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Aandachtspunten

Bevoegdheidsverlening t.b.v. onderzoek en aanwijzen coördinator:

• Inwoner meldt zich: schakelbepalingen koppelen Wamstaken aan sociaal domeintaken college

• Professional meldt wegens ernstige meervoudige problematiek: specifieke taak, specifieke 
bevoegdheidsverlening nodig

Samenwerking

• Tussen sociaal domeinafdelingen intern gemeente

• Tussen wijkteam en afdelingen sociaal domeinwetten intern gemeente (P-wet, schuldhulp)

• Tussen wijkteam/loketten en aanpalende domeinen

Onderscheiden ‘clusters’ in proces en ICT

• Toeleiding met: Onderzoek – gecoördineerde aanpak en aanwijzen coördinator

• Coördinatie van de gecoördineerde aanpak

• Hulpverlening
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Taken van de coördinator

• Afstemming tussen de cliënt(en) en bij de gecoördineerde aanpak betrokken partijen

• Kan daartoe zo nodig een casusoverleg houden. 

• Stelt het college op de hoogte van noodzakelijke aanpassingen of beëindiging van de gecoördineerde 
aanpak

• Oefent zijn taak indien nodig en mogelijk uit in samenspraak met de cliënt(en)

• Legt de voortgang en afspraken vast in een coördinatiedossier
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Juridisch kader casusoverleg

• Alleen partijen die noodzakelijk zijn voor onderzoek of coördinatie

• Alleen gegevens voor zover bespreking noodzakelijk is voor het doel van het casusoverleg (incl. 
gezondheid- en strafrechtelijke gegevens)

• Voor partijen met een beroepsgeheim gelden aanvullende voorwaarden

• Het college of de coördinator legt de afspraken uit het casusoverleg vast

• Een deelnemer neemt slechts gegevens mee voor zover:
a. deze noodzakelijk zijn voor de eigen taken in het kader van de gecoördineerde aanpak;
b. de partij die de gegevens heeft ingebracht daarmee instemt; en
c. als het gegevens over gezondheid of strafrechtelijke aard betreft, uitsluitend als die daartoe bevoegd 

is 
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