
Programma Overlegtafel Spoedzorg 
 
Locatie: Schutterszaal, Oude Stadhuis Culemborg, Oude Vismarkt 4 Culemborg 
 
13.30 - 14.00  Inloop 

14.00 - 14.10  Opening en toelichting programma  
14.10 - 14.30  Inhoudelijke achtergronden (door Marianne van den Anker, VNG) 
14.30 - 14.35  Korte uitleg  
14.35 - 15.50  Werkgroepen Jeugd en Wmo (inclusief pauzemoment) 
15.50 - 15.55  Terugkeren naar plenaire zaal 
15.55 - 16.20  Plenaire terugkoppeling uit de werkgroepen 
16.20 - 16.30  Afsluiting  

 
Doelstelling 
Onze doelstelling is om de dienstverlening rondom (dreigende) crisissituaties die spoedzorg vragen, 
te verbeteren. 
 

Daartoe willen we 1) inzicht krijgen in de ervaringen met de wijze waarop spoedzorg nu wordt 
georganiseerd én 2)  aanbevelingen ontwikkelen om de werkwijze te verbeteren. 

 
Werkvorm 
Na het plenaire gedeelte gaan de deelnemers uiteen in twee groepen, één voor de spoedzorg voor 
jeugd en één voor volwassenen (Wmo). In die werkgroepen komen in ieder geval drie onderdelen 
aan de orde. 
 

1. De eerste 20 minuten worden besteed aan het bespreken van de ervaringen met de 
huidige werkwijze.  

2. Daarna is het de bedoeling om aan de hand van een casus de ideale situatie te ontwikkelen 
hoe spoedzorg georganiseerd zou moeten worden.  

3. Het laatste deel van de werkgroep is bedoeld om de gewenste en huidige situatie met 
elkaar te vergelijken. Hieruit volgt wat er veranderd/verbeterd zou moeten worden en wie 
daarvoor aan zet is. 

 
De volgende onderdelen moeten in ieder geval een plaats krijgen in de uitwerking van punt 1 en 2: 
- het huidige aanbod van de zorgproducten en de kwaliteit ervan; 
- de samenwerking tussen de gemeente/het sociale team en de zorgaanbieder; 
- de intrasectorale samenwerking tussen zorgaanbieders (denk aan overdracht, nazorg); 
- de 'procedures' die worden gevolgd. 
 

Iedere werkgroep heeft een gespreksleider, die het gesprek leidt en de voortgang bewaakt, en een 
‘schrijver’, die de belangrijkste zaken op papier zet. Bij aanvang van de werkgroep wordt bepaald 
wie welke rol op zich wil nemen. 
 
Casus Jeugd 
Marieke (13) en haar ouders ontvangen al enige tijd opvoedondersteuning. Vooral thuis vertoonde 

ze lastig gedrag. Haar ouders hebben via het (gemeentelijke) sociale team passende ondersteuning 
gezocht. Uiteindelijk is er een beschikking afgegeven voor een zorgaanbieder in de regio. 
Aanvankelijk leek het iets beter te gaan, maar de laatste tijd gaat het steeds minder goed. Ook op 

school.  De ouders weten zich geen raad meer. De begeleidster van Marieke vermoedt sterk dat er 
meer steekt achter het lastige gedrag, maar kan zelf de 'diagnose' niet stellen. Op een middag na 
schooltijd escaleert de situatie thuis: Marieke schreeuwt, gooit met spullen en roept dat ze dood 
wil. De moeder van Marieke is in paniek, belt naar de begeleidster en geeft aan dat het zo niet 

langer kan doorgaan. 
 
In deze casus zijn verschillende 'partijen' betrokken (geweest): Marieke, haar ouders, de 
begeleidster van de zorgaanbieder, het sociaal team van de gemeente, zijdelings ook de school. 
Nu de situatie is geëscaleerd is de vraag: hoe nu verder? Welke stappen moeten nu genomen 
worden en wie moet dat doen? 
 

Opdracht: schets in een stappenschema hoe de ideale situatie er in dit spoedgeval uitziet. 
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een ‘mindmap’ (zie bijvoorbeeld 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mindmap) of een ‘klantreis/zorgroute’. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mindmap


Casus Wmo 

Eric (35) woont bij zijn ouders. Hij heeft een licht verstandelijke beperking. Hij werkt in een 
magazijn. Daar krijgt hij af en toe wat begeleiding, maar hij kan grotendeels zelf functioneren op 
de werkvloer. Omdat zijn ouders (als ‘mantelzorger’) een oogje in het zeil houden, heeft hij geen 
(geïndiceerde) begeleiding nodig. Het valt de ouders wel steeds zwaarder, omdat ze een dagje 
ouder worden. Op een dag krijgt Eric te horen dat het bedrijf waar hij werkt, gaat sluiten. Hij zal 
daardoor zijn baan verliezen, en daarmee zijn vaste dagbesteding. Eric kan niet tegen de 
verandering die zich aandient en raakt helemaal van slag. Hij gaat niet meer naar zijn werk. Thuis 

wordt de situatie onhoudbaar. Zijn ouders zien in dat het zo niet verder kan en proberen dit Eric 
duidelijk te maken. Daardoor krijgt hij de indruk dat hij thuis ook niet meer welkom is. Hij reageert 
hier heftig op en wil meteen vertrekken. De ouders willen dit voorkomen, maar weten niet hoe.  
 
In deze casus is een beperkt aantal 'partijen' betrokken (geweest): Eric, zijn ouders, en in mindere 
mate zijn werk. Nu de situatie is geëscaleerd is de vraag: hoe nu verder? Welke stappen moeten 

nu genomen worden en wie moet dat doen, wie moet erbij betrokken worden? 
 
Opdracht: schets in een stappenschema, mindmap of klantreis/zorgroute hoe de ouders van Eric 

het beste geholpen zouden kunnen worden. 
 

 


