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Projectidee 1 Interventie casus gestuurd leren 
A.1 Initiatief overzicht 
 Doel Het organiseren van gesprekstafels voor de beroepskrachten in de vier 

wijken. Elke beroepskracht wordt uitgenodigd. De gesprekstafel is geen 
casuïstiek bespreking. De bedoeling is om de bevindingen van de 
werkgroep zorg sluit beter aan ten aanzien van het Casusboek te 
bespreken, te toetsen en de beroepskrachten te vragen wat nodig is om de 
knelpunten rondom communicatie en samenwerking bij de casussen te 
voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Idee Aanleiding: Een werkgroep heeft alle casussen bestudeerd van het 
Casusboek. De knelpunten bij verschillende casussen hebben volgens de 
werkgroep vooral te maken met samenwerken, onderling communiceren 
en kennis van elkaars werk. De werkgroep wil deze bevindingen 
voorleggen aan de verschillende beroepskrachten in de vier wijken. Samen 
met de beroepskrachten willen we aan de hand van de casussen en 
bevindingen kijken wat nodig is om in de toekomst dergelijke knelpunten 
op het goed van samenwerken en communicatie te voorkomen. 
Ook het onderzoek “medisch en sociaal verbonden”van Movisie beschrijft 
de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en sociaal 
werk. De aanbevelingen worden meegenomen naar de gesprekstafels. 

 Doelgroep (Kwetsbare) bewoners van Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en 
Nazareth, die relatief weinig regie over hun eigen leven hebben.  
 

 
Impact 

Kwaliteit van 
zorg 

• Verbeterde procesgang en tijdige inzet van de juiste zorg; 
• Verbeteren samenwerking en onderlinge communicatie; 
• Vergroten kennis van zorg en sociale domein. 

 

 Maatschap- 
pelijk 
 

Door samen te leren van casussen, vergroten we indirect de eigen kracht 
bij kwetsbare burgers door tijdelijk de juiste ondersteuning te bieden. 
 

 Netto 
besparing 

Afhankelijk van de casus 
 

Randvoor- 
waarden 

FTE en € De beroepskrachten moeten tijd en ruimte krijgen om deel te nemen aan 
de gesprekstafels. 
Huur ruimte voor het organiseren van de gesprekstafels: € 1000 
 
 

 
 
 
Evaluatie 

KPI’s De gesprekstafels worden in het najaar gepland. De bevindingen vanuit 
deze gesprekstafels worden gebundeld met de bevindingen werkgroep. De 
acties die hieruit voortkomen worden vervolgens verder uitgewerkt. 
 
 
 
 

 Status Voorstel wordt voorgelegd aan DB 
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Projectidee 1 Interventie casus gestuurd leren 
A.2 Vervolg initiatief overzicht 

Key activiteiten voor 
implementatie 

Wie Datum 

1. Voorstel van de werkgroep zorg sluit beter aan 
voorleggen aan DB  

Programmateam  23-08-2018 

2. Bij positief besluit kerngroep ambassadeurs 
inlichten 

Programmateam 
 

13-09-2018 

3. Samenstellen gesprekstafels om casussen en 
bevindingen te bespreken 

Programmateam/projectleider 
van deze werkgroep 
 

Najaar 2018 

4. Bevindingen gesprekstafels verwerken Werkgroep/projectleider van 
deze werkgroep 

December 2018 

5. Conclusies en bevindingen bespreken met DB Programmateam/projectleider 
van deze werkgroep 

Begin 2019 

6. Eventuele nieuwe interventies die uit de 
gesprekstafels ontstaan, uitwerken.  

Werkgroep 
Werkgroep/projectleider van 
deze werkgroep 

Begin 2019 

   

 

Mijlpalen Datum 
1. Voorstel om gesprekstafels te organiseren 23-08-2018 

2. Kerngroep informeren om personeel ruimte te geven om deel te nemen  13-09-2018 

3. Gesprekstafels inrichten 01-10-2018 

4. Uitvoeren gesprekstafels Oktober 2018 

5. Bevindingen gesprekstafels verwerken December 2018 

6. Conclusies voorleggen DB Begin 2019 

 

Team 
Kartrekker Bianca Vaessen 

Werkgroep leden Kelly Esten 

 Katrien Pleunis 

 Piet Hauser 
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Projectidee 1 Interventie casus gestuurd leren 
B.1 Gedetailleerde beschrijving 

 
 

 
 
Idee 

Verschillende beroepskrachten hebben casussen ingeleverd van situaties waarbij de 
werkgroep geconcludeerd heeft dat dit anders had kunnen verlopen als 
beroepskrachten onderling beter communiceren en samenwerken. Door het 
organiseren van gesprekstafels aan de hand van het casusboek, gaan we de 
beroepskrachten vragen wat zij nodig hebben om de onderlinge communicatie en 
samenwerking te vergroten. Daarnaast verwachten we door deze gesprekken dat er 
nieuwe projectideeën ontstaan. 
Door het organiseren van de gesprekstafels biedt het tevens om gezamenlijk vanuit 
positieve gezondheid de casuïstiek te bespreken. Dat zorgt er voor dat ook de 
gespreksmethodiek positieve gezondheid beter verankerd gaat worden in het werk 
van beroepskrachten.  
Een van de pijlers is de beroepskracht meer mandaat geven. Via de gesprekstafels 
kunnen zij invloed uitoefenen wat volgens hen verbeterd kan worden en 
projectideeën gaan uitwerken. 
 
 
 
 

 
 
Doelgroep 

Kwetsbare burgers in Wittervouwenveld/Wyckerpoort/Nazareth/Limmel.  
 
 
 

 

 
 
Probleem 
 
 
 

De casussen waarbij de tijdige inzet rondom zorg  en het sociale domein als knelpunt 
ervaren werd, kunnen de volgende oorzaken geformuleerd worden: 

• Mensen zijn niet altijd in staat om het advies van beroepskracht op te volgen; 
• Burgers begrijpen niet hoe de zorg georganiseerd is. Bijvoorbeeld burgers 

hebben begeleiding nodig bij het aanvragen van zorg of ondersteuning en 
weten niet waar zij deze begeleiding kunnen krijgen; 

• Beroepskrachten zijn niet bekend wat er al geregeld is om tijdig zorg in te 
zetten; 

• Beroepskrachten hebben geen volledige kennis welke andere mogelijkheden 
er zijn en maken nog onvoldoende gebruik van anderen om samen met de 
burger aan een goed antwoord te formuleren. 

  
Gevolg is dat mensen: 

• niet de juiste en of benodigde zorg/ondersteuning aanvragen en/of tijdig 
ontvangen die aansluit bij hun vraag; 

• onvoldoende uitgerust worden/zijn om zoveel als mogelijk in hun eigen kracht 
te staan.  
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Projectidee 1 Interventie casus gestuurd leren 
B.2 Vervolg gedetailleerde beschrijving 

 
 

 
 
Vereiste 
verandering 

Op casusniveau: 
• Beroepskrachten weten met welke andere beroepskrachten zij kunnen 

schakelen om gezamenlijk het antwoord op de vraag van de burger te 
formuleren; 

• Heldere samenwerkingsafspraken voor beroepskrachten uit de vier 
wijken om samen met de burger en de specifieke beroepskrachten 
gezamenlijk een antwoord op de vraag te vinden. 

• Beroepskrachten in de buurten Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel 
en Nazareth zijn bekend met wie zij kunnen schakelen rondom de inzet 
van ondersteuning.  

 Algemeen: 
Voor een betere samenwerking en communicatie worden gesprekstafels 
georganiseerd. 
 

 

 
 
Impact 

Cliënt: 
Vergroten van samenwerken, kennis over elkaars deskundigheid  en betere 
communicatie om knelpunten in casussen te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 

 Maatschappelijk: 
Door tijdig de juiste zorg in te zetten, kunnen mensen weer eerder deelnemen in 
onze samenleving. 
 

 
Betrokkenen 
 
 
 

Projectteam: 
Bianca Vaessen 
 

 Werkgroepleden: 
Kelly Esten, Katrien Pleunis en Piet Hauser 
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Projectidee 2 Ontwikkelen voorstel voor behandeling voor 
LVB doelgroep met GGZ problematiek 
A.1 Initiatief overzicht 
 Doel Een voorstel ontwikkelen over een integrale aanpak van de LVB doelgroep 

met GGZ problematiek. Het voorstel geeft antwoord welke behandeling 
noodzakelijk is, hoe de behandeling er uit ziet en wat er nodig is om dat te 
organiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Idee Aanleiding: Casus 9 van het Casussenboek beschrijft een casus van iemand 
die licht verstandelijk beperkt is en GGZ problematiek heeft. Navraag 
binnen Radar blijkt dat deze casus niet de enige is. Meerdere cliënten van 
Radar staan op de wachtlijst van Stevig Dichterbij. Deze organisatie kent 
een zeer lange wachttijd en is gevestigd in Sittard. Vandaar dat er een 
voorstel wordt gemaakt om deze zorg ook in Maastricht mogelijk te 
maken. Bij het opstellen van het voorstel wordt de ggz uitdrukkelijk 
betrokken. Behandeling voor de lvb doelgroep is niet eenvoudig en 
resultaten zijn lastig te behalen. Om deze doelgroep zo optimaal mogelijk 
te laten participeren in de samenleving is een integrale aanpak tussen 
sociaal en zorgdomein noodzakelijk. 

 Doelgroep LVB doelgroep van Maastricht met specifieke aandacht voor de buurten 
Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en Nazareth, met GGZ 
problematiek.  De inventarisatie van Radar moet nog uitgesplitst worden 
naar de vier wijken. Ook is er al een uitvraag gedaan bij andere 
organisaties die deze doelgroep begeleiden. 

 
Impact 

Kwaliteit van 
zorg 

• Verbeterde integrale zorg; 
• Dicht bij de burger georganiseerd waardoor de last van reizen 

beperkt wordt en de “drempelvrees” bij de doelgroep kan 
voorkomen; 

• Betere samenhang zorg en sociale domein 

 Maatschap- 
pelijk 
 

Door deze zorg in Maastricht aan te bieden, geeft het de mogelijkheid dat 
burgers zelfstandig naar de zorg kunnen gaan. Doordat de zorg 
voorhanden is, kan direct (mits er geen wachttijden zijn) aan verbetering 
gewerkt worden en kan de burger aan zijn positieve gezondheid werken. 

 Netto 
besparing 

Besparing van reiskosten en inzet begeleiding vanuit de Wmo. Besparing 
op andere professionele/medische hulp (bijvoorbeeld geen opnames in het 
AZM doordat een burger terugkerende buikklachten heeft wegens stress). 

Randvoor- 
waarden 

FTE en € Benodigd budget trekker van deze werkgroep. Katrien is deelnemer aan de 
werkgroep zorg sluit beter aan. Ook is zij als ambassadeur voor positieve 
gezondheid binnen Radar bezig. Voor de rol als trekker is 4 uur per week 
beschikbaar. Benodigd budget is voor de periode 01-09-2018 tot 01-07-
2019 ad 4 uur per week: 40 x 4 x € 75 (consulttarief arrangement 
gemeente) = € 12.000 

 
 
Evaluatie 

KPI’s Door deze zorg in Maastricht aan te bieden vergroten we de integrale 
aanpak vanuit positieve gezondheid, beperken we de reiskosten en de 
inzet van begeleiding vanuit de Wmo.  
Aandachtspunt is dat deze zorg voldoende beschikbaar is. 

 Status Voorstel wordt voorgelegd aan DB 
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Projectidee 2 Ontwikkelen voorstel voor zorg voor LVB doelgroep met GGZ 
problematiek 
A.2 Vervolg initiatief overzicht 

Key activiteiten voor 
implementatie 

Wie Datum 

1. Projectidee van de werkgroep zorg sluit beter aan 
voorleggen aan DB  

Programmateam  23-08-2018 

2. Bij positief besluit wordt de aanpak verder 
uitgewerkt 

Projectleider van deze 
werkgroep 
 

Najaar 2018 

3. Aanpak wordt voorgelegd aan de verschillende 
stakeholders en bevindingen worden in het voorstel 
verwerkt 

Projectleider van deze 
werkgroep 
 

Najaar 2018 

4. Voorstel GGZ zorg voor LVB wordt voorgelegd 
aan DB 

Projectleider van deze 
werkgroep/ programmateam 

Begin 2019 

5. Implementeren aanpak GGZ zorg voor LVB en 
mogelijk werven organisatie 

Programmateam/projectleider 
van deze werkgroep 

Voorjaar 2019 

6. Start GGZ zorg voor LVB doelgroep  Organisatie GGZ zorg 01-07-2019 

   

 

Mijlpalen Datum 
1. Projectidee bespreken met DB 23-08-2018 

2. Voorstel uitwerken en bespreken met stakeholders 01-01-2019 

3. Uitgewerkt voorstel voorleggen aan DB Begin 2019 

4. Implementeren aanpak en werven organisatie Voorjaar 2019 

5. Start nieuwe werkwijze 01-07-2019 

  

 

Team 
Kartrekker Katrien Pleunis 

Werkgroep leden Bianca Vaessen 

 Nog verder aanvullen 
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Projectidee 2 Ontwikkelen voorstel voor behandeling voor LVB doelgroep met GGZ 
problematiek 
B.1 Gedetailleerde beschrijving 

 
 

 
 
Idee 

Door casus 9 in het casusboek ging de werkgroep achterhalen of dergelijke casussen 
meer voorkomen. Uit een eerste check blijft dat verschillende mensen op de 
wachtlijst staan bij Stevig Dichterbij. Naast de lange wachttijd van een jaar worden 
meer knelpunten ervaren. Voor de doelgroep is de reis naar Sittard al een obstakel. 
Sommige LVB-ers kunnen deze reis niet zelfstandig afleggen en hebben geen netwerk 
waar ze op terug kunnen vallen. Dat betekent dat een begeleider bekostigt vanuit de 
Wmo mee gaat. Verder is kenmerkend bij deze doelgroep dat zij weinig financiële 
middelen hebben, de reiskosten vormen naast de eigen bijdrage een probleem. Tot 
slot halen deelnemers die GGZ zorg nodig af vanwege de lange wachttijd. Om 
enigszins te kunnen functioneren is er meer begeleiding individueel nodig. 
Door de zorg dichter bij deze doelgroep te halen, kan er integrale, tijdige zorg 
geboden waardoor de doelgroep beter in staat is om verdere invulling aan hun leven 
te geven. 
Uit het document “Kenmerken Blauwe Zorg wijken in Maastricht” van 18 februari 
2018 blijkt dat de LVB doelgroep veelvuldig voorkomt in deze wijken. 
 
 
 
 

 
 
Doelgroep 

LVB doelgroep met GGZ problematiek  in de buurten  Wittervouwenveld/ 
Wyckerpoort/Nazareth/Limmel en de rest van Maastricht.  
 
 
 

 

 
 
Probleem 
 
 
 

De casussen waarbij de tijdige inzet rondom zorg  en het sociale domein als knelpunt 
ervaren werd, kunnen de volgende oorzaken geformuleerd worden: 

• Mensen zijn niet altijd in staat om zelfstandig naar de Sittard te gaan; 
• Ze hebben niet de financiële middelen om de reis te bekostigen; 
• Door de lange wachttijd haken mensen af en blijven verstoken van de juiste 

zorg om beter te kunnen functioneren; 
• Er wordt een groter beroep gedaan op begeleiding dan mogelijk nodig is als 

GGZ zorg voorhanden is; 
• Resultaten bij behandeling zijn lastig te halen met de doelgroep. 

  
Gevolg is dat mensen: 

• niet de juiste en of benodigde en/of tijdig zorg ontvangen die aansluit bij hun 
vraag; 

• onvoldoende uitgerust worden/zijn om zoveel als mogelijk in hun eigen kracht 
te staan; 

• Terugvallen en daardoor weer meer gebruik moeten maken van andere 
professionele/medische hulp (bijvoorbeeld ziekenhuisopname wegens stress). 
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Projectidee 2 Ontwikkelen voorstel voor behandeling voor LVB doelgroep met GGZ 
problematiek 
B.2 Vervolg gedetailleerde beschrijving 

 
 

 
 
Vereiste 
verandering 

Op casusniveau: 
• Door de juiste zorg dichtbij te organiseren sluit dat aan bij de vraag van 

de doelgroep en biedt het perspectief voor hun toekomst.  

 Algemeen: 
Door het bieden van de juiste zorg dichtbij ontstaat, wordt er sneller geschakeld 
en biedt dat antwoord op de vraag van de burger. Vandaaruit kan er verder 
gewerkt aan een zo zelfredzaam mogelijke toekomst. 
 

 

 
 
Impact 

Cliënt: 
Doordat GGZ zorg voorhanden is, kan er integraal aan de vraag van de burger 
gewerkt worden waardoor er mee toekomstperspectief voor de cliënt ontstaat. 

 
 
 
 
 
 
 

 Maatschappelijk: 
Door de juiste integrale zorg, is meer participatie mogelijk. 
 

 
Betrokkenen 
 
 
 

Projectleider: 
Katrien Pleunis 
 

 Werkgroepleden: 
Bianca Vaessen en verder nog aanvullen 
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Projectidee 3 Ontwikkelen voorstel meer vrije ruimte voor 
beroepskrachten 
A.1 Initiatief overzicht 
 Doel Een werkgroep de opdracht geven om een voorstel uit te werken voor 

meer vrije ruimte voor beroepskrachten. Het voorstel dient antwoord te 
geven op de vragen:  
- wat is er nodig om beroepskrachten de ruimte die reeds geboden 

wordt ook daadwerkelijk te laten benutten, welke kaders zijn er al 
beschikbaar maar worden nog onvoldoende benut; 

- in welke situaties is het wenselijk dat opdrachtgever / financier meer 
ruimte beschikbaar stelt en wat is er voor nodig om dit te realiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Idee Aanleiding: In het Casussenboek staan casussen, o.a. bij casus 6 en 11, 
beschreven waarin staat dat de beroepskracht bepaalde werkzaamheden 
niet mag doen. De werkgroep “zorg sluit beter aan” geeft aan dat het voor 
beroepskrachten soms onduidelijk is wat wel en niet binnen een 
arrangement hoort en of dat bepaald wordt door de eigen organisatie of 
opdrachtgever. Vandaar dat we een werkgroep de opdracht willen geven 
om een voorstel te maken om regelvrije ruimte in de vier wijken te 
organiseren. Om tot een goed voorstel te komen, wordt er een werkgroep 
gevormd met verschillende beroepskrachten. Werkgroep gaat uitwerken in 
welke situaties het wenselijk is dat er meer vrije handelingsruimte nodig is, 
welke kaders er al zijn, wat er verder nog nodig is en wat de consequenties 
financieel zijn. De verwachting is dat met meer vrije ruimte de 
beroepskracht, beter aangesloten kan worden bij de vraag van de burger 
en er minder beroepskrachten per huishouden noodzakelijk zijn. 

 Doelgroep (Kwetsbare) bewoners van Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en 
Nazareth, die relatief weinig regie over hun eigen leven hebben.  

 
Impact 

Kwaliteit van 
zorg 

Het voorstel van regelvrije ruimte gaat bijdragen aan: 
• Verbeterde integrale zorg; 
• Minder beroepskrachten bij het huishouden; 
• Betere samenhang zorg en sociale domein. 

 Maatschap- 
pelijk 
 

Met het te ontwikkelen voorstel sluiten we beter aan bij de vraag van de 
burger en te doen wat nodig is, sluit de zorg veel beter aan. Daardoor 
wordt zorg naar verwachting effectiever, korter en goedkoper. Door dit uit 
te proberen kan er gekeken worden of aan deze verwachtingen voldaan 
worden. 

 Netto 
besparing 

Minder overdrachtsmomenten en meer out of the box oplossingen 
 

Randvoor- 
waarden 

FTE en € Benodigde fte voor de werkgroep is 6 personen voor gemiddeld 2 uur per 
week in de periode september, oktober en november 2018 om inzichten te 
verzamelen en een voorstel op te stellen. Inzet trekker is 4 uur per week: 
13 weken x 4 uur x € 75 (consulttarief gemeente) = € 3.900 
 

 
Evaluatie 

KPI’s Door meer vrije ruimte, kan er sneller en effectiever gehandeld worden en 
zijn er minder overdrachtsmomenten nodig. 

 Status Voorstel wordt voorgelegd aan DB 
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Projectidee 3 Ontwikkelen voorstel meer vrije ruimte voor beroepskrachten 
A.2 Vervolg initiatief overzicht 

Key activiteiten voor 
implementatie 

Wie Datum 

1. Projectidee van de werkgroep zorg sluit beter aan 
voorleggen aan DB  

Programmateam  23-08-2018 

2. Bij positief besluit wordt de aanpak verder 
uitgewerkt 

Projectleider van deze 
werkgroep 
 

Najaar 2018 

3. Een werkgroep gaat een voorstel maken waar de 
vrije aan moet voldoen 

Projectleider van deze 
werkgroep 
 

Najaar 2018 

4. Voorstel vrije ruimte wordt voorgelegd aan DB Projectleider van deze 
werkgroep/ programmateam 

Voorjaar 2019 

5. Implementeren aanpak vrije ruimte Programmateam/projectleider 
van deze werkgroep 

Voorjaar 2019 

6. Start Project vrije ruimte  Beroepskrachten vier buurten 01-07-2019 

7. Evaluatie project vrije ruimte Projectleider van deze 
werkgroep/ programmateam 

01-07-2020 

 

Mijlpalen Datum 
1. Projectidee bespreken met DB 23-08-2018 

2. Voorstel uitwerken in een werkgroep Najaar 2018 

3. Uitgewerkt voorstel voorleggen aan DB Begin 2019 

4. Implementeren aanpak vrije ruimte Voorjaar 2019 

5. Start project vrije ruimte 01-07-2019 

6. Evaluatie project vrije ruimte 01-07-2020 

 

Team 
Kartrekker Nog benoemen 

Werkgroep leden Bianca Vaessen 

 Nog verder aanvullen 
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Projectidee 3 Ontwikkelen voorstel meer vrije ruimte voor beroepskrachten 
B.1 Gedetailleerde beschrijving 

 
 

 
 
Idee 

Door o.a. casus 6 en 11 in het casusboek kreeg de werkgroep de indruk dat 
beroepskrachten soms onvoldoende vrije ruimte krijgen en of nemen. Soms is er nog 
1 handeling nodig om de vraag van de burger op te lossen maar door 
overdrachtsmomenten treedt er vertraging op en het risico dat de vraag niet goed 
opgelost wordt. 
Samen met verschillende beroepskrachten wordt een voorstel gemaakt in welke 
situaties deze vrije ruimte noodzakelijk is en wat de consequenties zijn. Verwachting is 
namelijk dat door de vrije ruimte er beter aangesloten wordt bij de vraag van de 
burger, er minder overdrachtsmomenten nodig zijn waardoor er minder 
hulpverleners bij een huishouden betrokken hoeven te worden. 
 
 
 
 

 
 
Doelgroep 

(Kwetsbare) bewoners van Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en Nazareth, die 
relatief weinig regie over hun eigen leven hebben.  
 
 
 

 

 
 
Probleem 
 
 
 

De casussen waarbij de tijdige inzet rondom zorg en het sociale domein als knelpunt 
ervaren werd, kunnen de volgende oorzaken geformuleerd worden: 

• Mensen zijn niet altijd in staat om het advies van beroepskracht op te volgen; 
• Burgers begrijpen niet hoe de zorg georganiseerd is. Bijvoorbeeld burgers 

hebben begeleiding nodig bij het aanvragen van zorg of ondersteuning en 
weten niet waar zij deze begeleiding kunnen krijgen; 

• Beroepskrachten zijn niet bekend wat er al geregeld is om tijdig zorg in te 
zetten.  

  
Gevolg is dat mensen: 

• niet de juiste en of benodigde zorg/ondersteuning aanvragen en/of tijdig 
ontvangen. 

• onvoldoende uitgerust worden/zijn om zoveel als mogelijk in hun eigen kracht 
te staan.  

• te laat de juiste zorg/ondersteuning vragen waardoor problemen verergeren 
en specialistische zorg/ondersteuning nodig is.  

• de juiste zorg/ondersteuning niet ontvangen waardoor problemen verergeren 
en escaleren.  
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Projectidee 3 Ontwikkelen voorstel meer vrije ruimte voor beroepskrachten 
B.2 Vervolg gedetailleerde beschrijving 

 
 

 
 
Vereiste 
verandering 

Op casusniveau: 
• Kwetsbare burgers weten hoe zij zorg/ondersteuning kunnen aanvragen 

en of weten wie hen bij dergelijke situaties kan ondersteunen; 
• Beroepskrachten kunnen daadwerkelijk aansluiten bij de vraag en doen 

wat nodig is; 
• Heldere werkafspraken voor beroepskrachten uit sociaal team, van zorg- 

en welzijnsinstellingen voor het ondersteunen bij het aanvragen en het 
tijdig inzetten van zorg; 

• Beroepskrachten in de buurten Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel 
en Nazareth zijn bekend met de mogelijkheden rondom de inzet van 
tijdige ondersteuning. 

 Algemeen: 
Door het bieden van de juiste zorg dicht bij de burger, wordt er sneller 
geschakeld en biedt dat antwoord op de vraag van de burger. Vandaaruit kan er 
verder gewerkt aan een zo zelfredzaam mogelijke toekomst. 
 

 

 
 
Impact 

Cliënt: 
Efficiëntere en effectievere zorg rondom de cliënt. 

 
 
 
 
 
 
 

 Maatschappelijk: 
Door tijdig de juiste zorg in te zetten, kunnen mensen weer eerder deelnemen in 
onze samenleving. 
 

 
Betrokkenen 
 
 
 

Projectleider: 
Nog nader invullen: er wordt een vraag uitgezet welke beroepskrachten willen 
deelnemen aan deze werkgroep en wie de trekker van dit proces wordt. 
 

 Werkgroepleden: 
Nog nader invullen 
 
 

 

 

 

  


