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Gezamenlijke Beoordeling is….
een vorm van samenwerking tussen organisaties op het gebied van werk, inkomen, zorg en 
welzijn, waarbij de cliënt met een meervoudige hulpvraag centraal staat. De hulpvraag 
wordt proactief en integraal onderzocht en in beeld gebracht met als doel de cliënt beter en 
sneller te helpen. In overleg wordt zoveel mogelijk samen met de cliënt naar de beste 
oplossing gezocht. De cliënt hoeft niet bij verschillende instanties afzonderlijk aanvragen in 
te dienen, hoeft maar één keer gegevens aan te leveren, krijgt een vaste contactpersoon en 
wordt zo min mogelijk belast met verschillende onderzoeken door informatie uit te 
wisselen en onderzoeken te combineren. Belangrijk onderdeel van Gezamenlijke 
Beoordeling is het met toestemming van de cliënt delen van kennis en informatie. Hierdoor 
wordt niet alleen meer kwaliteit van dienstverlening ervaren, maar ontstaat ook synergie 
voor de deelnemende organisaties.

Meervoudige hulpvraag is ….
een vraag die betrekking heeft op meerdere leefgebieden en waarbij meerdere wettelijke 
regelingen, die door verschillende organisaties worden uitgevoerd, nodig zijn om te komen 
tot  de beste oplossing voor de cliënt.



Samen beoordelen werkt! |  5 

Voorwoord 
Samen beoordelen werkt!

In dit boekje geven wij een beeld van de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling, hun 
aanpak, resultaten en aanbevelingen. In lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling is 
gedurende een jaar gewerkt aan verbetering van dienstverlening aan cliënten met een 
meervoudige hulpvraag. De dienstverlening in de lokale initiatieven was gericht op zeer diverse 
cliëntgroepen, zoals jongeren met een eerste psychose, ex-gedetineerden en mensen die bedreigd 
worden met huisuitzetting. Gemeenschappelijk is dat alle cliënten hulpvragen of problemen 
hebben op verschillende leefterreinen binnen de domeinen werk, inkomen, zorg en welzijn en 
met een vorm van Gezamenlijke Beoordeling geholpen zijn. Op de dvd bij dit boekje vertellen 
professionals wat de samenwerking in hun project betekende en geven zij praktische tips om in de 
dagelijkse praktijk cliënten met een meervoudige hulpvraag beter van dienst te kunnen zijn.

KPMG Plexus heeft de dienstverlening van de lokale initiatieven onderzocht. Wij geven een korte 
samenvatting van de uitkomsten van dit evaluatieonderzoek (Evaluatieonderzoek Gezamenlijke 
Beoordeling, KPMG Plexus, januari 2012).

Met ‘Samen beoordelen werkt!’ nodigen wij u uit in uw omgeving ook met Gezamenlijke 
Beoordeling aan de slag te gaan om daarmee niet alleen de dienstverlening te verbeteren, maar 
ook daadwerkelijk te komen tot versterking van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten. 
Samenwerking kan versterken en nieuwe inzichten brengen. Met de voorbeelden van de lokale 
initiatieven willen wij u inspireren. Nieuwe wetgeving geeft ook nieuwe kansen.

Wij bedanken alle deelnemers aan de lokale initiatieven voor hun inzet en bereidheid om kennis 
en ervaringen met ons te delen.

Het landelijk projectteam Gezamenlijke Beoordeling
Een project in opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS
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Cliëntverhaal uit Hengelo
De politie in Hengelo krijgt al jaren klachten van bewoners over de 34-jarige Peter en zijn 
21-jarige vriendin Karin. Peter is gewelddadig, heeft al meerdere malen vastgezeten voor 
huiselijk geweld en veroorzaakt overlast in de buurt. De wijkagent trekt er keer op keer op 
uit om de boel te sussen of anders in te grijpen. Ook Karin heeft in de afgelopen jaren 
regelmatig vastgezeten. Peter en Karin zijn bekend bij het regionaal ‘Veelplegersoverleg’ en 
voor beiden dreigt een jaar gedwongen plaatsing in een inrichting. Dat is een maatregel die 
de rechter kan opleggen aan stelselmatige overtreders om het uitzichtloze patroon van 
vastzitten, vrijkomen en terugvallen te doorbreken.

Als Peter begin 2011 opnieuw moet voorkomen voor huiselijk geweld, meldt de politie 
zowel Peter als Karin aan bij het lokaal initiatief Nazorg ex-gedetineerden in Hengelo. Alle 
beschikbare informatie bij ketenpartners over Peter en Karin wordt verzameld. Vervolgens 
worden vertegenwoordigers van deze organisaties èn Peter en Karin uitgenodigd voor een 
multidisciplinair overleg. Daar ontstaat een goed beeld van de situatie en worden afspraken 
gemaakt over oplossingsrichtingen. Betrokken hulpverleners en organisaties houden elkaar 
op de hoogte van de ontwikkelingen via het maandelijks instellingenoverleg.
In de acht maanden na de Gezamenlijke Beoordeling zijn zowel Peter als Karin niet meer 
met justitie in aanraking geweest en heeft vooral Peter vorderingen gemaakt. Rondom hun 
woonadres is het veel rustiger geworden. 
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Inleiding
De dienstverlening aan cliënten met een meervoudige hulpvraag verbetert wanneer organisaties 
samenwerken bij het zoeken naar de beste oplossing voor de cliënt. De situatie van de cliënt wordt 
dan gezamenlijk beoordeeld door de samenwerkende organisaties. De cliënt staat centraal en niet 
de organisaties of de wettelijke regelingen. De cliënt krijgt in één keer de beste oplossing voor zijn 
situatie aangeboden. 

Als onderdeel van het programma Stroomlijning Indicatieprocessen is in 2008 en 2009 in twee 
proefprojecten in Doetinchem en Leeuwarden gewerkt met Gezamenlijke Beoordeling. De 
evaluatie was aanleiding voor de staatssecretarissen van de ministeries van SZW en VWS om in een 
vervolgproject nader te onderzoeken voor welke doelgroepen deze dienstverlening bij uitstek 
geschikt is. Zij besloten om het proces van Gezamenlijke Beoordeling in lokale initiatieven verder 
te ontwikkelen. Deze opdracht is uitgevoerd in het project Gezamenlijke Beoordeling.

In dit boekje leest u over de aanpak van het project Gezamenlijke Beoordeling, over thema’s die 
een belangrijke rol spelen bij Gezamenlijke Beoordeling: samenwerken, gegevensuitwisseling en 
de meerwaarde van Gezamenlijk Beoordeling. Ook leest u over de ervaringen en resultaten van de 
lokale initiatieven in Almere, Amsterdam, Arnhem, Drechtsteden, Den Haag, Hengelo, 
Leeuwarden, Leiden, Oude IJsselstreek, Spijkenisse, Tytsjerksteradiel en Zeist en over de 
uitkomsten van het evaluatieonderzoek dat werd uitgevoerd door KPMG Plexus. 
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1  Het project Gezamenlijke Beoordeling 
De opdracht om het proces van Gezamenlijke Beoordeling verder te ontwikkelen in lokale 
initiatieven is in het project Gezamenlijke Beoordeling vertaald in de volgende activiteiten: het 
werven en selecteren van 12 lokale initiatieven, het adviseren en begeleiden van deze lokale 
initiatieven, het monitoren van de ontwikkelingen en het sturen op een goede verantwoording als 
input voor het evaluatieonderzoek. 

1.1 Werven en selecteren
In 2010 zijn twaalf lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling geworven. Een lokaal initiatief 
Gezamenlijke Beoordeling is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties 
met als doel de dienstverlening aan cliënten met een meervoudige hulpvraag op het gebied van 
werk, inkomen, zorg en welzijn te verbeteren. Via diverse communicatiekanalen zoals de website, 
een brochure, nieuwsberichten en het geven van presentaties is het project Gezamenlijke 
Beoordeling en de werving van lokale initiatieven onder de aandacht gebracht van relevante 
doelgroepen. Uit dertig projectvoorstellen met business case zijn aan de hand van een aantal 
wegingscriteria twaalf lokale initiatieven geselecteerd. Deze twaalf initiatieven kregen vanuit het 
landelijk project advies, ondersteuning en een financiële bijdrage. De afspraken met lokale 
initiatieven zijn in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd.

1.2 Adviseren en begeleiden 
De lokale projectleiders zijn begeleid bij de implementatie en uitvoering van hun plannen. Advies 
en begeleiding was gericht op het stimuleren van de lokale samenwerking om daarmee een 
efficiënt en effectief werkproces voor Gezamenlijke Beoordeling te bevorderen. Het uitgangspunt 
was dat een succesvol werkproces structureel ingebed zou kunnen worden en een voorbeeld zou 
kunnen zijn voor landelijke verspreiding. Als kader is hiervoor de procesplaat Gezamenlijke 
Beoordeling ontwikkeld (zie figuur 1).

Ook is informatie- en kennisuitwisseling tussen de lokale initiatieven georganiseerd en 
gestimuleerd, door te communiceren over voortgang, successen en knelpunten via de website, 
nieuwsbrieven en themabijeenkomsten. In bijeenkomsten voor de lokale projectleiders is naast 
uitwisseling van kennis en ervaring invulling gegeven aan thema’s die bij Gezamenlijke 
Beoordeling een belangrijke rol spelen: samenwerken, gegevensuitwisseling en het inzichtelijk 
maken van de meerwaarde van Gezamenlijke Beoordeling. 
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Figuur 1: Procesplaat Gezamenlijke Beoordeling

De procesplaat dient als voorbeeld en kader. Lokale initiatieven kunnen hiermee hun eigen proces invullen. Het referentiemodel 

Gezamenlijke Beoordeling is ontwikkeld om verschillen en overeenkomsten tussen lokale initiatieven te kunnen duiden. 
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Cliëntverhaal uit Arnhem
De 31-jarige Patricia, hoogzwanger en alleenstaande moeder, meldde zich op het 
inloopspreekuur van Rijnstad Welzijn en Hulpverlening. Ze dreigde over vijf dagen met haar 
twee kinderen en de derde op komst op straat te worden gezet. Miriam Holland, coördinator 
schuldhulpverlening, stond haar te woord: “Patricia zat flink in de rats. Ze had geen inkomen. 
Openstaande rekeningen werden niet betaald, waardoor forse achterstanden waren ontstaan 
in de vaste lasten. Drie maanden eerder was haar aanvraag voor een bijstandsuitkering 
afgewezen omdat ze niet op tijd de daarvoor benodigde papieren had ingeleverd. Ze had een 
nieuwe aanvraag gedaan, maar kon de papieren niet vinden. Ze was heel chaotisch en het 
overzicht volledig kwijt. Daardoor miste ze ook controles bij de verloskundige en lukte het haar 
niet om tijdig kraamzorg te regelen.” Miriam heeft direct de situatie van Patricia voorgelegd 
aan het team Bedreigende Situaties bij de gemeente om nadere informatie op te vragen en af 
te kunnen wegen of het voorkomen van de ontruiming gerechtvaardigd zou zijn. 

Het team Bedreigende Situaties is de spil van het lokaal initiatief en ondersteunt de doelgroep 
bij het oplossen van hun financiële en onderliggende problemen en het verbeteren van hun 
leefsituatie. Mirjam: “Patricia had zeer veel moeite om het hoofd boven water te houden en 
haar kinderen op te voeden. Met de integrale aanpak van haar problemen door het lokaal 
initiatief Bedreiging opgelost en nu verder kon ze in haar huis blijven en kregen zij en haar kinderen 
de zorg die ze nodig hadden. Als Patricia op straat was komen te staan, waren haar kinderen 
mogelijk uit huis geplaatst omdat zij ze zonder woning en thuisbegeleiding onvoldoende basis 
en veiligheid zou kunnen bieden.”
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1.3 Monitoren en verantwoorden 
De lokale initiatieven waren zelf verantwoordelijk voor de planvorming, inrichting en uitvoering 
van de werkzaamheden. Het landelijk projectteam stuurde op de afgesproken mijlpalen en op 
volledige tussen- en eindverslagen. Het gegeven dat de lokale initiatieven slechts een jaar de tijd 
hadden om uitvoering te geven aan hun projectvoorstel met business case, gaf veel druk op de 
planning en het projectresultaat. 

Evaluatie
Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door KPMG Plexus. De eindverslagen van de lokale 
initiatieven vormden de basis voor de evaluatie van het project. Zowel projectleiders, 
professionals als cliënten kwamen in het onderzoek aan bod. In het evaluatieonderzoek is een 
beoordelingskader gehanteerd dat vooraf met de begeleidingscommissie en de opdrachtgevers 
SZW en VWS is afgestemd. Het evaluatieonderzoek heeft geleid tot een selectie van de meest 
succesvolle lokale initiatieven en tot het benoemen van een aantal bouwstenen die nodig zijn 
voor een succesvolle Gezamenlijke Beoordeling. De ministeries van SZW en VWS zullen aan de 
hand van de landelijke evaluatie een besluit over het vervolg nemen en de Tweede Kamer 
informeren.
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2  Thema’s 
In dit hoofdstuk staat een korte weergave van de belangrijkste inzichten die het project 
Gezamenlijke Beoordeling heeft opgeleverd over de thema’s samenwerken, gegevensuitwisseling 
en het inzichtelijk maken van de meerwaarde van Gezamenlijke Beoordeling.

2.1 Samenwerken
Gezamenlijke Beoordeling betekent samen werken aan de beste oplossing voor de meervoudige 
hulpvraag van een cliënt. Dat vereist samenwerking van ketenorganisaties op verschillende 
leefgebieden en een integrale intake van de cliënt, waarbij meer informatie wordt gevraagd aan de 
cliënt dan over één specifiek leefgebied. Uit de ervaringen die zijn opgedaan in de lokale 
initiatieven, zijn de volgende aspecten belangrijk gebleken voor een succesvolle samenwerking.

Kennis en ervaring bijeenbrengen
Breng de kennis en ervaring van de belangrijkste dienstverleners voor een specifieke doelgroep 
cliënten bijeen, om een integrale oplossing te kunnen bieden. Probeer zoveel mogelijk partners te 
betrekken, maar laat niet het succes van de samenwerking van de deelname van een enkele 
partner afhangen.

Bestuurlijk draagvlak
Zorg voor bestuurlijk draagvlak en voldoende tijd en middelen. Maak afspraken over 
handelingsruimte, zodat slagvaardig kan worden opgetreden. 

Duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken over de samenwerking. Ontwikkel als samenwerkende partners een 
gezamenlijke visie op de samenwerking en weet van elkaar wie, wat, waar en wanneer doet. De 
meest succesvolle lokale initiatieven hebben afspraken tussen ketenorganisaties vastgelegd in een 
convenant of samenwerkingsovereenkomst. 

Regierol
Spreek binnen de samenwerking een regierol af. Iemand die het overzicht heeft, aanspreekpunt is 
voor de cliënt en de gemaakte afspraken bewaakt.

Professionals met een brede blik
Professionals in een samenwerkingsverband Gezamenlijke Beoordeling moeten over de grenzen 
van de eigen organisatie denken en kijken. Openheid, vertrouwen, bereidheid tot samenwerking, 
pragmatisch en volhardend, zijn andere belangrijke kenmerken voor professionals om tot een 
succesvolle samenwerking te komen.
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Elkaar kennen
Leer elkaar en elkaars producten en diensten kennen. Wees op de hoogte van elkaars kennis, 
ervaring en rol en weet wat je van elkaar kunt verwachten. Samen training of scholing volgen en 
het brengen van werkbezoeken bij elkaar, kan daarbij helpen. Maar ook het werken met 
gemeenschappelijke instrumenten stimuleert de samenwerking.

Voorbeeld: Werktafel Oude IJsselstreek
Een multidisciplinaire groep professionals per wijk met verschillen in rollen, taken en niveau 
is in Oude IJsselstreek gezamenlijk via “werktafels” getraind. De training is gericht op het 
optimaliseren van het signaleren, samenwerken en communiceren door de professionals. 
Doordat de mensen die met elkaar (gaan) werken ook samen deelnemen aan de werktafel, 
leren ze elkaar beter kennen, wat de samenwerking ten goede komt.
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2.2 Gegevensuitwisseling 
Het uitwisselen van cliëntgegevens vormt een essentieel onderdeel van Gezamenlijke Beoordeling. 
Door het uitwisselen van informatie wordt administratieve lastenverlichting bereikt voor 
organisaties die samenwerken in een werkproces Gezamenlijke Beoordeling. De organisatie waar 
de vraag van de cliënt binnenkomt, verzamelt gegevens en met goedkeuring van de cliënt kunnen 
de gegevens dan ook door de ketenorganisaties gebruikt worden. De cliënt ervaart 
lastenverlichting omdat hij de informatie maar één keer hoeft aan te leveren en niet bij elke 
organisatie apart. 

Manieren van gegevensuitwisseling
Cliëntinformatie kan persoonlijk worden uitgewisseld, maar een digitaal systeem voor 
gegevensuitwisseling kan toegevoegde waarde hebben bij Gezamenlijke Beoordeling. De 
meervoudige hulpvraag van de cliënt kan hierdoor integraal beoordeeld worden. In de lokale 
initiatieven zijn op verschillende manieren gegevens uitgewisseld: een bestaand systeem is 
gebruikt in Oude IJsselstreek (de Zorgmonitor) en in een aantal initiatieven zijn nieuwe digitale 
systemen ingezet zoals het systeem Mens Centraal in Hengelo, Spijkenisse en Zeist en de 
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) in Den Haag. In Almere is voor vraagverheldering over werk en 
andere activiteiten binnen de bestaande webapplicatie EigenKrachtWijzer (EKW) de module ‘Werk’ 
ontwikkeld. Hierdoor is al veel informatie beschikbaar tijdens het intakegesprek. Naast de digitale 
uitwisseling van gegevens zijn in de lokale initiatieven ook cliëntgegevens uitgewisseld via de 
telefoon en/of e-mail.

Voorbeeld 
Door het lokaal initiatief Vroege Interventie Psychose (Amsterdam) is met het UWV een 
afspraak gemaakt dat de medische gegevens van een cliënt die dienen voor de 
onderbouwing van een Wajong aanvraag, worden doorgeven aan de keuringsarts van het 
UWV. 

Privacy bij gegevensuitwisseling
Bij het uitwisselen van cliëntgegevens staat het borgen van de privacy van de cliënt voorop. Tijdens 
de themabijeenkomsten zijn onder leiding van een deskundige inzichten ontwikkeld hoe de 
privacy in het werkproces geborgd kan worden. Dit is verwerkt in een model werkinstructie 
gegevensuitwisseling. Het is belangrijk dat de cliënt wordt geïnformeerd over welke informatie 
een organisatie beschikt, welke informatie waar en met welk doel opgevraagd gaat worden en dat 
hij instemt met het gebruik van deze informatie voor een Gezamenlijke Beoordeling. Het is zinvol 
om de beschikbare informatie te verifiëren bij de cliënt en vast te leggen wat er besproken is. 
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Model werkinstructie gegevensuitwisseling 
Voor de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling is samen met privacydeskundige 
Mr. Lydia Janssen en het UWV een model werkinstructie opgesteld voor 
gegevensuitwisseling. Onderdeel daarvan is een toestemmingsverklaring die de cliënt bij 
aanvang van een traject Gezamenlijke Beoordeling kan ondertekenen. Het model kan 
aangepast worden aan de lokale dienstverlening.

Overige aandachtspunten
Een aandachtspunt is de praktische haalbaarheid van een digitaal systeem voor 
gegevensuitwisseling: voorwaarde is dat alle samenwerkende ketenpartners toegang hebben tot 
het systeem met cliëntgegevens. Een ander aandachtspunt is dat medewerkers soms in twee 
systemen gegevens in moeten voeren, zowel in het eigen als in het gedeelde systeem. De 
investering in tijd voor de extra gegevensinvoer moet dan wel voldoende meerwaarde opleveren. 

2.3 De meerwaarde van Gezamenlijke Beoordeling
Ieder lokaal initiatief Gezamenlijke Beoordeling moet meerwaarde hebben om bestaansrecht te 
claimen. Aan de projectleiders van de lokale initiatieven is vooraf in een business case en achteraf 
in het eindverslag gevraagd om aan te geven wat de verwachte respectievelijk gerealiseerde 
meerwaarde is voor zowel de cliënt, de organisatie(s) als de maatschappij.

Top drie meerwaarde
Tijdens themabijeenkomsten is een top drie samengesteld van de meerwaarde die Gezamenlijke 
Beoordeling oplevert voor de cliënt, de organisatie en de maatschappij. 

De cliënt:
1. wordt integraal en sneller geholpen; 
2. hoeft maar één aanvraag te doen en dus minder vaak informatie te leveren;
3. komt direct bij het juiste loket (‘no wrong door’).

Organisaties:
1. betere aansluiting van processen binnen en tussen organisaties;
2. sneller proces door minder processtappen;
3. meer kennis, informatie en bewegingsruimte voor de professionals.

De maatschappij:
1. meer participatie;
2. beperking van zorg-en uitkeringskosten;
3. beperking van uitvoeringskosten.
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Kosten en baten
Een kosten-batenanalyse biedt inzicht in de effectiviteit en meerwaarde van een lokaal initiatief 
Gezamenlijke Beoordeling. Inzicht in de kosten en baten en een goede financiële onderbouwing 
van de resultaten vormen immers de basis voor positieve besluitvorming over structurele 
inbedding van Gezamenlijke Beoordeling. Het kwantificeren van meerwaarde is lastig gebleken. In 
themabijeenkomsten en in een speciaal voor de lokale initiatieven ontwikkelde handreiking is 
aandacht besteed aan de kosten-batenanalyse als hulpmiddel voor het bepalen van de effecten en 
het kwantificeren daarvan in doorlooptijd, kostenbesparing en kwaliteit. Het gaat dan om het 
definiëren, kwantificeren en waarderen van de effecten zowel voor de cliënt, de organisatie als 
voor de maatschappij. 

Voorbeeld kwantificering meerwaarde in Arnhem
In het lokaal initiatief in Arnhem heeft Gezamenlijke Beoordeling geleid tot een afname in 
het verstrekken van bijzondere bijstand. Ten opzichte van het jaar ervoor, is een besparing 
van ruim € 100.000,- gerealiseerd. Daar tegenover staan de totale projectkosten van ruim 
€ 60.000,- die voor het grootste deel bestaan uit personele kosten en voor een klein deel uit 
trainingen en ICT. 
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3  De lokale initiatieven
In dit hoofdstuk staat een korte beschrijving van alle twaalf lokale initiatieven Gezamenlijke 
Boordeling. 

3.1 Almere - Eigen Kracht Wijzer – Werk 

Doelgroep
Cliënten van het Werkplein Almere die een aanvraag doen voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) en 
die gebruik maken van de Eigen Kracht Wijzer (EKW). 

Aanleiding
De EKW is een website die burgers helpt aan oplossingen voor vragen rond wonen, werken, 
welzijn en zorg. Deze website is uitgebreid met een werkmodule. Daarmee wordt de methode van 
vraagverheldering van de EKW ook geschikt voor cliënten van het Werkplein en versterkt het 
re-integratie.

Aanpak
De cliënt vult de EKW in en krijgt antwoord op vragen. Deze informatie dient tevens als 
voorbereiding voor het intakegesprek met Sociale Zaken. Tijdens het intakegesprek wordt het 
hulptraject voor de cliënt mede op basis van de verstrekte informatie beoordeeld. Eigen kracht, 
initiatief en participatie van mensen in de samenleving staat daarbij centraal.

Resultaten
Het project bevindt zich in de implementatiefase. De implementatie is vertraagd door gebrek aan 
capaciteit. Verwacht wordt dat de nieuwe werkwijze een vermindering in administratieve lasten 
oplevert voor betrokken organisaties. 

“ In de werkwijze Gezamenlijke Beoordeling is het meer werken mét de cliënt dan 
voor de cliënt. Dit past goed in de huidige ontwikkelingen, zoals de kanteling van de 
Wmo.” Eef Botjes, projectleider



18 | Samen beoordelen werkt!

Aanbevelingen uit Almere
•	 Het is belangrijk proactief informatie over de cliënt uit te wisselen tussen betrokken 

medewerkers van ketenpartners. 
•	 Zo lang medewerkers vooral worden aangesproken op het efficiënt uitvoeren van hun 

primaire taak in het begeleidingsproces van intake naar werk, gaat dit ten koste van een 
integrale kijk op de cliënt en wordt de dienstverlening suboptimaal. Trajecten duren 
hierdoor mogelijk langer omdat niet alle ‘belemmeringen voor participatie’ meteen aan 
de orde komen en trajecten daarmee minder effectief zijn. 

Toekomst
De aanpak leent zich goed voor structurele inbedding. De gehanteerde aanpak is reeds ingebed in 
de gemeente Almere. De EKW wordt ook al in andere gemeenten gebruikt.

3.2 Amsterdam - Vroegtijdige Interventie Psychose 

Doelgroep
Adolescenten en jong volwassenen in Amsterdam die voor het eerst een psychose krijgen.

Aanleiding
Vroegtijdige Interventie Psychose (VIP) wil de samenwerking met de ketenpartners verbeteren. 
Deze samenwerking is noodzakelijk om cliënten zo vroeg mogelijk intensief en met een 
multidisciplinaire aanpak te behandelen. Het verloop van de ziekte wordt positief beïnvloed en 
cliënten kunnen op een zo goed mogelijk niveau blijven functioneren en in de maatschappij 
blijven participeren. 

Aanpak
Het VIP sluit een behandelovereenkomst af met de cliënt en is verantwoordelijk voor de 
behandeling van de cliënt. Het VIP heeft korte lijnen met CIZ en UWV voor de indicatie aanvragen. 
Dit is belangrijk om de voortgang van de behandeling niet te vertragen en snel de juiste zorg in te 
zetten.

“ Met meerdere partijen, inclusief de familie, intensief samenwerken rond een cliënt 
op leefgebieden als onderwijs, dagbesteding, werken en wonen. Daar heb ik een 
helder kader en gezamenlijke procedures voor nodig. Daaraan vooraf gaat een 
gezamenlijke visie van alle betrokken organisaties.”  
Debby Kamstra, jobcoach en sociaal psychiatrisch verpleegkundige
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Resultaten 
Uiteindelijk zijn werkafspraken gemaakt met het CIZ in de vorm van een regeling, om zo de 
doorlooptijd van de indicatiestelling te verkorten. Een verwacht effect van de regeling met CIZ is 
dat de doorlooptijd van een zorgtraject verkort wordt, doordat de indicatie sneller beschikbaar is. 
Dit kan tevens gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt: doordat de juiste 
zorg sneller ingezet wordt, kan de cliënt beter en adequater geholpen worden. 

Aanbevelingen uit Amsterdam
Het maken van afspraken tussen lokale initiatieven en een landelijke organisatie zoals UWV 
of CIZ is soms lastig: het lokaal initiatief wil afspraken ‘op maat’ en de landelijke organisatie 
is gebonden aan de landelijke context. Toch is maatwerk mogelijk: in overleg met elkaar, 
waarbij ambities en verwachtingen helder zijn. De uitdaging is om helder voor ogen te 
krijgen wat er mogelijk is, met het cliëntbelang voorop. Soms helpt druk vanuit het 
ministerie om beweging te forceren.

Toekomst
De gezamenlijke aanpak is structureel ingebed in de organisaties en werkwijze. De samenwerking 
met het CIZ is nog niet ingebed in de organisatie, aangezien het gaat om een aparte afspraak 
tussen de twee partijen. De bereikte resultaten en de gezamenlijke aanpak zijn goed te vertalen 
naar andere VIP-teams in Nederland.

3.3 Arnhem - Bedreiging opgelost en nu verder 

Doelgroep
Inwoners uit Arnhem die wegens het niet kunnen betalen van rekeningen uit huis (dreigen te) 
worden gezet en/of (dreigen te) worden afgesloten van gas, water en of licht. 

Aanleiding
Voorheen werden inwoners die uit huis dreigden te worden gezet bij de gemeente vaak van het 
kastje naar de muur gestuurd, terwijl deze groep bij zeer snel handelen is gebaat. De cliënt werd 
vaak meermalen doorverwezen voordat hij bij de juiste instantie terecht kwam en er werd vrijwel 
nooit gekeken of de cliënt al bij een andere instantie in een hulptraject zat. 
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“ Integraal werken is over de grenzen van je eigen afdeling en organisatie heen kijken en 
op de hoogte zijn van andere deskundigheidsgebieden. Zorgen voor een zo compleet 
mogelijk aanbod. Zoveel mogelijk zelf regelen en als dat niet kan, niet de cliënt door-
verwijzen, maar de vraag overdragen. Heel belangrijk daarbij is een open houding en 
bereidheid tot overleg en het delen van informatie, de ander niet als bedreiging zien.”  
Ellen Krabbenborg, projectleider
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Aanpak
Bij de melding van een cliënt in een bedreigende situatie wordt deze doorgeleid naar de 
coördinator van een centraal team Gezamenlijke Beoordeling. De coördinator onderzoekt of de 
cliënt al gebruik maakt van hulp, om te voorkomen dat de cliënt kan ‘shoppen’ bij diverse 
loketten, fondsen en hulpinstanties. Verschillende zorgaanbieders stellen in overleg met elkaar 
een persoonlijk trajectplan op zodat de problemen op verschillende gebieden in samenhang 
kunnen worden aangepakt. Een trajectmanager zorgt ervoor dat de inwoner de juiste zorg en/of 
voorzieningen ontvangt van de diverse aanbieders en voert hier de regie op. 

Resultaten 
Het voordeel van de Gezamenlijke Beoordeling voor de cliënt is dat deze centraal instroomt en 
niet meer wordt doorverwezen. Eén persoon heeft de regie. De gegevens van de patiënt worden 
tussen de afdelingen en organisaties gedeeld. Hierdoor hoeft de cliënt minder vaak informatie aan 
te leveren en minder instanties te bezoeken. De doorlooptijd is door deze werkwijze verkort, 
waardoor huisuitzettingen vaker worden voorkomen. De uitgaven voor Bijzondere Bijstand om 
bedreigende situaties op te lossen zijn sterk afgenomen. Het hulpaanbod voor de cliënten is 
completer en meer gericht op een structurele oplossing. De professionals geven aan dat vooral de 
onderlinge contacten sterk zijn verbeterd. De teamleden zijn zelfs geautoriseerd om bepaalde 
activiteiten van andere afdelingen over te nemen. Een voordeel voor de organisatie is dat minder 
personeel zich bezighoudt met dezelfde cliënt.

Aanbevelingen uit Arnhem
•	 Creëer draagvlak door goed te communiceren met de ketenpartners over de werkwijze 

die je wilt invoeren en geef alle partijen de gelegenheid hierop te reageren. 
•	 Zorg dat het project een of meerdere ambassadeurs heeft die op een hoger niveau in de 

organisatie opereren. Dit draagt bij aan draagvlak en is belangrijk bij het oplossen van 
knelpunten. 

•	 Zorg voor voldoende capaciteit om het project van de grond te krijgen en zorg dat één 
organisatie de kar trekt.

Toekomst
Het project in Arnhem wordt structureel ingebed in de organisatie. De woningcorporaties in 
Arnhem sluiten zich in 2012 aan bij het project. Dit is belangrijk, omdat daar in veel gevallen de 
eerste signalen binnenkomen voor dreigende uithuiszetting. Vanaf 1 januari 2012 is een 
registratiesysteem operationeel, waarmee de belangrijkste gegevens van de cliënt worden 
weergegeven en gedeeld. In Arnhem wordt bekeken of de werkwijze Gezamenlijke Beoordeling 
ook voor andere doelgroepen met meervoudige hulpvragen ingezet kan worden. 
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“ Doordat alle samenwerkingspartners met de ZRM werken,  
beoordeelt iedereen de cliënt op dezelfde wijze en ontstaat snel  

duidelijkheid over de situatie van de cliënt en welke zorg nodig is.”  
Audrey Arlaud, projectleider 
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3.4  Den Haag - Eenduidig en uniform beoordelen  
met de Zelfredzaamheid-Matrix 

Doelgroep
Alle daklozen en sociaal kwetsbare personen in Den Haag in de wijken Escamp en Haagse Hout die 
nog (semi) zelfstandig wonen, waarbij een hoog risico bestaat op dakloosheid. 

Aanleiding
Deelname aan het Project Gezamenlijke Beoordeling maakte het mogelijk de dienstverlening aan 
de doelgroep te verbeteren door in de samenwerking tussen ketenpartners de Zelfredzaamheid-
Matrix (ZRM) te gebruiken.

Zelfredzaamheid-matrix (ZRM)
De ZRM is een  screeningsinstrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en 
onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en 
gerelateerde werkvelden, eenvoudig en volledig kunnen beoordelen in hoeverre een cliënt 
zich kan redden in het dagelijks leven. De ZRM bestaat uit 11 leefdomeinen waarop de 
zelfredzaamheid van de cliënt kan worden gescoord. Wanneer samenwerkingspartners met 
de ZRM werken, beoordeelt iedereen de cliënt op dezelfde wijze en ontstaat snel 
duidelijkheid over de situatie van de cliënt en welke zorg nodig is.
Meer informatie: www.zelfredzaamheidmatrix.nl

Aanpak
Cliënten melden zich of worden aangemeld bij één van de vijf samenwerkende loketten. De 
medewerker aan het loket vult de ZRM in en screent de cliënt op meervoudige problematiek. 
Veldregisseurs coördineren per stadsdeel een zeswekelijks multidisciplinair ‘Signaleringsoverleg’. 
In dat overleg zijn naast de vijf loketten ook zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en 
de politie vertegenwoordigd, waardoor direct de juiste disciplines effectief hulp kunnen bieden. 

Resultaten 
De cliënt is direct aan het juiste loket en door de Gezamenlijke Beoordeling met de ZRM wordt 
integraal gekeken naar de problematiek en oplossingen. De cliënt heeft één aanspreekpunt en 
regiehouder voor het zorgproces. De doorlooptijd van het proces is verkort. 
Samenwerkingspartners spreken via de ZRM dezelfde taal en kijken buiten de eigen kaders. De 
ZRM geeft een helder overzicht waar het zwaartepunt in de problematiek ligt. Vooral voor 
professionals met een achtergrond die minder op de doelgroep aansluit, helpt de ZRM de 
problematiek goed in kaart te brengen. De verschillende organisaties weten door gebruik van de 
ZRM beter van elkaar wat de werkgebieden en ontwikkelingen zijn en er is een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de cliënten. 
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Aanbevelingen uit Den Haag
•	 Investeer in trainingen en (kennismakings)gesprekken met professionals van alle 

betrokken samenwerkingspartners, geef presentaties en schuif aan bij overlegstructuren 
om draagvlak te creëren bij de uitvoerders en hun leidinggevenden. 

•	 Blijf professionals trainen in het gebruik van de ZRM.

Toekomst
Vanaf januari 2012 wordt de aanpak verder uitgerold in de gemeente Den Haag. Het gebruik van de 
ZRM zal worden geïmplementeerd in de overige ‘Signaleringsoverleggen’. Ook gaan ketenpartners 
van de maatschappelijke opvang de ZRM gebruiken. 

3.5 Drechtsteden - Professionalisering klantbeoordeling Route 27 

Doelgroep
16 tot 27 jarigen met een meervoudige hulpvraag op de terreinen zorg, werk en onderwijs in 
Dordrecht. Vooral voortijdig schoolverlaters en jeugdwerklozen.

Aanleiding
Het programma Route 27 bestond al. Deelname aan het project Gezamenlijke Beoordeling was een 
kans om de netwerksamenwerking en Gezamenlijke Beoordeling verder te professionaliseren met 
als doel alle jongeren op een effectieve en efficiente manier te helpen en voortijdige uitstroom uit 
Route 27 tot een minimum te beperken.

Aanpak
Tijdens de integrale intake bij één van de vier partners van Route 27 tekenen jongeren een 
verklaring waarin ze instemmen met uitwisseling van informatie tussen de 
samenwerkingspartners. Bij de intake wordt een stappenplan opgesteld op basis van de 
beschikbare informatie. Vervolgens worden speedmeets georganiseerd met werkgevers. Bij 
onvoldoende resultaat volgt casusoverleg in het multidisciplinaire team. Alle informatie wordt 
vastgelegd in een webapplicatie die via autorisatie toegankelijk is voor de ketenpartners.
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Resultaten
Door de integrale aanpak worden aan jongeren geen overbodige en/of overlappende producten en 
diensten aangeboden vanuit de afzonderlijke ketenorganisaties. Administratieve lastenverlichting 
treedt op door de integrale intake en het werken met een trajectplan. In de integrale intake is 
aandacht voor het netwerk van de jongere zelf en voor versterking van de zelfredzaamheid van de 
jongere. Dit draagt bij aan een snelle begeleiding naar werk en/of opleiding. 

Aanbevelingen uit Drechtsteden
•	 Ontwikkel met ketenpartners een gezamenlijk business of verdienmodel rondom de 

nieuwe aanpak. Dit vraagt om een integrale blik, het doorbreken van patronen en vooral 
lef om het anders te willen doen. 

•	 Integraal samenwerken begint met het leren kennen van elkaars producten en diensten 
en het waarderen van de verschillen. 

Toekomst
Route 27 werkt op basis van de resultaten aan een herontwerp van de dienstverlening. Een actieve 
benadering van de doelgroep, werken met casemanager en gerichte methodieken, zijn kenmerken 
die in het herontwerp een plek moeten krijgen.

“ Op een gegeven moment zag ik een terugtrekkende beweging bij ketenpartners. 
Niet uit onwil, maar vanwege bezuinigingen. Je kunt mensen en geld nu eenmaal 
maar één keer inzetten. De centrale vraag voor ons is dan ook hoe in deze weerbar-
stige tijd de samenwerking te organiseren. Juist in tijden van schaarste is samen-
werking meer dan ooit noodzakelijk.”  
Marjan Middelburg, projectleider
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“ Wij leveren een zinvolle bijdrage aan de re-integratie van een cliënt door bijvoor-
beeld het regelen van onderdak, passende zorg en woonbegeleiding. Het doet 
goed als een cliënt uit de goot kruipt, zijn leven weer op de rit krijgt. Ook maakt de 
diversiteit het tot een heel boeiend werkveld.”  
André Smink en Mustafa Özer, coordinator respectievelijk consulent
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3.6 Hengelo - Nazorg ex-gedetineerden 

Doelgroep
Ex-gedetineerden in Hengelo die na het uitzitten van de straf terugkeren in de maatschappij.

Aanleiding
In Hengelo keren per jaar gemiddeld 150 gedetineerden terug in de samenleving. Het recidive 
cijfer ligt op 40%. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ontbreken van nazorg na detentie zoals 
bij het vinden van huisvesting, aanvragen van een uitkering en toeleiding naar school of werk. Er 
is gewerkt aan een betere afstemming tussen de verschillende trajecten op het gebied van werk, 
inkomen en zorg voor ex-gedetineerden.

Aanpak
De nazorgcoördinator vergaart informatie over de cliënt samen met de medewerker 
maatschappelijke dienstverlening. Om vroegtijdig de problematiek aan te pakken vindt de intake 
met de cliënt plaats in de penitentiaire inrichting. Wanneer de cliënt toestemming geeft voor 
gegevensuitwisseling, delen de ketenpartners informatie over de cliënt via Mens Centraal. 

Resultaten
Met de aanpak van Gezamenlijke Beoordeling wordt alle beschikbare informatie over de cliënt 
gekoppeld en gebruikt om tot een integrale aanpak te komen. Hierdoor is de kwaliteit van de 
dienstverlening beter en de administratieve lasten voor de cliënt nemen af. De cliënt heeft één 
contactpersoon. Door minder vaak informatie uit te vragen, minder overdrachtsmomenten tussen 
ketenpartners en meer betrouwbare informatie, wordt tijd bespaard voor de organisaties. Ook 
wordt tijdwinst behaald door de dossierkoppeling via Vis2 en Mens Centraal.
Gedurende het project Gezamenlijke Beoordeling is het aantal veelplegers in de gemeente 
afgenomen: dit levert een financiële besparing op, maar ook het veiligheidsgevoel wordt hiermee 
positief beïnvloed.

Aanbevelingen uit Hengelo
Vermeende belemmeringen voor gegevensuitwisseling door privacy zijn vaak weg te nemen 
door creatief denken. Veel is mogelijk wanneer een cliënt tekent voor informatie-
uitwisseling binnen een keten.

Toekomst
De aanpak van Gezamenlijke Beoordeling van ex-gedetineerden in Hengelo wordt via deze 
werkwijze voortgezet en uitgebouwd. 



28 | Samen beoordelen werkt!

3.7 Leeuwarden - Optimaal indiceren 

Doelgroep
Kinderen, jongeren en kwetsbare ouderen in 8 aandachtswijken in Leeuwarden.

Aanleiding
De mogelijkheid om met de ervaringen uit de eerdere pilot Gezamenlijke Beoordeling, het proces 
vanuit de domeinen werk, inkomen, zorg en welzijn verder vorm te geven en samen te laten vallen 
met Welzijn Nieuwe Stijl. 

“ Het is de kunst een doeltreffende werkmethodiek te vinden die  
tegelijk kostenneutraal of winstgevend is.”  
Oebele Herder, gemeente Leeuwarden

Aanpak
Cliënten komen binnen via het Meldpunt integrale indicering, via de reguliere loketten van de 
gemeente of via de informatie- en adviespunten. Deze worden bemenst door welzijnsmedewerkers 
van onder andere MEE Friesland. Het screenen van cliënten met een meervoudige hulpvraag wordt 
gedaan met de brede intake die in de pilot al ontwikkeld is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
‘onderzoeksvrije voorzieningen’, ‘eenvoudig middels mandaat’ en ‘integraal onderzoek’. Bij 
‘integraal onderzoek’ is de indicatiesteller van het Meldpunt vanaf dat moment het aanspreekpunt 
voor de cliënt, voor het informatie- en adviespunt en voor de hulpverlener. Na een integraal 
onderzoek komt de indicatiesteller met een op de situatie van de klant toegesneden pakket van 
voorzieningen en indicaties. 

Resultaten
Over de werkwijze ‘integraal onderzoek’ zijn werkafspraken gemaakt die vanaf eind 2011 in praktijk 
worden gebracht. Concrete resultaten van deze werkwijze worden in het 1e kwartaal 2012 verwacht. 
Professionals krijgen door Gezamenlijke Beoordeling meer inzicht in de werkwijze en de 
deskundigheid van de verschillende ketenpartners.

Aanbeveling uit Leeuwarden
Het proces van indicatiestelling kan verbeterd worden door eerst de enkelvoudige 
indicatiestelling te verbeteren en te optimaliseren en vervolgens aanpassingen te realiseren 
in de indicatiestelling bij meervoudige hulpvragen.
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Toekomst
Het project wordt in 2012 voortgezet. Wanneer deze werkwijze succesvol blijkt, wordt het 
werkterrein uitgebreid naar de hele stad. Ook wordt dan bekeken op welke wijze het domein Jeugd 
bij deze werkwijze kan worden betrokken.

3.8 Leiden - Eropaf in Slaaghwijk 

Doelgroep
Huishoudens in de buurt Slaaghwijk van Leiden die kampen met meervoudige problemen op het 
gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn.  

Aanleiding
Slaaghwijk staat bekend als een buurt waar veel bewoners problemen hebben op het gebied van 
werkloosheid, schulden en gezondheid. Het ‘Achter de voordeur project’ in Slaaghwijk, had tot 
doel de problemen waar de huishoudens mee kampen in kaart te brengen en aan te pakken. Het 
Project Gezamenlijke Beoordeling wilde de problemen met inkomensvoorziening, werkloosheid, 
schulden en gezondheid in deze wijk integraal aanpakken. 

Aanpak
Hulp- en zorgverlening aan de loketten van zorg, welzijn, werk en inkomen worden gekoppeld 
waardoor de doelgroep een integraal pakket krijgt aangeboden. Gewerkt wordt met een 
gezamenlijk meldpunt en huisbezoeken. Bewonersadviseurs krijgen training en coaching en 
zorgen ervoor dat de hulp, zorg en dienstverlening die nodig is voor de gezinnen wordt 
georganiseerd. Een projectleider Gezamenlijke Beoordeling houdt zich bezig met het stroomlijnen 
van de processen rond indicatiestelling, hergebruik van gegevens en de haalbaarheid van een 
gezamenlijk meldpunt en casusoverleg.

Resultaten
De implementatie van het project is niet volgens plan verlopen. De vooraf benoemde risico’s, 
bleken moeilijk beheersbaar en vragen een veel intensievere sturing dan nu mogelijk bleek. Het 
gebrek aan draagvlak vanwege het institutionele krachtenveld en de problemen in de wijk die te 
hardnekkig bleken, waren de grootste belemmeringen. Er zijn nauwelijks cliënten aangemeld via 
het project ‘Achter de voordeur’. Met de komst van Gezamenlijke Beoordeling is een eerste stap 
gezet richting het kennen van elkaars werkveld en het samenwerken.
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Aanbevelingen uit Leiden
•	 Werk ook aan het creëren van draagvlak onder professionals, om te voorkomen dat 

Gezamenlijke Beoordeling iets is dat van bovenaf opgelegd wordt. 
•	 Betrek de partners bij het ontwerp van de businesscase met name bij het bepalen van de 

doelgroep en de aanleiding om het project te starten. 
•	 Betrek ook de cliënten en hun intermediairs bij de probleemstelling.

Toekomst
Het lokaal initiatief Gezamenlijke Beoordeling is afgesloten. Er komt een analyse hoe de 
doelgroep beter bereikt kan worden en welke hulp- of dienstverlening van toegevoegde waarde 
kan zijn. Met de uitkomst moet nieuw beleid worden ontwikkeld. Daarin zullen de ervaringen van 
dit project worden meegenomen.

“ Wij zien het als een uitdaging om in Slaaghwijk het gezin weer centraal te stellen. 
Wij willen hulp geven die ze nodig hebben door actief naar de mensen toe te gaan”  
Marian Weevers, projectleider

3.9 Oude IJsselstreek - Lokaal zorgnetwerk

Doelgroep
Multiprobleemgezinnen uit Oude IJsselstreek met een meervoudige hulpvraag op de terreinen 
onderwijs, jeugdzorg, veiligheid en Wmo.

Aanleiding
Het Lokaal Zorgnetwerk is gestart in oktober 2010 en bevatte al elementen van Gezamenlijke 
Beoordeling. Doel is om de multiprobleemgezinnen, waarbij individuele hulpverleners zijn 
vastgelopen, op elkaar afgestemde en passende zorg te bieden. Deelname aan het project 
Gezamenlijke Beoordeling gaf de mogelijkheid tot doorontwikkeling en aanscherping van de 
integrale werkwijze en scholing van medewerkers van de partnerorganisaties. 

Aanpak
Het Zorgnetwerk is hét samenwerkingsverband voor Complexe Zorgsituaties op de domeinen 
Onderwijs, Jeugdzorg, Veiligheidshuis en de Wmo. De bestuurlijke regie van dit 
samenwerkingsverband ligt bij de gemeente. De Coördinator Zorgnetwerk fungeert als 
verbindingsofficier binnen de samenwerking en als organisator en bewaker van het Zorgnetwerk. 
De zorgcoördinator onderzoekt de meldingen, bepaalt de vervolgactie en organiseert het 
wisselstoelenoverleg. In dit overleg wordt met wisselende vertegenwoordigers en bij voorkeur in 
het bijzijn van de cliënt, de situatie besproken. 
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Resultaten
Met de nieuwe aanpak zijn de juiste instanties eerder en sneller bij elkaar en is er overleg over de 
domeinen van zorg, werk en inkomen heen. Voor de cliënt betekent dit dat deze één 
aanspreekpunt heeft; één casushouder die alle informatie over de cliënt heeft.
Door de betere samenwerking en de casushouder heeft de cliënt geen mogelijkheid meer om te 
shoppen bij verschillende instanties. De werkwijze zorgt daarmee voor een beter inzicht in de 
complexe situatie van de cliënt en resulteert in een integrale oplossing. Het wisselstoelenoverleg 
zorgt voor administratieve lastenverlichting voor de organisaties, omdat het overleg met de 
ketenpartners nu centraal plaatsvindt. 

Aanbevelingen uit Oude IJsselstreek
•	 Gewoon beginnen! Bijvoorbeeld met het aanstellen van een zorgcoördinator. Deze 

functionaris werkt als spil in het leggen van contacten tussen ketenpartners en is 
regisseur van het wisselstoelenoverleg. 

•	 Commitment van betrokken partijen is van groot belang, zowel formeel in de vorm van 
een convenant als informeel door het voelen van gedeelde verantwoordelijkheid.

Toekomst
Het project in Oude IJsselstreek wordt voortgezet, waarbij de ondersteuning door ICT systemen 
wordt verbeterd en de werkwijze wordt ingebed in de bestaande werkprocessen. 

“ We werken met een wisselstoelenoverleg waarbij de direct betrokken hulpverleners 
en de cliënt aanschuiven. Wij hebben al meerdere wisselstoelenoverleggen gehad 
met de cliënt erbij, soms zelfs een heel gezin.”  
Bert Kissing, projectleider
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3.10 Spijkenisse - Jongeren in beeld 

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar uit Spijkenisse met een meervoudige hulpvraag.

Aanleiding
Door deelname aan het Project Gezamenlijke Beoordeling is gewerkt aan verbetering van de 
samenwerking en gegevensuitwisseling op de terreinen zorg, veiligheid, inkomen en wonen. Door 
duidelijke gezamenlijke afspraken en ondersteuning van het systeem Mens Centraal, wilde men de 
dienstverlening aan de doelgroep versnellen en verbeteren.

“ Het breed leren kijken vanuit alle domeinen heeft tijd nodig  
en leer je vooral in de praktijk.”  Vera Arends, projectleider

Aanpak
Uitgangspunt is een integrale intake met aandacht voor meervoudige problematiek. Via het 
systeem ‘Mens Centraal’ wordt een basisset cliëntgegevens weergegeven en hergebruikt door de 
ketenpartners. Onderlinge verwijzingen worden gekoppeld, waardoor het gezamenlijke aanbod 
aan dienstverlening kan worden gevolgd. 

Resultaten
Ketenpartners hebben een gezamenlijk werkproces met integrale intake ontwikkeld zodat helder 
is wanneer op welke leefdomeinen dienstverlening noodzakelijk is. In de praktijk bleek dit lastig 
realiseerbaar en was het doorvragen op diverse leefgebieden moeilijker dan verwacht. 
Meervoudige problematiek komt niet altijd naar voren tijdens de intake, maar vaak later in het 
traject. Het systeem Mens Centraal is geïmplementeerd, maar niet elke organisatie werkte met het 
systeem. Doordat er naast de informatieoverdracht via Mens Centraal ook nog persoonlijke 
informatieoverdracht plaatsvond tussen organisaties, betekende dat een lastenverzwaring voor de 
organisaties.

Aanbevelingen uit Spijkenisse
•	 Inzicht in de wettelijke kaders over privacy bij gegevensuitwisseling is van belang.
•	 Voor de implementatie van de nieuwe werkwijze is veel tijd, soms een cultuuromslag en 

vooral commitment van leidinggevenden nodig.
•	 Stel een ketenregisseur aan die de onderlinge samenwerking faciliteert.

Toekomst
Het project heeft niet tot de gewenste effecten geleid. Daarom is besloten om de nieuwe werkwijze 
en het gebruik van Mens Centraal niet in te bedden in de werkwijze van de gemeente.
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3.11 Tytsjerksteradiel - Integrale indicatiestelling binnen de Omtinkerij 

Doelgroep
Burgers in de gemeente Tytsjerksteradiel met meervoudige hulpvragen op het terrein van wonen, 
welzijn, werk, inkomen, zorg en diensten.

Aanleiding
Verbetering van de samenwerking met diverse ketenpartners met als resultaat een integrale 
indicatiestelling voor cliënten op het terrein van wonen, welzijn, werk, zorg en diensten (klussen 
in en rond het huis, vrijwilligers, vrijwillig vervoer, AWBZ zorg).

Aanpak
‘Omtinkers’ zijn in dit project aanspreekpunt voor burgers met vragen. De omtinkers zijn 
afkomstig van de gemeente, MEE en diverse organisaties voor zorg, welzijn en maatschappelijk 
werk. Zij verzamelen op diverse manieren gegevens over de klanten bijvoorbeeld met een methode 
voor vraagverheldering of via huisbezoeken. Door de integrale samenwerking wordt de informatie 
van de cliënt bijeen gebracht, waardoor zorgaanvragen snel in gang worden gezet.

Resultaten
De implementatie liep niet geheel volgens opzet en is vertraagd, omdat de samenwerking tussen 
de ketenpartners moeizaam van de grond kwam. Daarnaast wil de cliënt liever niet op alle 
leefgebieden informatie geven, indien zij maar één indicatie aanvragen. Bovendien geeft het 
uitvoeren van de vragenlijst op papier administratieve lasten voor de medewerkers, als de 
gegevens later ingevoerd moeten worden in het IT systeem. 

Aanbeveling uit Tytsjerksteradiel
Zorg voor meer naamsbekendheid bij inwoners van de gemeente en bij zorgaanbieders, door 
bijvoorbeeld niet-deelnemende organisaties uit te nodigen bij teamvergaderingen, 
advertenties in huis aan huis bladen, posters in dorpshuizen en een column in het dorpskrantje. 

Toekomst
De manier van werken van de Omtinkerij is al structureel ingebed. Het gezamenlijk beoordelen 
leent zich, mits het effectief blijkt, ook voor structurele inbedding in de werkwijze van de 
gemeente. De gezamenlijke en integrale indicatiestelling wordt door de gemeente meegenomen 
in de nieuwe Wmo – verordening. 
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3.12 Zeist - Dichterbij in Vollenhove 

Doelgroep
Inwoners van de wijk Vollenhove in Zeist met een meervoudige hulpvraag op het gebied van Wmo, 
of bijzondere bijstand of die via de regionale Sociale Dienst worden bemiddeld naar werk en/of 
vallen onder de wijkaanpak.

Aanleiding
De uitdaging is om de maatschappelijke participatie van inwoners van de wijk Vollenhove te 
verhogen. Op basis van een vergelijking van de bestanden van de gemeente worden inwoners 
proactief benaderd, zodat ze gebruik kunnen maken van regelingen waarvoor ze in aanmerking 
komen. 

Aanpak
Cliënten worden integraal geholpen met dienstverlening van alle aangesloten partners. Om het 
uitvragen van gegevens en bewijsstukken bij de cliënt voor indicaties te beperken, wordt gebruik 
gemaakt van één digitaal aanvraagformulier en van het digitaal klantdossier (DKD) in het systeem 
Mens Centraal. Met toestemming van de cliënt worden gegevens aan andere dienstverleners 
beschikbaar gesteld. 

“ Het is belangrijk om je te realiseren dat integraal werken een enorme omslag is 
voor de professional. Om de praktijk zelf te ervaren zou iedere beleidsmedewerker 
een keer mee op huisbezoek moeten gaan!”  
Mariëtte Koenders, projectleider

Resultaten
Door deze aanpak is meer aandacht gekomen voor de ‘vraag achter de vraag’ van de cliënt. De 
aanpak vergt in het beginstadium voor betrokken organisaties een investering in tijd. De 
verwachting is echter dat dit op den duur een tijdsbesparing oplevert doordat de integrale aanpak 
cliënten sneller en doeltreffender hulp biedt. De consulenten die als primaire taak hebben om 
dienstverlening te bieden aan cliënten met meervoudige problemen, ervaren het gebruik van 
Mens Centraal en het gezamenlijk overleg over de cliënt als een uitbreiding van hun 
mogelijkheden. 
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Aanbevelingen uit Zeist
•	 Creëer een duidelijke en toegankelijke plek waar cliënten informatie en advies kunnen 

krijgen over alle voorzieningen. 
•	 Train professionals in een open benadering van cliënten en het achterhalen van de echte 

vraag. Bied daarvoor handvatten zoals checklists en gesprekstechnieken. 
•	 Stem als belangrijkste ketenpartners helder met elkaar af op welke wijze ketenpartners 

elkaar kunnen benaderen voor gecombineerde dienstverlening. Leg de afspraken tussen 
ketenpartners vast in overeenkomsten, convenanten, subsidievoorwaarden etcetera. 

Toekomst
De aanpak wordt voortgezet en ingebed in de werkwijze en zorgaanpak in de gemeente Zeist. 
Gestreefd wordt naar een intensivering van de samenwerking tussen organisaties die in Zeist actief 
zijn in de domeinen zorg, welzijn, werk en inkomen. 
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4 Evaluatieonderzoek 
In het evaluatieonderzoek uitgevoerd door KPMG Plexus, stond de volgende vraag centraal: Welke 
vorm van Gezamenlijke Beoordeling is voor welke doelgroep succesvol geweest? KPMG Plexus 
heeft om de vraag te kunnen beantwoorden de eindverslagen van alle lokale initiatieven en andere 
documenten bestudeerd, enquêtes uitgezet onder de medewerkers van de lokale initiatieven en 
interviews gehouden met projectleiders, professionals en enkele bestuurders. Ook zijn 
cliëntervaringen meegenomen in het evaluatieonderzoek. Aan de hand van een beoordelingskader 
zijn de bevindingen geanalyseerd en gewaardeerd. 

De volgende criteria zijn door KPMG Plexus meegenomen in de beoordeling:
1. Administratieve lasten voor cliënt
2. Kwaliteit van de Gezamenlijke Beoordeling
3. Kwaliteit van dienstverlening bij Gezamenlijke Beoordeling
4. Doorlooptijd Gezamenlijke Beoordeling
5. Administratieve lasten voor organisatie/medewerkers
6. Maatschappelijke impact

Meest succesvolle lokale initiatieven
Op basis van de waardering via het beoordelingskader, is het initiatief in Arnhem het meest 
succesvol geweest, gevolgd door de lokale initiatieven in Hengelo en Den Haag. Het lokale initiatief 
in Arnhem heeft vooral geleid tot een verkorte doorlooptijd en verhoogde kwaliteit van de 
dienstverlening. Het initiatief in Hengelo was met name succesvol in de doorlooptijd en de 
administratieve lasten voor de cliënt. In Den Haag is de Gezamenlijke Beoordeling voornamelijk 
succesvol geweest voor de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van de dienstverlening (zie figuur 3).

Doelgroep Succesvol in

Arnhem Mensen die bedreigd worden met 

huisuitzetting

- doorlooptijd

- kwaliteit dienstverlening

Hengelo Ex-gedetineerden - doorlooptijd

- administratieve lasten cliënt

Den Haag Daklozen en sociaal kwetsbare personen -  inhoudelijke kwaliteit Gezamenlijke 

Beoordeling

- kwaliteit dienstverlening

Figuur 3: Overzicht meest succesvolle lokale initiatieven
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Bouwstenen voor succesvolle Gezamenlijke Beoordeling
Gedurende het onderzoek bleek dat de lokale initiatieven sterk verschilden in uitgangspositie en 
fase van implementatie. Alleen het benoemen van de meest succesvolle lokale initiatieven zou 
betekenen dat waardevolle onderdelen van de andere lokale initiatieven werden gemist. KPMG 
Plexus komt daarom op basis van het onderzoek bij alle twaalf lokale initiatieven tot de conclusie 
dat een succesvolle vorm van Gezamenlijke Beoordeling gebruik maakt van een weloverwogen 
invulling van de volgende bouwstenen: 
•	 een goede afbakening van de doelgroep; 
•	 herkenning van de meervoudige hulpvraag door een vast team van specialisten of met een 

instrument;
•	 een duidelijke regierol van de gemeente in samenspraak met betrokken organisaties;
•	 een goede vormgeving van de instroom van cliënten in het traject van Gezamenlijke 

Beoordeling;
•	 efficiënte informatie-uitwisseling tussen organisaties: een combinatie van uitwisseling 

face-to-face, via een ICT-systeem en via een coördinator;
•	 het vastleggen van afspraken tussen organisaties in een overeenkomst.

Naast de zes generieke bouwstenen moeten contextspecifieke bouwstenen worden toegevoegd 
afhankelijk van de lokale situatie om te komen tot een succesvolle toepassing van Gezamenlijke 
Beoordeling.

Herkenning
meervoudige 

hulpvraag

Invulling
regierol

Vormgeving 
toegang voor

cliënt

E�ciënte
informatie

uitwisseling

Samenwerkings-
overeenkomst

organisaties

Context
speci�eke

bouwsteen

A�akening
doelgroep

Figuur 4: Bouwstenen van een succesvolle Gezamenlijke Beoordeling
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5 Contactgegevens lokale initiatieven

Almere
Eef Botjes
ebotjes@almere.nl

Amsterdam
Reinaud van de Fliert 
j.r.vandefliert@amc.uva.nl

Arnhem
Anouk van Nieuwenhuijze
anouk.van.nieuwenhuijze@arnhem.nl 

Den Haag
Carla van Gorsel
carla.vangorsel@denhaag.nl

Drechtsteden
Yvonne Worung
YS.Worung@drechtsteden.nl

Hengelo 
Tonny Oude Kempers
t.oudekempers@hengelo.nl

Leeuwarden
Oebele Herder
oherder@leeuwarden.nl

Leiden
Marian Weevers
m.weevers@leiden.nl

Oude IJsselstreek
Bert Kissing
b.kissing@oude-ijsselstreek.nl

Spijkenisse
Jasper Limmen
j.limmen@spijkenisse.nl 

Tytsjerksteradiel
Laura Bosman
lbosman@t-diel.nl

Zeist
Carla Postma-Enkelaar 
c.postma@zeist.nl 
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