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Multidisciplinaire samenwerking binnen de 
zorg- en hulpverlening en met de burger:  
de ontwikkeling van een digitale overlegtafel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 

Doel 
 
 
 
 

Het doel van het project is: 
1. Het in de praktijk toetsen en evalueren van de toegevoegde waarde van 

een ‘digitale overlegtafel’ voor alle betrokken zorg- en hulpverleners; 
2. Het ontwerpen, toetsen en evalueren van het proces van invoeren en in 

stand houden van een ‘digitale overlegtafel’; 
3. Het op basis van 1 t/m 2 leren van lessen voor succesvolle opschaling van 

de ‘digitale overlegtafel’ naar heel de regio Maastricht-Heuvelland. 

Idee De dynamiek van multidisciplinaire samenwerking rondom de zorg voor een 
burger/gezin vraagt om een bundeling van de voor de samenwerking 
relevante en actuele informatie. Een van de oplossingen kan een virtuele 
overlegtafel oftewel een ICT-software systeem zijn. Deze behoefte is geboren 
uit in het lokale veld in Maastricht: veel beroepskrachten in de wijken geven 
aan onvoldoende van elkaar te weten wie er betrokken is bij een kwetsbare 
burger/gezin en met welk behandelplan, bezig is. Betreffende burgers en 
gezinnen weten het vaak ook niet. 
Op 5 juli 2017 vond een werksessie plaats met 28 zorg- en hulpverleners/ 
beleidsmedewerkers uit de regio Maastricht-Heuvelland over het werken met 
een virtuele overlegtafel.  Er is consensus bereikt over het feit dat een digitale 
overlegtafel een oplossing kan bieden voor de ervaren knelpunten in 
multidisciplinaire samenwerking en dat men allen met éénzelfde systeem 
moet werken om het tot een succes te maken.   
Deze conclusies legitimeren de oprichting van een multidisciplinaire 
werkgroep “Digitale overlegtafel” die een project voorbereidt om te gaan 
experimenteren met één ICT-systeem, binnen de pilot Blauwe zorg in de wijk 
(mogelijk om ook buiten deze wijken te experimenteren). 

 Doel-
groep 

 Burgers en gezinnen in de vier pilotwijken 
 Beroepskrachten vanuit alle domeinen in de bovengenoemde pilotwijken 

 
Impact 

Kwaliteit 
van zorg 

De inzet van het gezamenlijk gebruik van één ICT-systeem leidt tot: 

 Beroepskrachten en cliënten zicht op wie met welk behandelplan bezig is.  

 Goede organisatie en afstemming van zorg en ondersteuning rondom het 
gezin, daardoor voorkomen van overmatig zorggebruik bij cliënt/gezin  

 Bevordering van de zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt. 

 Veilige en gericht communiceren. 

 Geen wildgroei van ICT systemen waarbij de beroepskracht moet inloggen. 

 Maatsch
appelijk 

 Cliënten krijgen de ondersteuning en begeleiding die ze nodig hebben. 

 Netto be-
sparing 

 Moet nog worden uitgewerkt. Is afhankelijk van het vervolg. 
De inzet van zware zorg en ondersteuning neemt af. 

Evaluatie   Voor de pilot wordt een evaluatieplan ontwikkeld in samenwerking met 
de Hogeschool Zuid en de universiteit Maastricht. 

Contact-
personen 

  Ingeborg Wijnands (ZIO)  projectleider vanuit Programmateam 
Zie: https://www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/ 

Looptijd 
 

  Van 1 juli 2017 t/m 31-12-2019. Keuze voor één systeem is gemaakt in 
februari 2018 door werkgroep.  
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