta ik de inhoud. Dus, wat wij allemaal 
op die flap hebben geschreven. De inhoud van de hulpverlening. En dan de procesregie, 
daar versta ik onder meer op hoofdlijn van recht afgesproken worden er resultaten be-
haald. Wordt de kwaliteit, kwantiteit geleverd. Als iets bijvoorbeeld niet goed loopt: er moet 
daar nog opgeschaald worden, dat vind ik meer de gemeente haar taak. Wat wij gedaan 
hebben in Tiel … Ik dacht, ik wil me voorbereiden op deze sessie vandaag.  Ik vind het 
een interessant en boeiend onderwerp. Dus wij hebben gekeken … Ik zeg niet dat ieder-
een dat zo moet doen. Echt niet. Maar per stap in het proces van aanvraag van hulp tot 
het afsluiten, tot het contact. Heb je de regie nodig? Welke vorm van regie heb je nodig? 
En wie moet het uitvoeren? Daar hebben we stap voor stap naar gekeken. Daar hadden 
we maar een uurtje voor. Dat is veel te kort. Maar dan heb je wel duidelijk van, wanneer is 
regie nodig? Is het nou casusregie? Is het procesregie? En welke partij of partijen zijn er 
voor aan zet? Dat kunnen ook verschillende zijn. Dus dat vind ik … Tenminste, dat vond ik 
wel een hele mooie oefening om te doen.  
 
Mevrouw Tensen: Als ik het goed begrijp, dan valt wat u betreft casusregie dan bij het 
wijkteam? 
 
Mevrouw Belgrave: Ja, de inhoudelijke … Alles wat met inhoud van hulpverlening te ma-
ken heeft. 
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Mevrouw Brocken: In de zin van ‘op de hoogte zijn’? Of meedenken, mee beslissen? Hoe 
ver gaat dan de inhoud van de hulpverlening als casusregisseur? 
 
Mevrouw Belgrave: Nee, die hoeft niet alles zelf te doen. 
 
Mevrouw Tensen: Maar op de hoogte … Betekent ‘op de hoogte zijn’ dat er wekelijks tele-
fonisch contact is over hoe de behandeling verloopt? Bij wijze van. Of betekent dat als er 
één keer in de twee maanden een evaluatie is, dat ze daar bij aanhaken? Ik heb het idee 
dat we eigenlijk hetzelfde bedoelen, maar het anders … Vanuit mij wordt het procesregie 
genoemd en vanuit u casusregie. Ik ben een beetje op zoek, naar: waar zit het verschil 
dan?  
 
Mevrouw Hegeman: Ik mis hier de stappen. Want jullie hebben je huiswerk gedaan. Maar 
welke stappen zijn er dan gezet?  
 
Mevrouw Belgrave: We hebben huiswerk gedaan. We hebben de stappen … Stap één … 
Kan ik even … De klant meldt zich of wordt gesignaleerd. Dan wordt de vraagverheldering 
gedaan van: “Goh, wat is er nodig?” Daar hebben we geen regie over. Daar kan maar één 
vorm van hulpverlening zijn. Dan wordt het hulpverleningsplan opgesteld. Is dat bij één 
partij belegd of bij verschillende partijen belegd? Als er meer dan één partij is, dan heb je 
casusregie nodig, denk ik. Ik denk dat dat handig is. 
 
Mevrouw ?: Bij wie ligt die dan? 
 
Mevrouw Belgrave: Die ligt bij ons, bij het wijkteam. Dat kan ook bij de Wmo-consulent 
liggen. 
 
Mevrouw Tensen: Maar niet bij de uitvoerende behandelaar? Of een zorgaanbieder? 
 
Mevrouw Belgrave: Kan ook. Als je dat met elkaar goed afspreekt dan kan die bij een 
zorgaanbieder liggen. Het is … Je bent van mening dat het per se niet bij het wijkteam … 
Dus, als de zorgaanbieder het meest logisch is en die is daarmee akkoord … En die cliënt 
vindt het ook helemaal prettig. Dan denk ik: “Waarom zou je dat niet afspreken?” Als het 
maar duidelijk is waar die ligt. 
 
Mevrouw Stil: Maar ik denk wel, als je inhoudelijke regie wilt voeren, dat je - zeg maar - 
wekelijks dat je heel erg op de hoogte moet zijn, zeg maar. En ik vraag me af me of dat 
voor een wijkteam haalbaar is.  
 
Mevrouw Belgrave: Dat hoeft ook niet altijd wekelijks. Want als er maar één uitvoerende 
partij is die dit heel goed doet. 
 
Mevrouw ?: Maar wat valt wat u betreft onder procesregie? 
 
Mevrouw Hegeman: Dat is meer de grote lijn bewaken vanaf het begin: van het afgeven 
van de indicatie tot en met het einde van het traject. Maar ook tussendoor even van: loopt 
het allemaal? En worden de resultaten en de doelen behaald? En daar zie ik dan meer, 
dat de gemeente daar een rol in heeft. Bijvoorbeeld de Wmo-consulent of de jeugdconsu-
lent.  
 
Mevrouw Hegeman: Als het gaat om casusregie: vanuit Karakter zijn we daar wel redelijk 
strikt in. Als het over inhoud gaat, dan gaan wij daar niet op in. Alleen als de cliënten dat 
delen, wordt dat … Juridisch gezien gaan wij daar niet op in.  
 
De gespreksleider: Maar dat is het ook. De casemanager staat naast de cliënt. Dus, die 
cliënt wijst diegene feitelijk zelf aan. Dus die … En dàt maakt hem ook wel ingewikkelder.  
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Mevrouw Hegeman: Ik schrijf wel mee in de zin van: ik ben heel erg voor het gezamenlijk 
opgaan. …(0:31:13). Ik ben erg voorstander van gezamenlijk opgaan. En bij de evaluatie, 
een behandelplan bespreken. Daar zijn we heel erg voor. Als de cliënt daarmee akkoord 
gaat, dan doen we dat allemaal. En ook als er een cliënt zorg krijgt en hij komt via een 
huisarts vind ik ook dat we dat nog niet altijd goed genoeg doen om altijd het wijkteam te 
informeren om hen mee te kunnen nemen. Nou, dat doen wij nog zeker niet genoeg. Het 
zal wel moeten. Dat zie ik wel als rode draad, zodat je echt een goede lijn door kunt geven 
aan elkaar. Of dat nou een wijkteam is of een andere partij samen met het wijkteam. Dat 
zie ik wel. 
 
De gespreksleider: Oké. Het is dus best wel ingewikkeld.  
Ik wil even kijken … Als we nu naar de knelpunten toegaan om deze te benoemen. Ik wil 
jullie vragen om even voor jullie zelf even drie dingen op te schrijven die je heel goed vindt 
gaan, zoals het nu loopt. En drie dingen waarvan je denkt van: “Dat zijn voor mij dingen 
die ik verbeterd wil zien.” Je mag dit ook samen met je buurman of buurvrouw doen trou-
wens. Dat mag ook. En dan gaan we daar … Dan gaan we daar even wat meer inzoo-
men, op die concrete knelpunten. 
 
De aanwezigen noteren de positieve punten in de huidige praktijk en de knelpunten. 
 
De gespreksleider: Zullen we het eens inventariseren wat eruit komt bij jullie? Het hoeft 
niet heel veel te zijn, als het uiteindelijk de kern is. Even kijken wat er bij jullie nu als kern 
in ieder geval naar boven is gekomen.  
Willen jullie beginnen? 
 
Mevrouw Jackson: Als knelpunten hadden wij: het is op dit moment heel erg gemeenteaf-
hankelijk en persoonsafhankelijk.  
 
De gespreksleider: Gemeenteafhankelijk en persoonsafhankelijk. Dat zijn aparte knelpun-
ten denk ik. 
 
Mevrouw Jackson: Er is geen eenduidigheid, ook over de definities. 
 
Mevrouw Budak: Mag ik een vraag stellen? Wat bedoel je met ‘persoonsafhankelijk’? Ie-
mand van het wijkteam? 
 
Mevrouw Jackson: Of je Truusje of Marietje hebt. Dat het nogal verschilt.  
 
De gespreksleider: We hebben niet zo heel veel tijd om er te veel op in te gaan. We willen 
eigenlijk voor de pauze door naar de Top Drie van de hele groep. En dan kunnen we na 
de pauze ook weer op die Top Drie gaan inzoomen.  
 
Mevrouw Loffeld: Als wel iemand aan de voorkant vanuit het wijkteam betrokken is en je 
maakt een goede afspraak, is er ook gewoon een hele prettige samenwerking.  
 
De gespreksleider: Betrokken wijkteammedewerker zorgt voor goede zorg. Zoiets? 
 
Mevrouw Loffeld: Dat is prima.  
 
Mevrouw Budak: Mannen zijn voor. 40:44 
 
Mevrouw Hegeman?: Dat hoor ik dan ook wel een keertje graag. Volgens mij, is het een 
knelpunt dat … We horen hier aan tafel dat iedere gemeente het op een verschillende 
manier doet. En dan is de vraag van, willen we het dan heel graag in deze regio op één 
manier gaan organiseren? Wie is dan degene die de knoop doorhakt hoe het dan moet? 
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Wie is de eigenaar voor de oplossing van dit … 
 
De gespreksleider: Even kijken hoor. Hoe zou je dat als knelpunt in een kort zinnetje ver-
woorden? Regiovisie op casusregie? Is dat het? 
 
Mevrouw Mangel: Maar ook, wie is de eigenaar van het knooppunt? 
 
Mevrouw Belgrave: En eerst de vraag. Ik heb ook een vraag. Moeten we het op één ma-
nier organiseren? Dat is een vraag. Dat moet je eerst zelf weten.  
 
Mevrouw Budak: Bij voorkeur moeten de gemeenten zelf weten wat ze precies verwach-
ten van de zorgaanbieders. Dus moeten eerst de gemeente op één lijn zitten. Anders is 
het voor zorgaanbieders heel erg ingewikkeld. Als wij verschillende … 
 
De gespreksleider: Regiovisie? Wie is dan eigenaar?   
 
De heer Van Doorn: Wie bepaalt uiteindelijk hoe het hier in deze regio loopt? 
 
De gespreksleider: Wie is dan de beslisser? Ja, dat is beter ja. Oké, helder. Iemand nog 
andere punten? 
 
Mevrouw Budak: Goede samenwerking vooral tussen bepaalde zorgaanbieders. Echt 
verantwoordelijkheid delen en afstemming. En minder wachtlijsten, dat is ook heel belang-
rijk.  
 
De gespreksleider: Afstemming, minder wachtlijsten.  
 
Mevrouw Budak: En het laatste, zorgaanbieders die decentralisatie en daarom toch een 
andere manier van werken. Nu lukt het ook wel goed op de andere manier, denk ik. 
 
De gespreksleider: Dus de transformatie binnen de zorg. 
 
Mevrouw Budak: Ja, dat zie ik ook wel. 
 
Mevrouw Belgrave: Er kan en moet nog heel veel gebeuren.  
 
De gespreksleider: Maar het begint wel. Het is in beweging. Oké, mooi. Dank jullie wel. 
 
Mevrouw Tensen: Veel is volgens mij al een beetje gezegd. Eenduidigheid over de defini-
tie. Inderdaad. En wij hadden nog: een beetje uit de weg gaan om het te bespreken omdat 
het ook een bepaalde … Omdat er dus zo’n verantwoordelijkheid aan vastzit, heb ik soms 
het idee, de angst om het er met elkaar over te hebben. Of hoe zeg je dat? Een beetje 
ontwijken. Laten we het er maar niet over hebben, want dan doen we gewoon allemaal 
wat we zelf denken wat het is. Ontwijken om er de juiste goede afspraken over te maken, 
vermijden om het te expliciteren. 
 
De gespreksleider: Ontwijken van expliciete afspraken. 
 
Mevrouw Hegeman: We zijn het ook niet zo gewend om het zo te doen. 
 
De gespreksleider: Oké. Is er nog … Andere dingen nog? 
 
Mevrouw Stil: We hadden ook die eenduidigheid. Dat het echt niet helder is.  
 
Mevrouw Tensen: Wat we wel merken, dat is ook een beetje … Maar dat zei jij ook. Dat 
hoor ik ook uit andere regio’s, het gaat in elke regio over deze vraag. Dus blijkbaar heb-
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ben we met elkaar wel de behoefte om daar meer eenduidigheid over te hebben: om daar 
duidelijker afspraken over te maken dan er tot nu toe zijn.  
 
De gespreksleider: Dus, die behoefte is er. Dat is een goed punt. Dat maakt ook dat men-
sen er urgentie aan geven. Oké, dat geeft urgentie. Oké, dank je wel.   
 
Mevrouw Belgrave: Ik had het een beetje anders. Maar iedere partij is doordrongen van 
de noodzaak tot samenwerking. En bij de knelpunten: de andere wettelijke toegangen.  
 
De gespreksleider: En dan bedoel je? 
 
MevrouwBelgrave: De huisarts, de GI. Dus dat daar …  
 
De gespreksleider: Ik snap hem toch nog niet helemaal. Dat gaat alleen over de Jeugd-
wet? En wat zijn dan die verschillende wettelijke toegangen? 
 
Mevrouw Belgrave: Dat gaat alleen over die Jeugdwet.  
 
Mevrouw ?: De wettelijke verwijzers.   
 
De gespreksleider: Dus eigenlijk verwijzers. Dat het màg, zeg maar.  
 
Mevrouw Belgrave: Dat het mag, is gewoon een feit. Het knelpunt is dat je op een punt 
samen moet kijken.  
 
De gespreksleider: Hoe breng je dit samen? Ja, ik snap hem. Oké. 
 
Mevrouw Loffeld: Dat is ook een zeer bekend thema in de rest van Nederland. Er zijn ook 
heel veel gesprekken geweest met de huisartsen om die samenwerking op gang te krij-
gen. 
 
De gespreksleider: We hebben nu geen tijd meer om er inhoudelijk verder op in te gaan. 
We moeten hier met een Top Vijf de andere kant op komen. En we hebben jullie nog niet 
gehoord.  
 
Mevrouw Verweij: Wat we als goed hebben ervaren, is dat àls het goed gaat en we het 
lijntje hebben, dan is er ook speelruimte. Maar àls.  
 
De gespreksleider: Als je elkaar kent, loopt het goed. 
 
Mevrouw Verweij: Als je het lijntje hebt. Ja. Bij ons is er veel wisseling geweest wat betreft 
jeugd. Dus ook zoals mijn collega al aangaf. En ik heb zelf, als knelpunt - dat is eigenlijk 
een beetje een Wmo-knelpunt - het is voor mij in de Wmo een betrekkelijk nieuwe rol. Het 
schuurt nogal tegen de wettelijke doorlooptijden. Dus, de casusregie is bijna een soort van 
gedeelte van de eigen …(0:47:29) weggevallen is. Dat het binnen de wettelijke termijnen 
‘boven water valt’. Dus: het moet er zijn! 
 
De gespreksleider: Dus voor Wmo is het een nieuwe rol … Ik zit even heel hard na te 
denken waarom het vanuit Wmo zo anders is vooral. We zitten zo vanuit Jeugd allemaal 
te praten En jij zegt dat het vanuit Wmo zo anders is. Noem eens een voorbeeld daarvan.  
 
Mevrouw Verweij: Eigenlijk kan ik het niet duidelijker zeggen dan zoals ik het net zei. De 
anderen zullen zeggen: bij Wmo-vragen heb je een duidelijke zorgtermijn en heb je een 
concrete vraag. Het gaat over hele concrete dingen.  
Als je het hebt over casusregie, is het hulpverlening. Maar dat heeft geen kop en geen 
staart. Het kan door blijven gaan. Of elke keer terugkomen. Dus, daarom bedoel ik dat het 
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eigenlijk ‘onder water’ is.  
 
De gespreksleider: Bij Wmo is het een nieuwe rol. 
 
Mevrouw Verweij: Een betrekkelijk nieuwe rol.  
 
De gespreksleider: En dan is vooral zoeken naar hoe je dat inricht. Is het een inrichtings-
vraagstuk. 
 
Mevrouw Verweij: Ook. Inrichting, werkdruk. Extra.  
 
Mevrouw ?: Bijt dat met de wettelijke termijn? 
 
Mevrouw Verweij: Het bijt ook met andere dingen die van je worden gevraagd worden. Ik 
kan het niet volledig uit de casusregie halen. Het staat nergens in de functie. 
 
De gespreksleider: Ja, oké. We hebben één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven knelpunten. 
Hoe gaan we er nou even vijf van maken? 
 
Mevrouw Verweij: Die van mij kan worden ‘geparkeerd’. 
 
De gespreksleider: Weet je het zeker? De rest was wel heel veel over jeugd.  
 
Mevrouw ?: Ik weet het niet hoor. Eenduidigheid over definities.  
 
De gespreksleider: Ja, dat is waar. Dat gaat ook over … Oké. Is er dan nog eentje waar-
van jullie zeggen: “Nou ja, die vinden we dan net wat minder belangrijk of die heeft al 
overlap.”  
 
Mevrouw Belgrave: Ik zit te kijken. Het maken van expliciete afspraken, dat is de andere 
kant van gemeenteafhankelijk. Dat zijn twee kanten van één medaille, volgens mij. Als je 
expliciete afspraken maakt, is het niet meer gemeenteafhankelijk.  
 
De gespreksleider: Ja. Ik weet niet of die zo is bedoeld. Van wie was die? Van wie is de 
casusregisseur? Dat je eigenlijk iemand aanwijst. Bedoelde je dat? 
 
Mevrouw Tensen: Ja, dat we dat nu vaak ontwijken om het met elkaar daar over te heb-
ben.  
 
Mevrouw ?: Ik zie dat als twee verschillende dingen.  
 
De gespreksleider: Ja, ik zie ‘m ook wel … 
 
De heer Van Doorn: Ik denk dat je één en twee hier wel kunt samenvoegen. Want waar 
het om gaat, is dat het afhankelijk is van degene die je tegenover je hebt. Of dat nou een 
gemeente of een persoon is.  
 
De gespreksleider: Is de rest het daar mee eens? Gemeenteafhankelijk?  
 
?: …(0:50:29) willekeur gehad. Dat klinkt wel heel negatief natuurlijk. 
 
De gespreksleider: Dan hebben wij zo onze vijf. Ja, oké. Dan gaan we naar de grote zaal. 
 
 
De knelpunteninventarisatie wordt vastgelegd op A1 vellen. Deze zijn in bijlage aan het 
verslag toegevoegd. De flipovervellen van beide groepen zijn tevens in bijlage gevoegd. 
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4 Plenair deel; terugkoppeling uit subsessie knelpunteninventarisatie  

  
(Opname plenair vanaf 01:36:46) 

De gespreksleider: Als iedereen weer even een plekje inneemt, dan kunnen we nog heel 
even door plenair. Wat we in het programma hadden gezet, is dat we eigenlijk plenair 
vanuit die twee keer Top Vijf punten een gezamenlijke Top Drie moeten gaan samenstel-
len. En hoe ga je dat nou handig doen, hè?  
We hadden eigenlijk bedacht als je nu je geld, je budget zou mogen inzetten om één van 
de knelpunten op te lossen, welke ga je dan kiezen?  
De knelpunten hangen nu daar achterin. Het lijkt me goed als Ines even van haar groepje 
de knelpunten eerst even opnoemt. Welke hadden jullie? Waar waren jullie op uitgeko-
men? Jullie Top Vijf.  
 
Mevrouw Pruijt: Het is eigenlijk het grootste knelpunt dat we in drieën hebben gesplitst: 
duidelijkheid onder de casusregie, procesregie en ketenregie. Daarbij gaat het over de 
taal. Daar hebben we het eigenlijk over. Het gaat om rolverdeling en over taakverdeling. 
Een ander knelpunt is de integrale aanpak in de breedste zin. Dat duidelijk is voor de cli-
ent met wie en wat er wordt verwacht.  
 
Gespreksleider: Dat de cliënt ook weet wie de casusregisseur is, zeg maar. 
 
Mevrouw ?: Wat bedoel je met een integrale aanpak in combinatie met casusregie als 
knelpunt? 
 
De gespreksleider: Wie wil daar iets over zeggen uit dat groepje? 
 
De heer Van den Warenburg: Dat wil ik wel doen. Het punt dat je toch - zeg maar - in on-
derwijs en in het privédomein niet genoeg samenwerkt, elkaar kruist of te laat bij elkaar 
komt.  
 
Mevrouw ?: Het gaat ook een beetje over de jeugdparticipatie. Dus integraal eigenlijk 
 
De gespreksleider: In ons groepje kwamen de knelpunten dat te veel gemeenteafhankelijk 
en persoonsafhankelijk is. Dat er geen eenduidigheid is over de definitie. Dat als je een 
regiovisie zou willen … Dat eerst nog met een vraagteken. Wil je een regiovisie? En zo ja, 
wie is dan de beslisser?  
 
Mevrouw Mulder: Beslisser over de visie of beslisser over de casus? 
 
De gespreksleider: De casus. Het vierde knooppunt is het ontwijken van het maken van 
expliciete afspraken. Dus, het echt iemand aanwijzen.  
Het vijfde was dat er andere wettelijke toegangen zijn. Dat heeft met de verwijzers te ma-
ken. De huisarts kan bijvoorbeeld ook verwijzen. Hoe breng je dat samen rondom de ca-
sus? Dat waren bij ons de knelpunten. 
We hebben er nu tien.  
En volgens mij is het goed om even te gaan turven. Dus, gewoon per knelpunt de handen. 
Je mag dus maar één keer je hand opsteken. Zijn we zo streng? Of zullen twee keer … 
Ze mogen twee keer de hand opsteken.  
 
 

Verzamelsheet: waar lig je wakker van? 

 Rol bij doorpakken 

 Definities 
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 Route naar doorverwijzing huisarts 

 Visie op IG, IP, IR 

 Preventiever en meer integraal 

 Probleem rond afschaling vanuit VT 

 Ook overige afschaling. Normaliseren in de breedte (onderwijs) 

 Nazorg 18+ 

 Bij (v)echtscheiding: Toestemming regelen 

 Verschillende wetten  

 
Mevrouw ?: Mogen de mensen uit de buitenring nu ook meedoen met het …  
 
Mevrouw Reijnen: De eerste en de tweede zijn eigenlijk hetzelfde.  
 
De gespreksleider: Jazeker. De dubbeling zit waar volgens jou? 
 
Mevrouw Reijnen: De eerste in de eerste. En de tweede in de tweede.  
 
De gespreksleider: Dus, die eenduidigheid over definitie.  
 
Mevrouw Reijnen: Nee, die eenduidigheid over de definities is hetzelfde als het eerste 
punt van de anderen.  
 
Mevrouw Vierhuizen: Ja, dat klopt.  
 
De gespreksleider: Deze eenduidigheid. Maar welke eenduidigheid? Alles van taal, rol-
verdeling en taakverdeling.  
 
Mevrouw Reijnen: Wij liepen toch ook vast op het stukje casusregie versus procesregie. 
Er is een hele discussie over geweest. Er zijn al die dingen ook ter sprake gekomen. Dus 
ja, wij hebben het wat simpeler opgeschreven, in de zin van eenduidigheid over de defini-
tie. Maar de dingen die daar zijn genoemd, zijn bij ons ook benoemd. Dus, ik denk dat het 
hetzelfde is.   
 
De gespreksleider: Hoe zullen we dat doen Ines, qua stemmen? Heb jij een creatieve 
suggestie?  
 
Mevrouw Pruijt: Nou ja, wie vindt dit echt heel belangrijk?  
 
Mevrouw ?:  Iedereen denk ik.  
 
Mevrouw Pruijt: Dit punt, eenduidigheid.  
 
Mevrouw ?: Dan moet ik het wel even expliciet horen wat het is.  
 
De heer ?: Eenduidigheid en duidelijkheid. Dat is dus één. 
 
De gespreksleider: Wat is het belangrijkste knelpunt voor iedereen op dit moment? Een-
duidigheid, ja. Volgens mij, heeft iedereen net z’n hand opgestoken. Dus je mag nu nog 
één andere uitkiezen.  
 
Mevrouw ?: Maar als je eenduidigheid hebt, qua definitie, dan is het qua gemeente … 
 
Mevrouw Loffeld: Als de definitie is uitgesproken is er weinig ruimte meer voor andere in-
terpretaties. En dat iedereen het anders … weinig anders … 
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De gespreksleider: Je zegt eigenlijk … Waar het gesprek hier over gaat, als je het echt 
helemaal goed hebt uitgelegd en je hebt dezelfde definitie en beelden bij casusregie, dan 
vervallen de andere knelpunten. Niet allemaal, maar wel die van gemeenteafhankelijk en 
persoonsafhankelijk. 
 
Mevrouw Reijnen: Die zijn dan makkelijker op te lossen, denk ik. 
 
Mevrouw ?: Die vervallen niet, hoor.  
 
De gespreksleider: Als er mensen zijn die ‘m toch graag apart willen bespreken, dan kun-
nen we daar gewoon vingers op krijgen. Wie heeft er een vinger voor gemeenteafhankelijk 
en persoonsafhankelijk? Ik bedoel, om dat wel apart te bespreken?  
Nee, niet.  
De regiovisie en wie is dan de beslisser? Wie wil dat nog apart bespreken?  
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. Negen mensen. 
 
Mevrouw Hegeman: Als je die dan afgesproken hebt, dan willen we als gemeente of als 
regio …(1:42:32). Dan heb je ‘m al. 
 
De gespreksleider: Ja. Oké. Het vierde knelpunt: het ontwijken van het maken van expli-
ciete afspraken. Wie wil dat als knelpunt in de Top Drie?  
Het vijfde punt van de andere wettelijke toegangen dus rondom huisartsen en dergelijke. 
Wie wil dat als knelpunt in de Top Drie?  
Elf vingers. Oké.  
En dan hebben we het bij jou nog over de integrale inpak. Vier. Eenmaal andermaal, ver-
kocht.  
De cliënt weet wie en wat als knelpunt. Nou oké, we hebben een Top Drie.  
De Top Drie is dan als volgt:  
1) eenduidigheid over definities 
2) de regiovisie en  
3) de andere wettelijke toegangen.  

 
Mooi. Dat zijn dan de Top Drie knelpunten waar jullie straks nog mee aan de slag willen.  
 
 

5 Appreciative inguiry 

  
Audiopositie plenair deel 01:43:51 
De gespreksleider: Maar voordat we weer helemaal inzoomen op knelpunten wil ik jullie 
nog heel even meenemen in dit plaatje: appreciative inquiry, waarderend vernieuwen. Of 
waarderend onderzoeken.  
Het gaat over de vraag: hoe kijk je naar een probleem of knelpunt? Kijk je vooral naar de 
kuil en wat je tekort komt? En wat er allemaal misgaat of kan gaan?  
Of kijk je vooral naar alles wat je hebt en wat goed gaat? 
Als je daarvoor kiest, heb je - zeg maar - een wat positievere insteek rondom het onder-
zoeken van de knelpunten. Dus dan … Waarderend onderzoeken gaat ervan uit dat alles 
groeit wat je aandacht geeft. Als je wat meer kijkt naar de dingen die goed gaan en hoe je 
die dingen die goed gaan, kunt versterken en misschien ook kunt toepassen op daar waar 
de knelpunten zitten, dan ben je - zeg maar - op een wat positievere manier eigenlijk je 
knelpunten aan het oplossen. Dat is het idee.  
Dat is eventjes om in je achterhoofd te houden voor als we zo met de knelpunten aan de 
slag gaan. Ik kan er nog wel meer op ingaan hoe die hele methode is opgebouwd, maar ik 
denk gewoon - gezien de tijd - dat we daar even niet voor moeten kiezen.  
Nog heel kort eventjes. Als je positieve vragen stelt en positieve beelden oproept, dan 
krijg je ook positieve acties. Op die manier willen we eigenlijk dat jullie naar die knelpunten 
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kijken. Ja? Zijn daar nog vragen over? Ik zag jou zo … Heel goed.  
Nou, volgens mij, gaan we dan nu weer naar de groepjes, Ines.  
Dan gaan we naar oplossingsrichtingen zoeken. We hebben een aantal dingen benoemd 
dat al goed gaat. We gaan kijken naar de knelpunten. Volgens mij, doen we het even in 
groepjes. Alle drie de knelpunten gaan we in iedere groep beetpakken. En hoe kun je 
daarin … Welke oplossingsrichtingen zijn er? Welke randvoorwaarden? We hebben daar 
een soort invulvel voor in de kamers liggen. Dus, we gaan weer in dezelfde groepen uit 
elkaar.  
 
 

6 Workshop oplossingen en randvoorwaarden  

 Per groep wordt opgesplitst in drie subgroepen die ieder een van de knelpunten bespre-
ken en voor het betreffende knelpunt mogelijke oplossingen en randvoorwaarden in beeld 
brengen. 
Hiertoe zijn invulvellen voorbereid. Deze zijn uitgewerkt in bijlage C.  
 
Van een van de subsessies is een klein gedeelte opgenomen en woordelijk uitgewerkt. 
 
SPM: We zijn weer terug. We hebben net drie knelpunten gekozen. Dus de eenduidigheid 
van de definities, een andere wettelijke toegang en de regiovisie. Wie is de beslisser? 
Ik heb drie blaadjes. Dus we kunnen gewoon in drie groepjes uit elkaar gaan. En daar 
gewoon even één knelpunt beetpakken en uitwerken. Of zouden jullie dat liever in een 
grote groep willen doen? Of in twee groepen? 
 
SPV: Of gewoon allemaal dingen opschrijven en dan na zoveel minuten wisselen. 
 
SPM: Ook dat kan. Ik heb dus een eenvoudig A3’tje met de knelpunten. Dat los je op. Wie 
heb je nodig? Om even samen echt in een klein groepje in gesprek te gaan. Om dan even 
echt de stappen te nemen. Met in het achterhoofd natuurlijk de dingen die al goed gaan. 
De snelheid, het sociale wijkteam et cetera. Dat geeft weer handvatten aan de regio en 
voor de ontwikkeltafel. Om te kijken van, wie is voor wat? En kunnen aan het eind mensen 
zich aanbieden om ergens iets uit te werken. Dat is eigenlijk … 
 
SPV: We kunnen gewoon zo … 
 
SPM: Willen jullie ook één … 
 
SPV: Ik vind dat met die huisartsen … Mogen wij dat met die huisartsen … 
 
SPM: Als er eentje niet is … 
 
SPV: Sommige huisartsen zijn er …  
 
SPV: De huisarts moet bewust zijn van zijn rol dat hij niet alleen meer is.  
 
Voorts wordt geen verslag gedaan van agendapunt 6. 
De workshop resulteert in een plenaire terugkoppeling onder agendapunt 7.  
De invulvellen zijn in bijlage C toegevoegd aan het verslag. 
 
 

7 Plenaire terugkoppeling; 
oplossingen en randvoorwaarden voor de Top Drie knelpunten  

  
(Audiopositie plenair 02:18:47) 
 
De gespreksleider: Even kijken, we gaan nog even door. Dames en heren, de laatste 
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loodjes. En wat je altijd ziet op zo’n middag: je start met ophalen en benoemen en op een 
gegeven moment kom je in een fase waarin je eigenlijk met elkaar ook iets van concreti-
sering kunt bereiken. Van: “Ja, en wat is er nu nodig? En hoe gaan we dat dan doen? En 
wie gaat dat doen?” 
Die vragen zijn altijd een stuk lastiger. Maar dat geeft niet, dat hoort er gewoon bij. Dat is 
deel van het proces.  
Maar het is ook wel weer ontzettend belangrijk wanneer we hier de deur uitlopen dat jullie 
het gevoel hebben: “We hebben wel iets bereikt met elkaar.” Het is altijd even zoeken: 
hoe hou je dat goed in balans? Vandaar ook dat je een programma nooit helemaal van te-
voren kan dichttimmeren en dat we het nu ook wel weer iets anders hebben gedaan.  
We hebben nu besloten om per knelpunt even op te halen van het ene en van het andere 
groepje die met dat knelpunt bezig is geweest om te horen wat daar dan is uitgekomen. 
Dat is eigenlijk wel kort, maar voldoende concreet, hopen we. Dat je dan iets terughoort 
van waar iedereen mee bezig is geweest. En dan nemen we als eerste het knelpunt een-
duidigheid over de definitie. Als het goed is, zijn er nu twee mensen die daar iets over 
gaan zeggen.  
 
Knelpunt 1 (groep 1) Eenduidigheid over de definitie: 
Mevrouw Van Belzen: We lopen gewoon de vragen door, denk ik, hè. We zaten met ikzelf, 
…(2:20:27) en Elle Basters. 
 Welke knelpunten los je op? Nou, dan ging het over eenduidigheid, definitie casusre-

gie, procesregie, ketenregie.  
 Welke doelen bereik je? Dat je dezelfde taal spreekt.  
 Heb je duidelijkheid over de verwachtingen? Dat werkt sneller. Dus dan heb je daar 

geen vertraging over je elkaar niet goed begrijpt. Uiteindelijk levert dit betere zorg voor 
de cliënten en zijn de cliënten meer tevreden.  

 Wat heb je nodig om het te realiseren? Wat zijn de randvoorwaarden? Helderheid ver-
wachtingen tussen beide teams, gemeenten en zorgaanbieders voordat de zorg start, 
tijdens en na afronding.  

 Wie heb je nodig om het te realiseren? De betrokken zorgaanbieders en de regievoer-
der vanuit de gemeente. En vooraf de Regio voor een duidelijke beschrijving van de 
definities.  

 Wie is de trekker? Moet ik dat nog toevoegen? De casusregisseur. Of bij complexe of 
multiprobleemgezinnen: de procesregisseur. 

 
De gespreksleider: We gaan nu even van groep twee de conclusies horen en dan kijken 
of we dat kunnen samenvatten. Vooral eventjes het stukje: ‘Wat heb je nodig? En wie heb 
je nodig?’ 
 
Knelpunt 1 (groep 2) Eenduidigheid over de definitie: 
Mevrouw Van der Hoek: Ja, want op de overige punten hadden wij eigenlijk wel een 
beetje soortgelijke punten.  
Alleen waren wij bij “Wie heb je nodig en wie is de trekker?” ervan uitgegaan om te komen 
tot die eenduidigheid. Dus, nog niet zozeer wie de casusregisseur is of wie die titel geeft. 
Maar wie heb je nodig om het gesprek te voeren om tot die eenduidigheid te komen? 
Daarbij dachten wij de aanbieders, het Regiokantoor. En eigenlijk vanuit elke gemeente 
iemand zodat je ook eenduidig werkt in dit hele werkgebied. We hebben het regiokantoor 
maar de schone taak gegeven om dat feestje te organiseren.   
 
De gespreksleider: Maar er is - volgens mij - vandaag een goede start in gemaakt.  
 
Mevrouw Van der Hoek: Voor de deelnemers dachten wij ook: dat moet echt uitgevraagd 
zijn. Dat mensen daar dan echt affiniteit mee hebben of daar graag iets over willen roe-
pen, zodat je een waardevolle bijdrage hebt. En dat mensen die er niks mee hebben, die 
hoeven er ook niks over te roepen, maar die moeten dan eigenlijk ook niet zeuren. 
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De gespreksleider: Oké. Positieve insteek. Dank je wel. 
 
Knelpunt 1 (groep 3) Eenduidigheid over de definitie: 
Mevrouw Belgrave:  
 Welke knelpunten los je op? Onduidelijkheid weg, ook voor bewoners. Dat ook voor 

inwoners duidelijk is bij wie hij moet zijn. En dat je van elkaar de regelruimte kent die 
er is.  

 En wat mag je van elkaar verwachten? Wat mag je nièt van elkaar verwachten? Wet-
telijke termijnen, regelgeving waar je mee te maken hebt.  

 Bij ‘Welke doelen bereik je’ hebben we ook het cliëntperspectief meegenomen. Daar 
gaat het ook … Daar doen we het toch eigenlijk allemaal voor. Betere samenwerking 
en beter zorgaanbod. En elkaars ruimte zien en kunnen gebruiken.  

 Wat heb je nodig om het te realiseren? Wat zijn de randvoorwaarden? Afstemming, 
evaluatie en committment. Als je kijkt naar de energie die er verder is, dan is dat 
committment er wel, maar we zijn maar een select groepje van de vele aanbieders 
die er zijn. Dus dat moet je natuurlijk ook uitrollen. Daarbij kwam ook het punt naar 
voren van praktische voorbeelden gebruiken. Je zou klein kunnen beginnen en dan 
uitrollen. Dus, je kunt bijvoorbeeld zeggen: met twee, drie aanbieders en met twee of 
drie gemeenten: “We gaan daar morgen mee beginnen.” Met iedere casus die er 
komt, gaan we kijken: wie doet de casusregie? Waar is het beleid vastgelegd? Zodat 
dat gewoon een automatisme wordt. En daar zou je morgen of volgende week mee 
kunnen starten bijvoorbeeld. Dat zou … Je kunt het heel groot aanpakken, maar ook 
heel klein. Dus dat vonden we wel …  

 Wie heb je nodig om het te realiseren? Committment van alle gemeenten en alle 
aanbieders. En het zou ook wel mooi zijn om bijvoorbeeld de cliëntenraad of partici-
patieraad of de Wmo-raad hierbij te betrekken. Dat zij ook een stem hebben. 

 
De gespreksleider: Mooi. Dank je wel. Reacties hierop?  
Nu?  
Dan gaan we eerst door naar de anderen. Kijken wat is de volgende die we hebben? Ik 
kan het van hier niet lezen. De Regiovisie en wie is dan de beslisser? Welke groepjes zijn 
daar mee bezig geweest? Jullie en nog een groepje in die andere ruimte?  
 
Knelpunt 2 (groep 1) De regiovisie en wie is dan de beslisser? 
Mevrouw Loffeld: We zaten met het regiowijkteam en twee zorgaanbieders hier samen 
naar te kijken.  
 Het knelpunt is de diversiteit van werkwijzen in de gemeenten rondom casusregie. 

Moet er dan een visie op de regionale werkwijze komen? En wie besluit dan daar-
over?  

 Het doel dat je ermee zou bereiken, is dat het efficiënter is voor de zorgaanbieders en 
eventueel ook voor de wijkteams en regio’s, als je niet constant hoeft te zoeken wat 
de werkwijzen zijn. En als dat gewoon helder is over de hele regio, dat je dat niet elke 
keer opnieuw moet afstemmen. Dat de klantvriendelijkheid verbeterd wordt, als je dat 
goed hebt neergezet. En dat eventueel ook de kwaliteit van de zorg verhoogt. Zeker 
bij de …(2:25:37) en de nazorg, als je goede afspraken hebt over de casusregie of de 
procesregie. Het begint eigenlijk met een draagvlak, zoals jij had aangegeven. Dat je 
wel bij de gemeenten een inventarisatie zou moeten doen of dat die überhaupt open-
staan om regionaal iets te willen gaan doen. Of dat die eigenlijk vast willen houden 
aan het zelf invullen van de casusregie. Want dan ben je snel uitgepraat over regio-
nale visie, als je geen draagvlak hebt bij de gemeenten om dat te gaan doen. Als je 
dat draagvlak wel hebt en zij zijn wel bereid om dat verder te doen, dn is het ook inte-
ressant om te inventariseren bij de: “Hoe groot is het probleem eigenlijk, dat de ge-
meenten daar verschillend naar kijken?” En kun je van daar uit wel of niet kijken naar 
een regio-aanpak? 

 Wie heb je nodig om het te realiseren? De gemeenten, de zorgaanbieders en de re-
gio. Verder zijn wij nog niet gekomen. 
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De gespreksleider: Oké, dank je wel. 
 
Knelpunt 2 (groep 2) De Regiovisie en wie is dan de beslisser? 
Geen 2e groep. 
 
De gespreksleider: Heel goed. Dan hadden we nog één knelpunt: de andere wettelijke 
toegangen / verwijzers. Wie is daar mee bezig geweest? Jij en jij. 
 
Knelpunt 3 (groep 1) Andere wettelijke toegangen 
Mevrouw Mulder:  
 Vooral het doel: als we minder verschillende verwijzers hebben, is dat je eigenlijk als 

sociaal team meer betrokken wordt en dat je echt dat één gezin, één plan krijgt. Dat 
het minder gefragmenteerd wordt. Dat je dus dan ook maatwerk kan leveren en dat 
dus ook de juiste hulp wordt ingezet. Uiteindelijk bespaart het ook heel veel kosten. 
Bij mij in de praktijk zitten er soms kinderen die ik echt niet kan helpen omdat er zo-
veel aan de hand is. Maar ik heb er wel uren in gestoken. Dus, kost gewoon geld en 
levert niks op.  

 Wat hebben we nodig om het te realiseren? Ik denk wel dat het ergens begint, dat 
huisartsen er goed inzicht in moeten hebben wat de sociale teams nou eigenlijk doen 
en daar ook de meerwaarde van moeten gaan inzien. Ik denk, als zij de deur meer 
dicht gaan houden en zeggen: “Je moet naar het sociaal team”, dat zou al heel erg 
helpen. In sommige gevallen denk ik dat we op de één of andere manier ervoor moe-
ten zorgen dat het sociaal team betrokken moet worden bij bepaalde gezinnen. Ik 
weet niet hoe je dat kunt gaan afdwingen, maar ik denk wel dat het op zich wel goed 
is om daar goed naar te kijken. Een betere samenwerking tussen de eerste en twee-
de lijn. Dus, dat daar gewoon korte lijnen tussen zitten. Dat je echt kunt afstemmen: is 
dit nou daadwerkelijk de hulp die daar nodig is of zijn we iets verkeerd aan het doen? 
Maar ook wel – en dan kom je weer bij de werkdruk bij het sociaal team - het is nu 
voor mensen veel sneller om een verwijsbriefje bij de huisarts te halen dan met het 
sociaal team in gesprek te gaan. Dus, zodra de wachtlijsten bij het sociaal team oplo-
pen, zullen mensen naar de huisarts gaan. Dus op de één of andere manier denk ik 
als je daar meer capaciteit creëert, dan gaan mensen ook minder … Dan kan een 
huisarts ook zeggen: “Hé, er komt hulp aan, maar niet bij mij. Je moet dààr zijn.” Ik 
denk dat dat echt heel belangrijk is.  

 En nou ja, wie heb je nodig om het te realiseren? Toch ook wel … De huisartsen 
moeten hier meer inzicht in krijgen. Dus toch ook netwerkbijeenkomsten voor huisart-
sen en nascholingstrajecten. Dat daar op ingezet wordt. Dat wordt in Tiel wel gedaan, 
maar dat kan misschien wel wat meer. Ook mag er wel meer bekendheid van de so-
ciale teams bij de mensen ontstaan. Ik merk dat heel veel mensen ook bang zijn om 
het sociaal team in te zetten, want dan weten ze alles van je en dat wil je niet. Dat is 
ook een beetje imago-opbouw. Ik denk ook dat een beetje marketing opgezet mag 
worden, dat het imago wat bekender en wat beter wordt. En gewoon meer capaciteit. 

 
De gespreksleider: Oké, dank je wel. En je collega van het andere groepje? 
 
Knelpunt 3 (groep 2) Andere wettelijke toegangen 
Mevrouw Tensen: Wij hebben niet heel veel opgeschreven. Maar een deel van wat jullie 
hebben besproken, kwam bij ons ook naar voren. Namelijk dat de ervaring is, dat door 
huisartsen soms niet goed wordt doorverwezen: of naar de verkeerde organisatie of een 
veel zwaardere vorm van zorg dan dat nodig is. Of juist een te lichte vorm. Maar in ieder 
geval, dat het regelmatig misgaat. Wat natuurlijk zorgt voor vertraging en hoge kosten. 
Zeg maar dàt.  
Wat bij ons ook wel naar voren kwam, is dat wij natuurlijk wel met elkaar in dit soort ge-
sprekken zitten, maar dat huisartsen daar bijvoorbeeld vrij weinig bij aanhaken. Hoe ver-
bind je die werelden nou goed met elkaar? Wat heb je daar voor nodig? Terwijl ze natuur-
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lijk toch - wettelijk gezien - gewoon onderdeel zijn van het systeem en een verwijzing mo-
gen doen. Daarbij zeggen we: ook een duidelijke visie en afspraken. Daar hebben wij het 
inderdaad ook over gehad: zou het niet zo moeten zijn, dat op het moment dat een huis-
arts doorverwijst er ook in ieder geval altijd een signaal naar het sociaal wijkteam moet of 
iets dergelijks? Om het ook makkelijk te kunnen afschalen: een gezin goed in beeld te 
hebben als er toch nog vervolgzorg nodig is of iets dergelijks. Dàt eigenlijk. 
 
De gespreksleider: Mooi. Nou, mooie opbrengst, volgens mij.  
 
Mevrouw Hegeman: In de regio Arnhem zijn de wijkteams heel druk bezig om bij de oplei-
ding van de huisartsen uitleg te geven over de nieuwe structuur van de regio. Volgens mij, 
moet je daar beginnen.  
 
Mevrouw Gillissen: In Tilburg werken ze dus inderdaad … Zij hebben de afspraak met 
huisartsen dat het altijd naar het wijkteam moet. Dat dat in ieder geval gecommuniceerd 
wordt. 
 
Mevrouw Budak: We hebben ook een POH-Jeugd en die heeft ook een brugfunctie tussen 
…(2:30:36). Dat hoor ik weinig nu.  
 
Mevrouw Mulder: Dat gebeurt zeker al wel, maar ook niet bij alle huisartsen zit bijvoor-
beeld een POH-Jeugd.  
 
De gespreksleider: Ik wil nog even … Want we zitten een beetje met de tijd, hè. Voordat 
iedereen zo meteen weer verder moet, is het goed om nog even terug te koppelen naar 
de doelstellingen die we hadden voor vandaag. Dat was: knelpunten in beeld en een ge-
zamenlijke ambitie formuleren.  
Volgens mij, ik weet niet of jullie het daar mee eens zijn, maar zijn deze drie knelpunten 
wel goed in beeld. De belangrijkste Top Drie knelpunten.  
Als je het dan hebt over acties, committment, een gezamenlijke ambitie. Hoe zouden jullie 
op deze drie knelpunten verder willen? Wat is jullie rol? Wat is de rol van de Regio? Wat 
zijn de volgende stappen?  
 
Mevrouw ?: Je moet wel op elk knelpunt andere dingen bedenken dan, hè. Of het hoeft 
niet, maar …  
 
De gespreksleider: Nee, dat is goed. Maar roep maar eens wat je denkt van … Wat kun-
nen we nu … Want ik vind dat we best veel dingen hebben gehoord. En dat we volgens 
mij ook …  
 
Mevrouw Tensen: Ik vraag me af of je op al deze drie in één keer moet inzetten. Of dat je 
eerst moet zeggen: “We gaan eigenlijk eerst beginnen met dat we een eenduidige termi-
nologie hebben. En van daaruit kijken we hoe je stappen verder kunt zetten in plaats van 
nu te zeggen … Lijkt mij, maar goed.  
 
De gespreksleider: Wat vinden anderen hiervan? 
 
Mevrouw Budak: Misschien een idee dat een klein groepje van zorgaanbieders en ge-
meenten samen opnieuw gaan opbouwen. Dat weet ik niet.  
 
De gespreksleider: En op welk knelpunt? 
 
Mevrouw Budak: Dat eerste. 
 
De gespreksleider: Die eenduidigheid.  
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Mevrouw Mulder: Ik denk dat de Regio daar iets in heeft. Zoals ook bij de werkafspraken, 
dat daar gewoon duidelijk is: dìt is een persoonsregisseur. Dìt is een casusregisseur. Zò 
gaan we het doen. Uiteindelijk moet toch iemand de regels opstellen. Dat lijkt mij dan de 
Regio, denk ik.  
 
De heer Van Doorn: Het is natuurlijk ook zo, dat de gemeente wel bepaalt hoe ze dat zelf 
willen gaan organiseren. Wij mogen niet zeggen: “Wij zijn van de Regio en wij gaan voor 
alle zes de gemeenten bepalen hoe jullie die casusregie gaan invullen.” 
Die behoefte moet in de eerste plaats wel bij de gemeente vandaan komen. En dan kun-
nen we daar ook wel iets ondersteunends in doen als dat binnen de werkafspraken past.  
 
De gespreksleider: Maar de zes gemeenten zitten hier aan tafel. De zes of acht?  
 
Mevrouw Hegeman: Je moet ook vragen: wie zijn er geïnteresseerd en willen dit wel uit-
proberen met z’n tweeën of drieën? En ik zou het liefst zelfs de behandelinhoud op tafel 
zetten en niet samen …(2:33:18). … Je moet het willen. 
 
De gespreksleider: Ja. Ja. Ja. Ik kijk even voor de praktische organisatie naar Matthijs. 
Hoe kunnen we dit praktisch organiseren die vervolgstappen? Of kunnen jullie dit zelf op-
pakken? Hoe … Snap je, ik zit even …  
 
Mevrouw Hegeman: Mag ik nog één kanttekening maken? Ik zou het zonde vinden als we 
het doen en het gaat daarna niet door. Dat zou ik jammer vinden. Ik zou er wel echt iets 
mee willen doen. 
 
De gespreksleider: Nee, we gaan zeker door.  
 
Mevrouw Hegeman: Als je het uitgeprobeerd hebt, dat het niet dan …  
 
De heer Van Doorn: We hadden afgelopen donderdag natuurlijk met alle gemeenten over-
leg. Daar hebben wij afgesproken, dat wij een terugkoppeling zouden doen van deze dag. 
Misschien kunnen we van tevoren even nadenken over wat we dan precies gaan terug-
koppelen en hoe we dan gaan kunnen peilen of er bij de andere gemeenten ook behoefte 
is om hier een stap verder in te gaan zetten.  
 
Mevrouw Brookman: Je hebt toch ook nog werkgroepen. Je hebt het verbindingsofficie-
renoverleg.  
 
De heer Van Doorn: Dààr zou het dan op tafel moeten komen. Inderdaad.  
 
Mevrouw Brookman: En dan vervolgens zitten de verschillende onderdelen … Werkgroep-
jes of wat dan ook. Maar dat zou je dan misschien beter anders nog kunnen inrichten of 
organiseren. We hebben al bestaande groepjes, misschien moeten er wat bij. Of specifiek 
voor …  
 
?: Zorgaanbieders. 
 
Mevrouw Brookman: Nee, nee. Maar daar zou je dus nog kunnen zeggen … Dat kun je 
dan anders … Dus, dat wat wij als gemeenten hebben en daaraan toegevoegd de andere 
partijen, de andere stakeholders die je er graag bij betrokken wilt hebben. Bijvoorbeeld in 
het kader van hulp bij het huishouden zit je ook met aanbieders aan tafel. Dan kun je ook 
zoiets organiseren in dit verband. Zoiets.  
 
Mevrouw Reijnen: Wat ik hoor, is voornamelijk groepjes, overleggen en plannen. Ik zou 
het wel mooi vinden als we dat voor het einde van het jaar wel afgerond hebben. En als je 
het zo gaat doen, dan ga je het eerst bij de verbindingsofficieren leggen. En dan gaan we 
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eens een onderzoekje doen bij de gemeente. Dan pakken we een werkgroepje. Ik vind het 
fantastisch. Maar dan weten we allemaal dat we volgend jaar weer hier zitten over dezelf-
de vraag. Ik zou het concreter willen. Doe dit, dan zijn we bij elkaar. En dan hebben we 
die definitie af. Die corresponderen we met alle betrokken partijen. Ben je het er niet mee 
eens, geef een gil. Als je niet gilt, was je het er mee eens. Klaar! Dit is de definitie. Ik hou 
wel van meer van het meer concrete dan weer een paar werkgroepjes in de lucht te gooi-
en. 
 
Mevrouw ?: Ik steun het wel. Echt committment. Niet dat je met, nou ja … 
 
Mevrouw Mulder: Maar die commissies, om daar zorgaanbieders bij te zetten. Dat lijkt mij 
echt heel waardevol.  
 
Mevrouw Reijnen: Maak een definitie en gooi hem naar de zorgaanbieders. Degenen die 
antwoorden, zijn committed. Degenen die denken: “Dat is een mooi briefje.” Die waren het 
ermee eens.  
 
Mevrouw Belgrave: Maar daar zijn natuurlijk die werkafspraken en die raamovereenkom-
sten voor. Daar staat natuurlijk gewoon in hoe we werken. Maar er moet wel een idee op 
tafel komen.  
 
De gespreksleider: Hebben we nu vanmiddag voldoende opgehaald om dan die definitie 
op papier te kunnen zetten?  
 
Mevrouw ?: Volgens mij nog niet. We hebben wel wat dingen gekregen, maar er moet nog 
wel wat inhoudelijker …  
 
De gespreksleider: Wat is er dan nog nodig? Wat is dan de eerstvolgende stap? Ik snap 
jouw stap, maar … 
 
Mevrouw Reijnen: Ik zou het concreter willen zien.  
 
De gespreksleider: Ja, maar er moet wel nog … 
 
Mevrouw Mulder: Ik hoor, donderdag is er een overleg met de gemeenten.  
 
De heer Van Doorn: Ik vind het wel heel belangrijk dat alle gemeenten zeggen: “Hier wil-
len wij voor gaan.” Ik ga dat niet voor andere mensen beslissen. Dus, dat kan ik gewoon 
niet waarmaken.  
 
Mevrouw Mangel: Ik denk dat het ook moet, dat wij als gemeente daar ieder onze eigen 
keuze in maken. Je zult daar committment moeten vinden. Want anders gaan we een de-
finitie erin gooien. En dan zegt de ene gemeente, dat is leuk. Maar dat gaan wij niet doen. 
Je moet eerst met de gemeenten die afstemming hebben van: “We gaan dit zò doen.”  
 
Mevrouw Budak: We zijn ook bij de gemeenten heen geweest (2:36:47), hoor. 
  
De heer Van Doorn: Ik zou zeggen, ga er dan ook allemaal voor lobbyen. Wil je dit graag, 
zorg dan dat je die verbindingsofficier bestookt. En ik weet niet hoe jullie daar over denken 
en wat jullie willen. Dat is eigenlijk de eerste stap.  
 
De gespreksleider: Dat is 'n hele goeie. Matthijs, kun jij die input hierop verzamelen? Ik 
denk dat dezelfde oproep gedaan kan worden aan de zorgaanbieders. Ga ook binnen je 
eigen zorg-, je hulpverleningsinstantie met je collega’s bespreken: Wat verstaan wij nou 
als organisatie onder die casusregie? Hoe zouden we dat willen, die definitie helder ma-
ken? En dan die input naar Matthijs. Is dat goed?  
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De heer Van Doorn: Ja, dat is goed. Of naar het algemene e-mailadres: dat is het handig-
ste. Daar hebben we een mailbox voor geopend. Dat is voor iedereen bekend. Doe het 
daar naartoe en dan kunnen wij dat coördineren. De aanmelding is ook via het e-
mailadres gegaan. overlegtafel@rivierenland.nl.  
 
De gespreksleider: Andere punten nog? 
 
Mevrouw Hegeman: Ik puzzel.  
 
De gespreksleider: Je puzzelt. 
 
Mevrouw Hegeman: Nou, ik puzzel. Maar ik ga ervan uit belangrijk dat het thema wat we 
hier nu bespreken door de gemeenten al een heel belangrijk thema wordt gevonden.  
 
Mevrouw ?: Het thema is wel belangrijk. Maar de één vult het nog zo in en de ander vult 
het zò in.  
 
De gespreksleider: Dat heeft ermee te maken dat na de transitie jeugdzorg de gemeenten 
zelf hun jeugdzorg en Wmo zijn gaan inrichten. Dat hebben ze allemaal op wat verschil-
lende manieren gedaan en daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En als je dat nu alle-
maal op één lijn wilt krijgen, dan kun je niet alleen maar zeggen: “Dan is dit de lijn nu.” 
Nee, dan moet je wel een beetje zoeken met elkaar welke lijn het dan is. En daar hebben 
we vanmiddag volgens mij goede stappen in gemaakt. Maar het is het niet zo, dat dan in-
eens ook die lijn klaar is.  
 
Mevrouw Brookman: Ik moet ook zo zeggen, als je het verschillend hebt gedaan: als je 
dan nog niet een hoger doel daarover hebt. Je zult sowieso moeten inventariseren: hoe 
heeft iedereen het georganiseerd? En vandaar uit moet je kijken: wat zijn de overeenkom-
sten? Wat zijn de verschillen? En zijn die eventueel te beslechten? Dat zet je erboven. 
 
Mevrouw Gillissen: Eigenlijk doen wij een beetje hetzelfde. Daar zit het volgens mij ook 
heel erg in. De ene zegt: “Ik wil de casusregie en de procesregie. Het gaat erom, wat 
hebben we nodig? Dit en dat … Want je bij die vorige discussie merkte. Ik merk bij mezelf 
… Ik krijg er een beetje kriebel van. De een die zegt: “Ja, dat vind ik echt casusregie. Ja, 
dat vind ik echt procesregie.” Het gaat er niet om hoe het heet. Het gaat erom wie je moet 
hebben? En hoe ga je het als gemeente inrichten? 
 
De gespreksleider: Maar als je een regisseur aanwijst, moet het wel duidelijk zijn wat de 
taken en rollen zijn van die regisseur. Of het nou een casusregisseur of een procesregis-
seur is, maar wel wat de taken en rollen zijn. En dat loopt nu vaak door elkaar heen. 
Daarom heb ik die definities eventjes uit elkaar gesplitst. Je kunt best weer terug naar één 
regisseur, maar dan wel met de duidelijke taken en rollen erbij.  
 
Mevrouw Loffeld: Maar dan moet je eerst wel de beslissing nemen: wordt die definitie of 
die taakverdeling regionaal? Of ga je eigenlijk per gemeente concreet … Want dat kan 
ook. Als je zegt: “We gaan het niet regionaal doen.” Als je het per gemeente in een werk-
groep … Ik durf het niet te zeggen, maar … Maar in ieder geval, als je dat per gemeente 
definieert, dan is het ook helder. Maar dan is het wel per gemeente. Dan heb je het ieder 
geval concreet. Of regionaal en het is concreet. Of het is per gemeente concreet. 
 
De gespreksleider: Maar de oproep die ik hier uit de groep heel duidelijk hoor, is toch wel: 
doe het regionaal! Klopt dat? 
 
?: Jazeker! 
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De gespreksleider: Dat is dat eigenlijk de opdracht waarmee we Matthijs naar de gemeen-
ten sturen nu. Om daar in ieder geval het gesprek over te voeren met de gemeenten. Ko-
men ze daar uiteindelijk niet uit, dan ben ik het ook heel erg met jou eens, met wat jij zegt. 
Dan moet iedere gemeente het wel heel duidelijk maken.  
 
Mevrouw Loffeld: Dan kun je het nog steeds concreet doen. Alleen gaat het anders, hoe je 
tot die definitie komt. Dat ga je dan anders inrichten.  
 
Mevrouw Hegeman: Volgens mij, hebben wij eigenlijk toch iets anders gezegd. Wij heb-
ben meer gezegd: de vraag is of je altijd tot één strakke definitie komt. Wij hebben ge-
zegd: je komt nooit tot één standaard strakke standaard definitie van: “Dìt is het. Zo doe je 
het.” Je gaat juist heel vakmatig precies doen wat vanmiddag geroepen is. Elke keer stem 
je af. Daar ontkom je niet aan. Wat is de afspraak? Wie doet wat? Dit zijn de verwachtin-
gen die wij met elkaar hebben. Dan kun je wel overall met elkaar in een samenwerking 
zeggen: “Dit gaan we een half jaar uitproberen, evalueren en bijstellen. Dit is het kader 
waarbinnen wij bewegen met elkaar. Dit is het kennis- en familiekader dat we hebben met 
elkaar en waarmee we dealen.” Van daaruit zijn wij eigenlijk - volgens mij - gaan …  
 
Mevrouw Tensen: Je moet ergens een beetje een basis hebben. En die basis mist vol-
gens mij nog. En volgens mij, moet je die goed gaan beschrijven. En dan kin je daarna 
zeggen: “Ik bespreek met die …” 
 
Mevrouw Reijnen: Ligt eraan welke protocollen. Ook goed, dan kun je daar nog goed 
flexibel in bewegen.  
 
Mevrouw Van Hal: We hebben niet gezegd “Regionaal alles …(2:41:21).” 
 
Mevrouw Reijnen: Dat is ook besproken bij ons in het groepje. Daar zeiden wij ook, als 
zorgaanbieders kunnen wij ook iets in, zeg maar, om contact leggen met een wijkteam om 
die afstemming te maken over de casus. Dat is niet zozeer: wie doet wat nou? Maar in-
derdaad, het kan couleur locale. Ik ben echt wel een voorstander om het gewoon wél mo-
gelijk te maken. Inderdaad, couleur locale 2:41:38 en ? afhankelijk en …, dus in die zin 
gewoon op maat. Ja, ik denk dat het beter werkt en het kàn.  
 
Mevrouw Van Hal: Dan zou je het dus gewoon moeten doen.   
 
Mevrouw Reijnen: Wij zijn in het proces, het afstemmen met je wijkteam. Daar zit het ‘m in 
denk ik. Met de zorgaanbieders en het wijkteam dat er op dat niveau daar procesmatige 
afstemming gaan vinden - zeg maar - dat komt pas als je samenwerkt met elkaar. Daar 
moeten we op gaan zitten. We moeten niet op het beleid zitten op dit moment, maar het 
proces.  
 
Mevrouw Van Hal: Ik sluit daar heel erg bij aan. Het gaat volgens mij heel erg over de 
…(2:42:03). We moeten het héél klein gaan maken. 
 
Mevrouw Reijnen: Het gaat niet over de bovenkant, maar het gaat over de details. 
 
Mevrouw ?: Dat wat jij zegt, zou een automatisme moeten worden.  
 
 Mevrouw Van Hal: Nee, maar daarom ligt het niet zozeer altijd aan de gemeenten, maar 
ook aan de zorgaanbieders. En dat is ook wel wat je net zei. Communiceer dan met el-
kaar. Joh, als wij afstemming vinden bij aanmelding van een cliënt met een beschikking 
en je communiceert dat rechtstreeks met het wijkteam, met de consulent die het plan van 
aanpak heeft opgesteld en die stemt af via de casusregie. Pak een evaluatiefrequentie. 
Dan kom je er. Dat weet ik zeker. Dan heb je in ieder geval de regie besproken. Wie pakt 
de regie? Proces hadden wij het even over van: “Oké, dat moet een helicopterview gaan 
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worden. Dat moet waarschijnlijk vanuit de gemeente doorgevoerd worden. En de keten 
die zit daar nog boven.” Maar dat is een proces, dat eigenlijk op de werkvloer moet gebeu-
ren en niet beleidsmatig. 
 
De gespreksleider: Daar kom je wel op het knelpunt, dat bij ons heel erg naar voren 
kwam, dat het zo persoonsafhankelijk wordt. Als je onvoldoende goed hebt omschreven.  
 
Mevrouw Van Hal: Ja, dat klopt. Maar dat is wat ik zojuist al zei. Door de samenwerking te 
zoeken met de wijkteams en jaarlijks te evalueren, zeg maar. Daarbij pakken wij als orga-
nisatie nog steeds de Participatiewet mee. Omdat het dan toch in die driehoek functio-
neert, zeg maar. Zeg je, dat na ieder jaar als we evalueren daar punten uitkomen, die we 
kunnen verbeteren met elkaar: dat is een proces. Dat gaat niet in alleen over definities.  
 
De gespreksleider: En dan zeg jij: “Dat proces wil ik met iedere gemeente apart doorlo-
pen.”  
 
Mevrouw Van Hal: Doen wij ook. Ja. En dat maakt ook waardoor je een regionale aanbe-
steding toch lokaal kunt inkleuren.  
 
Mevrouw Van Belzen: Zou je ook niet het ene een beetje naast het andere kunnen heb-
ben? Dat je vanuit de Regio een goede definitie realiseert, waar alle gemeenten zich een 
beetje in kunnen vinden. Maar dat je nog altijd wel op gemeenteniveau en op casusniveau 
natuurlijk je afspraken maakt. Ik denk, het is best goed als je definitie …(2:43:39). Het gro-
te geheel. Maar je moet als gemeente op casusniveau je eigen afspraken ... 
 
Mevrouw Mulder: Wij doen als sociaal team alleen procesregie en geen casusregie. Ja, 
dat kàn. Dan weet je dat als aanbieder. Als het maar duidelijk is, dat is het. 
 
De gespreksleider: Matthijs, kun je hiermee verder? 
 
De heer Van Doorn: Nou ja, ik denk dat wat ik nu hoor van, lokaal vind ik ook best. Maar 
ik hoor ook, we willen meer uniformiteit. Volgens mij kan het niet naast elkaar bestaan.  
 
Mevrouw Mulder: Maar het is wel dat we vertrekken vanuit beide definities. We werken al-
lemaal met casusregie, procesregie en ketenregie.  
 
De heer Van Doorn: Ja, dan heb je wel dezelfde definities. Maar wat schiet een aanbieder 
daarbij op als die meer uniformiteit wil? 
 
Mevrouw Mulder: Nou, als ik hoor van een sociaal team medewerker: “Ik ben de casusre-
gisseur.” Dan heb ik daar een beeld bij. Dan kom ik er halverwege achter dat mijn beeld 
niet overeenkomt met het beeld van de regisseur ‘himself’. En als dan de Regio zegt: “Dit 
is een casusregisseur”. Dan weet ik waar die het over heeft. En nu denk ik te weten waar 
hij het over heeft, maar blijkt het toch een andere taal te zijn. Dus, dat moet vanuit de Re-
gio geregeld worden. 
 
De heer Van Warenburg: Eigenlijk regisseer je meer je verwachtingen van die begrippen. 
Als iemand zegt: “Ik doe casusregie en geen procesregie.” Dan weet je waar hij het over 
hebt. En nu loopt dat door elkaar. Dat is eigenlijk het grootste probleem. 
 
Mevrouw Mulder: Wat ik nu uit deze middag haal, is dat ik het voortaan eens even vraag: 
“Wat bedoel je daar nu mee?  
 
De heer Van Warenburg: Je kunt nog steeds inderdaad lokaal handelen. Dan zeg je van: 
“Nee, ons wijkteam doet geen procesregie. Daar hebben we een ketenregisseur voor ge-
vonden.” Dat zou zomaar kunnen. Maar je kunt ook zeggen: “Nee, dat doen we door el-
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kaar of we pakken het allebei op.” 
 
Mevrouw Basters: Maar als dat bekend is, zeg maar, wij zetten de uiterlijke (2:45:15) 
teams per gemeente dan neer zoals het hier dan …(2:45:18).  Dan is dat te doen.  
 
De heer Van Warenburg: Ja, dan hoeven we daar niet zo heel ingewikkeld over te doen. 
 
De heer Visser: Dus, dàt. Inderdaad. Volgens mij, kun je de drie regels omschrijven, zoals 
we dat net stiekem al probeerden.  
 
De heer Van Warenburg: Maar onze hoop is natuurlijk ook, dat wij … Als je zegt: “Ik heb 
het over procesregie.” Dan heb je het vaak over hele andere verwachtingen die je hebt 
voor zo’n gezin of zo’n casus dan bij een casusregie. Dat moet ook helder zijn.  
 
De heer Visser: Het begint bij: welke verwachting heb je bij welke benaming zoals we het 
nu noemen? De casusregie zegt in feite, je doet iets over een casus. Dus, inhoudelijk ben 
je betrokken bij de casus. Dus, kun je casusregie hebben. Komen er meerdere elementen 
bij, dan is het … Daarna ga je overkoepelend kijken naar het proces. 
 
De heer Van Warenburg: Als bij ons iemand ketenregie doet, dan ga ik ervan uit dat ie het 
hele systeem bekijkt en dat ie links en rechts en boven en onder …  
 
Mevrouw Mulder: Maar dat moet dus worden beschreven.  
 
De heer Van Warenburg: Als dat volstaat. Als we het daarover eens zijn. Dan zijn twee 
regels waar we het allemaal mee eens kunnen zijn, denk ik. 
 
Mevrouw Mulder: Maar dat moet dan nog steeds. Dan heb je het op die regels staan. 
Maar wat jij noemde om toch nog even te checken bij diegene waarmee je samenwerkt 
van: “Oké, bedoelen we hetzelfde?” Dat is ook wel een …   
 
De heer Visser: Net zo goed, als dat we weten dat nog steeds sommige teams het ideaal 
hebben om laagdrempelige korte hulp te verlenen. Sommige teams heel ver gaan, heel 
diep gaan.  
 
De gespreksleider: Dat is dat mensafhankelijke. Persoonsafhankelijke. 
 
De heer Visser: Dat blijft heel verschillend per gemeente.  
 
Mevrouw Vierhuizen: Die definitie zouden we dan, hoor ik jullie zeggen, wel misschien re-
gionaal mee kunnen nemen, om dat gewoon even op te stellen en een voorstel daarin te 
doen. Zijn we het hier allemaal mee eens?  
Zijn dit de definities waar iedereen zich in kan vinden?  
Punt! 
En dat we gelijktijdig proberen om die couleur locale met elkaar gewoon uit te vogelen. 
Van hoe gaan we nu met elkaar om? En duidelijke afspraken te maken et cetera.  
 
De heer Visser: Simpelweg door het partnerschap dat we met z’n allen steeds noemen in 
alle werkgroepen. Vind elkaar nou en dan kun je onderling afspreken wie op dat moment 
de casus doet.  
 
Mevrouw Vierhuizen: Dan hoeven er ook geen werkgroepen te komen of wat dan ook. 
Dan kan er iemand gewoon een voorstel doen over al die definities. 
 
 

8 Rondvraag en sluiting 
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De gespreksleider: We gaan afronden. Nou, dank jullie wel allemaal voor het harde wer-
ken. En Matthijs heeft nog een … 
 
De heer Van Doorn: Allereerst, bedankt voor jullie komst. Dit was de eerste overlegtafel. 
In juni is er weer een. Dus de uitnodiging daarvoor … Of in ieder geval de voorbereidingen 
die beginnen overmorgen alweer. Je hebt echt wel een paar maanden nodig voordat we 
het allemaal goed kunnen voorbereiden. Dus, wees er bewust van dat er een volgende 
komt.  
Donderdag gaan wij een terugkoppeling geven aan de verbindingsofficieren. Dan gaan wij 
ook nog met de andere gemeenten nog eens terugkijken: wat vonden we hier van?  
En ik denk dat het een goed idee is om afspraken te gaan maken over ‘Wie gaat de kar 
trekken om in ieder geval goede definities op te stellen?’ En te kijken wat er dan verder 
nog voor nodig is. 
Ik denk dat het ook wel goed is om hier een soort van klankbord voor te hebben. Dus, als 
er mensen zijn die zeggen: “Ik wil daar wel over meelezen of meedenken”, stuur dan even 
een berichtje naar ons algemene e-mailadres. Dan hebben we ook iemand om op terug te 
vallen. Het verslag, daar wordt al aan gewerkt. Dat komt binnen twee weken, als ik me 
niet vergis. Dat komt naar jullie toe. En alle informatie staat verder ook op onze website 
www.rivierenlandkanmeer.nl. Dus kijk daar ook eventjes op. Misschien staat er wel weer 
wat nieuws op.  
Iedereen bedankt en wel thuis. 

 
 
 
Overzicht bijlagen 
Bijlage A: Lijst van aanwezigen met verdeling over subgroepen 
Bijlage B: Uitgewerkte flipovervellen deelsessies 1 (groen en oranje) 
Bijlage C: Inventarisaties subgroepen in deelsessies (groen en oranje) 
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Bijlage A: Lijst van aanwezigen met verdeling over subgroepen 

 

 

Tijdens subsessies hebben de deelnemers zich verdeeld over twee zalen (zaal groen en zaal 

oranje). Met de kleurmarkering van de naam wordt aangegeven in welke zaal betreffende per-

soon was ingedeeld.  

Vanuit de aanbieders 
 
SCIO Sascha Mulder   [s.mulder@scio.nl] 
Timon Petra Tensen   [p.tensen@timon.nl] 
Karakter Irene Hegeman   [I.Hegeman@karakter.com] 
Pactum Heldring Karine Jackson   [K.Jackson@pactum.org] 
Opdidakt Marijn Brocken   [m.brocken@opdidakt.nl] 
Syndion Jenny van der Hoek   - 
Woonzorgboerderij  
Kooilust (Wamel)  Manon Reijnen   [info@kooilust.nu] 
Zorgboerderij  
Kei Wadenoijen Antoinette Bons   [info@kei.nl] 
Impegno Elle Basters   [e.basters@impegno.nl] 
Leermakers Zorggroep Katja Stil  - 
Yes we can clinics Rene Grim - YWCC   [rene.grim@ywcc.nl] 
Yes we can clinics Linde Loffeld - YWCC   - 
 
 
Vanuit de gemeenten 
 
Culemborg N.v.t. Hans van de Warenburg 

West Maas en Waal Karin Brookman  Judith Mangel  

Neder-Betuwe Eelco Visser  Mirjam Vierhuizen  
Emma van de Burgh 

Tiel Inge Belgrave  Truus Gillisen 

West Betuwe Nese Budak  Rebecca Bosch  

Buren Alice Verweij  Mandy van Belzen  

 
 
Vanuit de Regio   
 
Ellis van Hal  vanhal@regiorivierenland.nl 
Maaike Baggerman  baggerman@regiorivierenland.nl 
Barbara van Beuningen  vanbeuningen@regiorivierenland.nl 
Matthijs van Doorn  mvandoorn@regiorivierenland.nl 
Siri Nouws  nouws@regiorivierenland.nl 
 
Gespreksleiders 
 
Ines Pruijt 
Lia Kleijweg 
 
Verslaglegging 
Verslagbureau More Support (Wamel) info@moresupport.nl   
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Bijlage B: Uitgewerkte flip over vellen deelsessies 1 (groen en oranje) 

 

 

GOED KNELPUNT 
 Betrokken Wijkteam zorgt voor goede 

samenwerking. 

1  

 Gemeente afhankelijk  

 persoonsafhankelijk 

 Goede samenwerking 
- afstemmen 
- minder wachtlijsten 
 

2  

 Eenduidigheid over definitie. 

 Transformatie binnen de zorginstellin-
gen 
 

3  

 Registratie? Wie is dan beslisser? 

 Behoefte om afspraken te maken 

 
Urgentie! 

4 

 Ontwijken van het maken van expliciete 
afspraken 

  

 Als je elkaar kent en er is een lijn, loopt 
het goed 

5 

 Andere wettelijke toegangen, hoe word 
je dat samen? (verwijzers) 

 Voor Wmo is het een nieuwe rol, werk-
druk, inrichting etc. 
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 DUIDELIJKHEID CASUS VS PINCH 
             VS 
        KETEN 

 
KNELPUNT 

- TAAL 
- ROLVERDELING 
- TAAKVERDELING 

 

 

 

 INTEGRALE  AANPAK 

 

 

 CLIËNT WEET WIE + WAT 

 

 
GOED 

- SNELHEID 
SOCIAAL 
TRAINEN 

- LIJNEN? 
STEEDS KOR-
TER 
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AFSTEMMEN VAN HULPVERLENING 

    

   Goed afspreken! 

   En uitspreken    iemand benoemen 1 

 

 

          

Toestemming van        2-Verwachtingen duide-

lijk 

ouders nodig         

         Verantwoordelijkheid 

           

         Procesrapporteur 

  Rode draad bewaken? 

Perspectief van 

de cliënt voor ogen       

       Aanspreekpunt 

   

    VT: gemeente is 

    altijd regisseur  

Inhoud van de  

hulpverlening          

  

Casusregie 
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Bijlage C: Inventarisaties subgroepen in deelsessies (groen en oranje) 

 

 

Ontwikkeltafel Casusregie – nr. 1 

Welk knelpunt los je op? 
 

BEHOEFTE AAN EENDUIDIGHEID OVER DEFINITIES  
(CASUSREGIE / PROCESREGIE EN KETENREGIE) 

 
 
Deelnemers: (niet ingevuld) 
 
 Is er altijd casusregie nodig? 
 Wanneer is casusregie nodig? 
 Wie?  
 Miscommunicatie, mismatch, verwachtingen  
 
Welk(e) doel(en) bereik je? 
 
 Duidelijkheid 
 Verwachtingsmanagement ( loopt soepeler) 
 Efficiënter werken (door voorkomen miscommunicatie) 
 Spanningsveld verminderen (aanbieder / doorverwijzer)  

 
Wat heb je nodig om het te realiseren; wat zijn de rand-
voorwaarden? 
 
 Richtlijnen wanneer wel/geen casusregel 
 Komen tot definities 
 Heldere afspraken 
 Hulpvrager stem in casusregie 

 
Wie heb je nodig om het te realiseren? 

 Elke gemeente vertegenwoordigd 
 Sociaal wijkteam 
 Aanbieders 
 Regiokantoor 
 Burger zelf 
 Verwijzers (in brede zin) 
 Onderwijs 
 
Wie is de trekker? 
 
Het Regiokantoor 
 
Wie doet mee? 
 
Diegenen die dit onderwerp van belang vinden en er wat van willen vinden.  
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Ontwikkeltafel Casusregie – nr. 2 

Welk knelpunt los je op? 
 

ANDERE WETTELIJKE TOEGANGEN (O.A. HUISARTSEN) 
 
 

Welk(e) doel(en) bereik je? 
 
 Eenduidige werkwijze vanuit verschillende toegan-

gen/verwijzers 
 Inzet van juiste zwaarte van zorg. ( Niet te specialis-

tisch/zwaar inzetten van zorg)  
 
Wat heb je nodig om het te realiseren;  
wat zijn de randvoorwaarden? 
 
 Duidelijke visie plus afspraken;  
 Overeenstemming hierover: wie regie heeft.  
 
Wie heb je nodig om het te realiseren? 
 
 Huisartsen 
 Sociale Wijkteams 
 Zorgaanbieders 
 GI’s 

 
Wie is de trekker? 
 
(Niet ingevuld) 
 
Wie doet mee? 
 
(Niet ingevuld) 
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Ontwikkeltafel Casusregie – nr. 3 

Welk knelpunt los je op? 
 

DIVERSITEIT IN WERKWIJZE GEMEENTEN RONDOM CASUSREGIE. 
MOET ER EEN REGIONALE WERKWIJZE/VISIE KOMEN? 

WIE BESLUIT HIEROVER? 
 
Deelnemers: (niet ingevuld) 
 

Welk(e) doel(en) bereik je? 
 
Door minder diversiteit: 
 Meer efficiënt  
 Verbeterde klantvriendelijkheid  
 Verhoging van kwaliteit van zorg; vooral bij vervolghulp/nazorg. 

 
Wat heb je nodig om het te realiseren;  
wat zijn de randvoorwaarden? 
 
Inventariseren bij gemeenten – eigen visie houden (draagvlak 
nodig)  
Inventariseren bij aanbieders – Wat levert het op, hoe proble-
matisch is het?  
 
Wie heb je nodig om het te realiseren? 
 
Gemeenten 
Regio 
Zorgaanbieders… 
 
Wie is de trekker? 
 
(Niet ingevuld) 
 
Wie doet mee? 
 
(Niet ingevuld) 
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Ontwikkeltafel Casusregie – nr. 4 

Welk knelpunt los je op? 
 

BEHOEFTE AAN EENDUIDIGHEID OVER DEFINITIES  
(CASUSREGIE / PROCESREGIE EN KETENREGIE) 

 
 
Deelnemers:  
Mandy van Belzen, Eelco Visser, Cindy Weijers en Elke Basris 
 
Welk(e) doel(en) bereik je? 
 
 Dezelfde taal, duidelijkheid verwachtingen. 
 Werkt sneller, betere zorg voor cliënt 
 Cliënt meer tevreden 
 
Wat heb je nodig om het te realiseren; 
Wat zijn de randvoorwaarden? 
 
Heldere verwachtingen tussen wijkteam/gemeente en 
zorgaanbieders voordat de zorg start, tijdens en na afronding 
 
Wie heb je nodig om het te realiseren? 
 
De betrokken zorgaanbieders en de regievoerder vanuit 
de gemeente. 
De regio voor beschrijving definities.  
 
Wie is de trekker? 
 
De casusregisseur of bij complexe multiprobleemgezinnen: de procesregisseur.  
 
Wie doet mee? 
 
(Niet ingevuld) 
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Ontwikkeltafel Casusregie – nr. 5 

Welk knelpunt los je op? 
 

BEHOEFTE AAN EENDUIDIGHEID OVER DEFINITIES  
(CASUSREGIE / PROCESREGIE EN KETENREGIE) 

 
 
Deelnemers: (niet ingevuld) 
 
Welk(e) doel(en) bereik je? 
 
 Verschillen onduidelijkheid weg. Beeld wordt duidelijk ( wat 

kan en wat mag je verwachten van elkaar) 
 Inzicht in elkaar/ kennis begrip  
 Voor bewoner helder bij wie te zijn. (ruimte kennen die er is. 
 
Cliëntperspectief – duidelijkheid 
Behandelaar – duidelijkheid taak en rolverdeling 
Wijkteams 
Betere samenwerking en beter zorgaanbod 
Elkaars ruimte zien en kunnen gebruiken 
 
Wat heb je nodig om het te realiseren;  
wat zijn de randvoorwaarden? 
 
 Afstemming, evaluatie en commitment 
 Uitgangspunt blijft ook een definitie. Is een ontwikkel- / stuurinstrument 
 Praktische voorbeelden gebruiken (blanco start). Klein beginnen en dan uitrollen ( 3 

zorgaanbieders in twee gemeenten 
 
Wie heb je nodig om het te realiseren? 
 
 Commitment van alle gemeenten en aanbieders 
 Cliëntenraad 
 P-Raad 
 
Wie is de trekker? 
 
(Niet ingevuld) 
 
Wie doet mee? 
 
(Niet ingevuld) 
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Ontwikkeltafel Casusregie – nr. 6 

Welk knelpunt los je op? 
 

VERSCHILLENDE WETTELIJKE VERWIJZERS 
 
 
Deelnemers: O.a. Sascha Mulder 
 
 
Welk(e) doel(en) bereik je? 
 
 Méér 1G – 1P - 1R 
 Maatwerk: de juiste hulp wordt ingezet 
 Kostenaspect 

 
Wat heb je nodig om het te realiseren;  
wat zijn de randvoorwaarden? 
 
 Huisarts moet inzicht hebben 
 ST moet betrokken zijn 
 Eerste lijn, korte lijn, Tweede lijn c.q. consultatieproduc-

ten meer ingezet worden 
 Processen van aanvraag tot realisatie moeten efficiënt – effectiviteit 
 Sociaal Team sneller – aanmelding 

 
Wie heb je nodig om het te realiseren? 

 Netwerk, nascholingstrajecten 
 Meer bekendheid ST + imago 
 Meer capaciteit ST  
 
Wie is de trekker? 
 
Regionaal 
 
Wie doet mee? 
 
(Niet ingevuld) 

 


