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Over deze workshop

• De veranderscan

• De jaarplanning

• Richt zich op gemeenten



Implementatie-opgaven voor gemeenten

• Toegang & processen & aanpakken in werkprocessen vervat, medewerkers kunnen 
‘gewoon’ hun werk doen.

• Er is een (juridisch) expert Wams per gemeente.

• Afspraken met aanpalende domeinen.

• Beleid / verordeningen waar nodig aangepast.

• Het college is geïnformeerd, zodat zij politieke verantwoordelijkheid kan nemen.

• De raad is geïnformeerd, zodat zij de juiste (controlerende) vragen kan stellen.

• Toezichthoudende organen zijn geïnformeerd.

• Mind-shift (voor een ieder) van:

• denken vanuit de koker en regelingen naar denken vanuit de burger met oog voor 
samenhang in problematieken &

• van schotjes naar verbinding tussen regelingen en voorzieningen die nodig zijn om 
de burger goed te helpen



Meldpunt

‘Reguliere aanvraag’ waarbij 

blijkt dat er sprake is van 

meervoudige problematiek

Onderzoek bij ernstige 

meervoudige problematiek 

‘zorgmijders’

Overdracht naar ZVH

Gecoördineerde aanpak

Coördinator

Casus-overleg

Aanpalende domeinen

‘INGANG’ ‘AANPAK’



Huidige werkprocessen Gewenste werkprocessen In te vullen randvoorwaarden Nieuwe proces

Meldpunt Gewenste werkproces meldpunt 

(invulling van art 2.2.5)

Er moet worden voldaan aan een aantal 

randvoorwaarden, waaronder:

- In de werkprocessen moet de door de 

Wams vereiste triage worden 

ingebouwd.

- In de werkprocessen moet worden 

voldaan aan privacy-eisen, zoals 

paragraaf 4 hoofdstuk van de Wams, 

AVG etc.

- De vereiste IV voorzieningen moeten 

in kaart gebracht zijn en beschikbaar 

zijn.

Aanvraag voorziening sociaal domein 

en er blijkt meervoudige problematiek

Gewenste werkproces als iemand zelf 

om dienst uit het sociaal domein heeft 

gevraagd (invulling van art. 2.3a.1)

Huidige gecoördineerde aanpak Gewenste werkproces gecoördineerde 

aanpak (invulling van art. 2.3a.2)

Huidige aanpak ernstige meervoudige 

problematiek (zonder aanvraag)

Gewenste werkproces onderzoek ten 

behoeve van een gecoördineerde 

aanpak bij ernstige meervoudige 

problematiek (invulling van art 2.3a.4)

Huidige regisseursfunctie Gewenste werkproces aanwijzing en 

taken coördinator (invulling van art. 

2.3a.3)

Casusoverleg Gewenste werkproces casusoverleg 

(invulling van art. 2.3a.7 lid 7, art. 2,3a.4 

lid 4, art 2.3a.3, lid 3 en art. 5.4.3)

Overdracht naar ZVH - samenwerkings-

afspraken

Gewenste werkproces schakelbepaling 

Wams –Wgs (invulling van artikel 

2.3a.6)

Samenwerkingsafspraken aanpalende 

domeinen

Komt in AMvB, AMvB is nog niet 

bekend.



Meldpunt

• Zorgen melden over:

• Welzijn, of

• Zelfredzaamheid, of

• Participatie, of

• Gezondheid van 
ingezetenen

• Meldpunt heeft iig tel.nr.

MELDPUNT

• Of en hoe de melding wordt 
opgevolgd? Zo nodig advies 
aan melder.

• Wel opvolging -> doorleiden
naar meest aangewezen pij 
cq college zelf

TRIAGE
• Persoon over wie melding 
wordt gedaan wordt 
geïnformeerd, tenzij..

• Melder wordt geïnformeerd 
over afhandeling / opvolging 
melding

INFORMEREN

GEREED

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee



Aanvraag

• Als bij of naar aanleiding van het verzoek 
tot een dienst uit het sociaal domein blijkt 
dat er mogelijk sprake is van mv 
problematiek volgt er onderzoek

• Cliënt kan, evt. samen met gezinsleden, 
ook verzoek tot onderzoek doen.

• Eventueel betrokken gezinsleden 
worden op de hoogte gesteld.

AANVRAAG

• Binnen 6 weken

• Onderzoek (met cliënt):

• Welke problemen

• Welke dv op SD of AD al wort 
ontvangen (incl interventies)

• Welke dv eerder is ontvangen

• Wat nodig is

• Of er mv problematiek is waarvoor 
gecoördineerde aanpak wenselijk is

• Identificatie & gratis cliëntondersteuning

ONDERZOEK

GEREED

Ja

Ja

Nee

Nee



Onderzoek (ongevraagd, bij ernstige meervoudige 
problematiek)

• Een pij kan een gemotiveerd verzoek doen bij 
vermoeden:

• Terugkerende mv problematiek en als er sprake is 
van (gedeeltelijke) hulpweigering / in-effectieve
hulp, én

• maatschappelijke teloorgang of lage kwaliteit van 
leven en welzijn, én

• Hinder of overlast, én

• Veiligheidsissues, én

• Gecoördineerde aanpak kan bijdragen aan 
oplossen  / verminderen problematiek

VERZOEK

• Onderzoek naar:

• Welke problemen

• Welke dv op SD of AD al wordt ontvangen (incl
interventies)

• Welke dv eerder is ontvangen

• Wat nodig is

• Of er mv problematiek is waarvoor gecoördineerde 
aanpak wenselijk is

• Betrokken wordt meldende pij, en 

• Indien mogelijk cliënt, Cliënt word iig geïnformeerd.

• Gratis cliëntondersteuning

ONDERZOEK

GEREED

Ja

Ja

Nee

Nee



Gecoördineerde aanpak

• College informeert over 
uitkomsten onderzoek, en 
indien van toepassing over 
de gecoördineerde aanpak

• Indien nodig (persoonlijke 
levenssfeer) informeert 
college cliënten afzonderlijk

INFORMEREN

• Bij:

• Mv problematiek (blijkens 
onderzoek), én

• Minimaal 2 diensten uit SD, 
of

• Uitzondering bij 1 dienst uit 
SD

WANNEER

GEREED

Ja

Ja

Nee

Nee



Coördinator

• College wijst, in overleg met cliënten, en 
betrokken pij-en bij gecoördineerde 
aanpak

• Coördinator =

• Gemeenteambtenaar, of

• Persoon die als pij of mw-er betrokken 
is bij gecoördineerde aanpak, of

• Betrokkene of mantelzorger

WIE

• Taken:

• Monitoring en dossiervoering voortgang 
gecoordineerde aanpak

• Zorgt voor afstemming tussen pijen

• Kan casusoverleg beleggen

• Overlegt over evt aanpassen 
gecoördineerde aanpak

• Betrekt cliënten

• Beëindigt gecoördineerde aanpak cq
eigen taak

WAT

GEREED

Ja

Ja

Nee

Nee



Casusoverleg

• College kan 
een 
casusoverleg 
organiseren

CASUSOVERLEG

GEREED

Ja

Nee



ZVH

• Wanneer uit onderzoek 
blijkt dat het gaat om 
casuïstiek als bedoeld 
in art. 2.25 Wgs wordt 
de casus aangemeld 
bij het ZVH

ONDERZOEK

GEREED

Ja

Nee



Stap 1: Werkprocessen

• Breng je huidige werkprocessen in kaart tav: 

• Meldpunt

• Aanvraag

• Gecoördineerde aanpak (vrijwillig / gewenst)

• Regisseur (‘coördinator’)

• Gecoördineerde aanpak (zonder aanvraag / ongevraagd)

• Overdracht naar ZVH – samenwerkingsafspraken

• Samenwerkingsafspraken met aanpalende domeinen



Planning 

nu

1

noord

midden

zuid

2

noord

midden

zuid

3

noord

midden

zuid

4

noord

midden

zuid

= kick-off, 2 feb, plenair deel kan 
teruggegeken worden

= webinars, kunnen terugekeken
worden

= werksessie, per regio

= tijd die doorloopt
le
ge
n
d
a



Planning toelichting
Wanneer Wat 

2 februari Kick-off

Mrt / apr ‘23 Webinar 1

Werksessies 1

Mei / jun ‘23 Webinar 2

Werksessies 2

Sept / okt ‘23 Webinar 3

Werksessies 3

Nov / dec ‘23 Webinar 4

Werksessies 4
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