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1. TEAM: effectiever en goedkoper  
In april en oktober 2014 zijn dertien casussen van het Tilburgse 
TEAM Groenewoud en TEAM Stokhasselt geanalyseerd met behulp van 
de Effectencalculator. Hieruit blijkt dat de TEAMs duidelijk in staat zijn 
een effectievere ondersteuning te geven aan bewoners dan in de 
reguliere aanpak. In de helft van de gevallen bleek het ook mogelijk 
dit tegen lagere maatschappelijke kosten te realiseren; in tijden van 
bezuinigingen een belangrijke constatering. In de andere helft is de 
aanpak nog (beperkt) duurder.  
Uit de analyse blijkt verder dat in veel gevallen de ‘kost voor de baat’ 
uit gaat. De TEAM-aanpak richt zich vaker dan de reguliere situatie op 
onderliggende problemen en weet ondersteuning beter passend bij de 
bewoner te maken. De verwachting is dat dit zich op termijn uit in 
betere uitkomsten; voor de bewoner, maar ook voor de 
maatschappelijke kosten van de benodigde ondersteuning.  
 
De TEAMs zijn en blijven volop in ontwikkeling. Deze evaluatie kan dus 
geen finaal oordeel vellen over de effectiviteit en efficiëntie. Toch is er 
een duidelijke indicatie van de werkzaamheid. Daarnaast werd ook veel 
zichtbaar over het functioneren van de TEAMs. 
 
Zo bleek in de samenwerking met partijen die (nog) niet verbonden 
zijn aan de TEAMs (bijv. rondom zorg voor jeugd) nog veel winst te 
behalen. Tijdens de sessies bleken de TEAM-leden zich te storen aan de  

soms slechte samenwerking met partijen buiten het TEAM. Een signaal 
dat ze zelf aan een andere manier van werken gewend zijn geraakt. 
Overigens is de betrokkenheid van de woningcorporaties juist 
opvallend sterk in Tilburg. 

Figuur 1: overzicht casussen 
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De TEAM-aanpak in de onderzochte casussen is vooral de aanpak van 
professionals. Een sterkere betrokkenheid van vrijwilligers, 
sleutelpersonen in de buurt en bewoners biedt nog kansen voor 
verbetering en zou de werkwijze echt laten ‘kantelen’. Bijvoorbeeld ten 
behoeve van de signalering van nieuwe casussen. Hier ligt namelijk de 
sleutel voor een andere ontwikkelkans voor de TEAMs: meer aandacht 
voor preventie, oftewel het voorkomen dat ‘een casus’ op de 
(professionele) TEAM-radar verschijnt. 
 
In de geëvalueerde casussen van de TEAMs is een breed spectrum aan 
ondersteuning en problematiek te zien. In tabel 1 is een overzicht te 
zien van de typen ondersteuning die in de casussen besproken is. 
in veel casussen… 
• spelen situaties rond schuld of werk & inkomen (als oorzaak of als 

logisch gevolg van andere problematiek); 
• is er sprake van ondersteuning rondom jeugd en gezin; 
• zijn bewoners verdwaald in de bureaucratie en bij de loketten en 

hebben ze het opgegeven; 
• is eerdere / andere hulpverlening onvoldoende in staat gebleken te 

komen tot een echte oplossing; 
• is de woningcorporatie betrokken; vaak als signalerende 

organisatie; 
• is de eigen kracht en het eigen netwerk maar beperkt aanwezig of 

niet extra te benutten, of hebben TEAM-leden deze samen met de 
cliënt nog onvoldoende weten aan te boren; 

• is schuldenproblematiek een beperkende factor in de het 
aanspreken en versterken van eigen kracht. 

  

Tabel 1: aard van ondersteuning/problematiek en het aantal casussen 
waarin dit speelt. 
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2.  Hoe is het onderzocht? 
Kenmerkend aan de TEAM-aanpak (en sociale wijkteams in het 
algemeen) is dat ze ondersteuning samen met de bewoner vormgeven. 
Het gevolg hiervan is dat de activiteiten en de effecten van bewoner 
tot bewoner verschillen. Daarom is op het niveau van bewoner-
casussen gekeken naar hoe de TEAM-aanpak werkt en uitpakt.  
 
Van TEAM Groenewoud en TEAM Stokhasselt zijn in totaal 13 casussen 
geselecteerd. Dit betreffen hoofdzakelijk casussen die het kernteam 
heeft opgepakt. Bij de selectie is er naar gestreefd een zo goed 
mogelijke spreiding te krijgen over het soort casussen en de intensiteit 
van de geleverde ondersteuning. Deze casussen zijn geanalyseerd met 
behulp van de Effectencalculator1. Tijdens diverse werksessies werden 
casussen door groepen van vijf tot acht betrokkenen beschreven 
volgens de 2x2-aanpak: 
• 1) wat is er gebeurd in het leven van de bewoner en 2) welke 

ondersteuning is geleverd en welk prijskaartje is hieraan 
verbonden? 

• a) hoe is het werkelijk gegaan, met de TEAM-aanpak en b) hoe zou 
het gegaan zonder deze aanpak – de referentiesituatie? 

                                                                    
1 Zie voor meer informatie over dit instrument: http://www.effectencalculator.nl 

Met een aanvullend format werd nadere informatie per casus 
verzameld over: 
• in hoeverre er volgens de eigen uitgangspunten van het TEAM is 

gewerkt; 
• op welke momenten er echt goed en niet zo goed is gewerkt; 
• een gezamenlijk oordeel over de effectiviteit en efficiency bij deze 

casus. 
Van elke casus is vervolgens een casusbeschrijving gemaakt (zie 
bijlage) en is een rekenmodel ingevuld op basis van de prijskaartjes. 
Samen met het aanvullende format vormde dit de grondstof voor de 
effectanalyse. 
 
Alle casussen hebben input geleverd voor een kwalitatieve analyse van 
het TEAM. Voor de financiële analyse bleken uiteindelijk tien casussen 
geschikt. 
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3. Wat werkt in de TEAMs? 
In veel gemeenten wordt momenteel gewerkt met wijkteams. Tilburg 
heeft daar een eigen uitwerking aan gegeven. In het figuur 2 worden 
de verschillende ingrediënten beschreven. Deze beschrijving is 
grotendeels gebaseerd op de werkwijze zoals deze in het gesprek rond 
de Effectencalculator op tafel kwam. De ingrediënten komen in drie 
smaken: 
• de activiteiten die worden ondernomen met en voor de bewoner, 

om de juiste ondersteuning te leveren, 
• het vakmanschap, oftewel de wijze waarop de betrokken 

professionals deze activiteiten uitvoeren, samen met de bewoner 
(competenties en attitudes) en 

• hoe de organisatorische voorwaarden worden geregeld. 
 
Hierbij spelen steeds vier fasen waarin het werk van het TEAM, met de 
bewoner, zich voltrekt: 
• signaleren: hoe komen welke bewoners in aanraking met het 

TEAM? 
• arrangeren: hoe vindt de ‘intake’ plaats en worden de eerste acties 

uitgezet? 
• ondersteunen: hierin wordt de feitelijke ondersteuning geleverd, 

waarbij er zoveel mogelijk sprake is van ‘regie’ en ‘eigen kracht’ van 
de bewoner; 

• afbouwen: waarin de ondersteuning wordt afgebouwd en de 
bewoner zijn/haar eigen leven weer zelfstandig, al dan niet met 
vangnet, vorm geeft. 

Activiteiten: staat de bewoner centraal? 
De TEAM-aanpak ent op de kanteling van het werken in het sociale 
domein. Onderdeel hiervan is dat de bewoner meer regie heeft over de 
geleverde ondersteuning en ook zoveel mogelijk ‘eigen kracht’ van 
zichzelf en zijn/haar netwerk inzet. Is dit ook zichtbaar in de TEAM-
aanpak? 
 
De analyse van casussen geeft daar geen overtuigend beeld van. In veel 
gevallen blijkt dit aspect in de dagelijkse praktijk nog niet zo makkelijk. 
In diverse casussen blijkt dat de bewoner het lastig vindt om zelf 
regie te nemen. Bijvoorbeeld om de systeemwereld waarin het een en 
ander geregeld moet worden te ingewikkeld is, of omdat er geestelijke 
beperkingen zijn. Ook de ‘eigen kracht’ is beperkt of wordt al volledig 
benut.  
 
Het lijkt dat in de huidige opzet bewoners of vrijwilligers ook maar 
beperkt betrokken zijn in het TEAM zelf. De TEAM-aanpak lijkt nog 
vooral een verhaal van professionals. Het TEAM lijkt ook (nog) geen 
aandacht te hebben voor het verder ontwikkelen van bewoners–
initiatieven in de buurt. Wel werd in diverse casussen zichtbaar dat 
vrijwilligers – via stedelijke netwerken - betrokken worden in de 
ondersteuning (bijvoorbeeld bij tuinonderhoud of administratie). 
Hierbij moet worden aangetekend dat dit beeld gebaseerd is op de 
analyse van casussen van het kernteam, met relatief zware 
ondersteuning(svragen). De analyse geeft geen zicht op hoe het bij 
lichtere casussen opgepakt wordt in het bredere wijkteam. 
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activiteiten
met bewoner

vakmanschap:
hoe wordt het
gedaan?

signaleren

- stevig netwerk van
professionals en
bewoners

arrangeren

- bespreking in het kernteam
- keuze: wel of niet voor
wijkteam?
- eerste gesprek(ken)
- plan van aanpak
opstellen
- passende ondersteuning
organiseren, met de nodige
professionele autonomie
- casusregisseur aanstellen

- via huisbezoeken (geen loket!)
- bewoner passende regie laten nemen
- inschakelen eigen netwerk
- passende ondersteuning regelen en regiseren, met de nodige
professionele autonomie (wie er in, wie er uit, wie eerst?)
- plan aanpassen
- voorsorteren op duurzame ondersteuning (zonder wijkteam)

- ondersteuning voor/door
bewoners organiseren
- waakvlam nodig of niet?

- op voorsorteren tijdens
ondersteuning

- als TEAM nabij blijven

- wijkteam bekendheid
geven bij professionals 
en bij bewoners

- open houding naar
bewoners en mede-
professionals

- informatie kunnen/mogen delen
- goede sociale kaart
- ondersteuning onafhankelijk van organisatiebelangen mogen en kunnen aanbieden
(onderscheid wel en niet aan TEAM participerende organisaties)

- snel inschatten, zien
wat er speelt, doorzien
- thuis op de bank
- optimaleren kans
op goede ‘match’
bewoner - beroepskracht
- vraagstukken integraal
bekijken

- samen met de bewoner (op de bank, bewoner ‘zelf laten bellen’)
- optimaliseren eigen kracht en eigen netwerk
- snel tastbaar resultaat laten zien en vertrouwen bouwen
- vraagstukken integraal kunnen blijven bekijken
- cultuursensitief

ondersteunen afbouwen

organisatie

Figuur 2: ingrediënten TEAM-aanpak 
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In de toekomst verdient bewonersbetrokkenheid zeker aandacht, 
zeker gezien de missie die de TEAMs zichzelf stellen. De betrokkenheid 
van bewoners kan veel preventieve waarde hebben, bijvoorbeeld 
doordat bewoners voor veel ogen en oren in de wijk zorgen en zo een 
waardevol bijdrage in de signaleringsfase kunnen hebben. De 
geanalyseerde casussen kwamen vrijwel allemaal via het professionele 
netwerk bij het TEAM. Ook kunnen buurtbewoners veel betekenen bij 
de (praktische) ondersteuning.  
Het TEAM kan bewonersbetrokkenheid een impuls geven door 
bijvoorbeeld TEAM-leden praktische handvatten en instrumenten te 
geven om bewoners tegemoet te treden, de aanwezigheid en 
meerwaarde van het TEAM actief te (blijven) communiceren (formeel 
en informeel) en (sleutel-)bewoners actief uit te (blijven) nodigen bij de 
TEAM-bijeenkomsten. 

Activiteiten: eerste en laatste contact 
‘De eerste klap is een daalder waard’. Dat spreekwoord geld ook voor 
het TEAM-werk. Uit de casussen blijkt de echte problematiek van een 
bewoner zich regelmatig pas na verloop van tijd te openbaren. Toch is 
het zaak snel goede ondersteuning te bieden, met direct zichtbare 
resultaten, met een professional die ‘klikt’ met de bewoner. Ook uit 
andere analyses van wijkteams blijkt dit een sleutel tot effectiviteit en 
efficiëntie te zijn. Dit is met name een opgave voor de leden van het 
kernteam, die het arrangeren in hun pakket hebben. Uit de 
geanalyseerde casussen ontstaat het beeld dat de invulling hiervan nog 
vooral afhangt van persoonlijke kwaliteiten. In een volgende 
ontwikkelstap is het de uitdaging dit ‘op te werken’. Collegiale 
intervisie en ‘casusleren’ kan daar bij helpen. Bijvoorbeeld om van 
elkaar te leren en om de individuele beoordelingen steeds beter op een 
lijn te krijgen.  

Een soortgelijke uitdaging zit aan het eind van de ondersteuning. Deze 
fase van afbouwen is eveneens van groot belang voor de 
effectiviteit en efficiency. Sommige ondersteuning verliest na verloop 
van tijd haar kracht en het streven is en blijft dat bewoners het 
zelfstandig redden. Wat wordt het gezamenlijke beleid van de TEAMs 
hierin? Op welke manier gaat het TEAM een vangnetfunctie 
organiseren? De geanalyseerde casussen gaven hier nog geen 
informatie over. 

Werkwijze: blijvend balanceren 
Het leeuwendeel van haar effectiviteit ontleent het TEAM aan de 
manier van werken. Het zijn niet zozeer de concrete activiteiten en de 
organisatie, maar vooral de wijze waarop ondersteuning wordt 
geleverd, die maken of de aanpak werkt of niet. Welke competenties 
zetten TEAM-leden in en welke attitude hebben ze daarbij? 
 
Door de samenwerkende partijen zijn 10 uitgangspunten 
geformuleerd voor de TEAM-aanpak. De casussen zijn door de 
aanwezigen hierop ook gescoord. Dit leverde een wisselend beeld op. 
Alleen op drie van deze tien uitgangspunten kwam duidelijk beeld naar 
voren dat ze overwegend ‘van toepassing’ zijn: 
• cultureel bekwaam; 
• doorzettingsvermogen; 
• resultaatgericht. 
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Figuur 3: overzicht uitgangspunten TEAM en score in de casussen 

Toelichting uitgangspunten 
1. Eigen kracht. Vertrekpunt is wat de burger zelf kan, wat diens mogelijkheden 
zijn en welke mogelijkheden hij/zij ziet in zijn directe omgeving. De aanpak is 
activerend. De burger wordt ‘samenredzaam’. 
2. Burger spreekt zich uit en kiest. Het perspectief van de burger op diens 
vraag c.q. kwestie en op de mogelijke oplossingen is van belang. De doelen van de 
burger in zijn omgeving vormen het vertrekpunt. Er wordt vraaggestuurd gewerkt. 
3. Netwerkondersteuning. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
natuurlijke (sociale) steunbronnen.  
4. Op maat. Er wordt samen met de burger en zijn netwerk een plan van aanpak 
met concrete doelen en wegen daar naartoe opgesteld. De gestelde doelen kunnen 
op allerlei levensterreinen liggen. 
5. Cultureel bekwaam. Er wordt cultureel sensitief gewerkt. Er is sprake van 
leefwereldaansluiting. 
6. Samenwerking. Er wordt samengewerkt vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de aanpak van het vraagstuk/probleem. In deze 
samenwerkingsrelatie zijn inbegrepen: de burger, het aanwezige netwerk (aanwezige 
natuurlijke (sociale) steunbronnen zoals familie, vrienden, buren, kennissen, en 
steunbronnen uit het informele domein ((on)georganiseerde vrijwillige inzet), het 
professionele domein. 
7. Gebaseerd op teamwerk. Er wordt met een gecommitteerd team gewerkt, 
gericht op het bereiken van de doelen van de burger. De burger en/of iemand uit zijn 
netwerk zijn lid van dit team. 
8. In de wijk. Er wordt community-based gewerkt. In de eigen leefomgeving. 
9. Doorzettingsvermogen. De uitvoering van het plan van aanpak kan een zaak 
van lange adem zijn. Juist ook omdat de doelen van de burger centraal staan en niet 
die van de werker. 
10. Resultaatgericht. Het plan is resultaatgericht. Voortdurend wordt 
gemonitord en geëvalueerd of de geformuleerde doelen gehaald worden. Dat 
gebeurt samen met de burger. 

volledig
van 

toepassing

beperkt 
van 

toepassing

helemaal 
niet
van 

toepassing
1. Eigen kracht

0 6 3 3 0

2. Burger spreekt zich uit en kiest
3 5 0 2 2

3. Netwerkondersteuning
2 2 2 3 3

4. Op maat
3 2 1 3 2

5. Cultureel bekwaam
5 4 2 0 0

6. Samenwerking
1 3 5 3 0

7. Gebaseerd op teamwerk
1 2 4 1 4

8. In de wijk
6 1 0 1 4

9. Doorzettingsvermogen
7 1 3 0 1

10. Resultaatgericht
8 0 3 0 1
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Dit wisselende beeld ontstaat voor een deel door de uitgangspunten 
zelf. Ze zijn verwoord in ‘beleidstaal’ en sluiten niet altijd aan bij de 
praktijk. Soms blijkt de verwoording ook voor meerdere uitleg vatbaar. 
“Sommige vraagstelling = verwarrend”, stond op een van de 
formulieren, ingevuld door de kernteamleden. Voor een ander deel 
blijken ze te idealistisch en biedt de praktijk geen ruimte om te werken 
volgens het uitgangspunt. Bijvoorbeeld omdat er eerst een crises 
afgewend moet worden, of omdat het een bewoner simpelweg 
ontbreekt aan het netwerk en de eigen kracht. 
 
Uit de casussen doemt eerder het beeld op van een balanceer-act. De 
leden van het kernteam zoeken bij elke casus weer een balans tussen 
uitgangspunten die niet vanzelf bij elkaar passen en soms zelfs 
tegenstrijdig zijn. In elke casus pakt deze balans anders uit. 
Hieronder schetsen we zes mogelijke ‘acts’ die uit de casusanalyse naar 
voren komen. 

1. GENERALISTISCH  ÈN SPECIALISATISCH 
Leden van het kernteam pakken alle casussen op. Ze werken 
generalistisch. Zeker in de fase van het arrangeren is dat goed: alle 
levensdomeinen komen in beeld. Maar soms kan die ene professional 
met meer begrip van de cultuur of kennis van financiën meer bereiken. 
Wanneer draag je een casus over, wetende dat je net vertrouwen hebt 
opgebouwd en dat dat weer een extra hulpverlener voor de bewoner 
betekent? En wat wordt dan de rol van het generalistische kernteamlid, 
zonder dat het dubbelop wordt? 

2. PERSOONLIJK  ÈN  PROFESSIONEEL 
Uit sommige casussen dat de persoonlijke ‘klik’ tussen bewoner en 
beroepskracht een van de werkzame principes is. De bewoner (vanuit 

regie en eigen kracht) samen met de professional (met vrije ruimte) 
geven vorm aan de ondersteuning. In een aantal casussen is het 
opgestelde arrangement ook duidelijk afhankelijk van de ‘toevallige’ 
achtergrond, kennis en netwerk van het TEAM-lid in kwestie. 
Tegelijkertijd zou de ondersteuning van de bewoner eigenlijk niet 
mogen afhangen van de persoon het kernteam waar hij/zij mee te 
maken krijgt en zou je een gelijke, professionele aanpak verwachten. Te 
meer de casussen niet op inhoudelijke gronden tussen de leden van het 
kernteam verdeeld worden, maar op basis van wie ruimte heeft. 

3. VASTHOUDEN  ÈN  LOSLATEN 
Bij veel casussen wordt het rendement pas op langere termijn zichtbaar. 
De ondersteuning moet daarom niet te snel stoppen. En vaak is licht 
vangnet nodig om te voorkomen dat bewoners terugvallen, wat soms 
al kan gebeuren bij een klein voorval dat relatief simpel te ondervangen 
is. 
Tegelijkertijd moet je casussen los kunnen laten. Anders wordt de 
groep van te ondersteunen bewoners te groot. Door de Tilburgse 
keuze van een klein kernteam – dat hier primair verantwoordelijk voor 
is - geldt dat extra sterk. 

4. ALLES IN KAART HEBBEN  ÈN  SNEL HANDELEN 
In veel casussen speelt er wat op meerdere levensdomeinen. En 
gaandeweg blijkt soms pas wat de onderliggende problemen precies 
zijn. Het vraagt tijd om dat allemaal in kaart te brengen. 
Tegelijkertijd blijkt het een van de krachten van het TEAM om snel tot 
actie over te gaan. Dit zorgt voor zichtbaar resultaat voor bewoner en is 
een investering in vertrouwen. 
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5. METHODISCH WERKEN  ÈN  WEINIG BUREAUCRATIE 
Terecht wordt aan de TEAM-leden gevraagd om gestructureerd en 
professioneel te werk te gaan. Bij grotere casussen wordt een plan van 
aanpak opgesteld, samen met de bewoner. Bij kleinere wordt een 
stappenplan geschetst in het ‘systeem’.  
Enerzijds levert dat de informatie op die nodig is voor het monitoren 
van de TEAMs en de verantwoording. Anderzijds zou het een moment 
van reflectie moeten bieden: wat is nu verstandig om te doen? 
Tegelijkertijd wil men zoveel mogelijk tijd beschikbaar hebben voor de 
ondersteuning van de bewoner en zo weinig mogelijk tijd achter de 
computer en in overleg doorbrengen. Naarmate de ‘caseload’ groter 
wordt, is deze balans moeilijker te vinden. 

6. BEWONER HEEFT REGIE  ÈN  VOORTOUW NEMEN 
Het streven in het ‘gekanteld’ werken is dat bewoners zelf de regie 
hebben over hun ondersteuning en zelf de ondersteuningsvraag 
formuleren. Daar blijkt een bewoner zelf lang niet altijd toe in staat te 
zijn. Bijvoorbeeld door de stress die hij/zij heeft, of door een 
verstandelijke beperking.  
Het is dan de opgave als betrokken beroepskracht toch het voortouw 
te nemen. Maar wel in een goede balans en met het voortdurende 
streven de regie zoveel mogelijk bij de bewoner te leggen. 

Organisatie: scheiding kern- en wijkteam 
Bijzonder aan de Tilburgse invulling van de pilots in Groenewoud en 
Stokhasselt is de splitsing in: 
• een klein kernteam dat verantwoordelijk is voor het oppakken van 

de complexere casussen en dat ‘outreachend’ en generalistisch te 
werk gaat; 

• een groter, breder samengesteld wijkteam van mensen, soms met 
een bepaald specialisme (‘2e lijn’), die signalen oppikken en bij de 
daadwerkelijke ondersteuning betrokken worden. 

In veel andere steden is gekozen voor één type team. Uit de analyse 
komen enkele voor- en nadelen van de Tilburgse constructie naar voren. 

Voordeel scheiding 
• Het wijkteam maakt het mogelijk om partijen op een 

laagdrempelige wijze onderdeel te maken van het TEAM. Het is 
niet ‘alles-of-niets’, zoals bij andere wijkteams. Heel goed zichtbaar 
is dit bijvoorbeeld in de betrokkenheid van de woningcorporaties.  

• De kracht van specialisten blijft verbonden aan het TEAM en is 
direct inzetbaar (in tegenstelling tot volledig generalistisch 
werkende wijkteams). Ook de reikwijdte van de specialismen die 
makkelijk ingeschakeld kunnen worden, is daarmee groter. 

• Tegelijkertijd verlaagt het de druk om ieder lid van het wijkteam 
om te vormen tot generalist. Uit evaluaties van andere wijkteams 
blijkt dit nog niet zo makkelijk is. Met name wanneer er meer TEAMs 
komen in Tilburg zou dit tot een tekort kunnen leiden, omdat niet 
elke professional dit kan en wil.  
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Nadeel scheiding 
• Er is verschil merkbaar in de mate van betrokkenheid. Leden van 

het kernteam weten van de hoed en de rand. Voor leden van het 
wijkteam is het minder ‘ons TEAM’. Voor een deel kan dit ook liggen 
aan de ‘nieuwigheid’ van de TEAMs. 

• Binnen het kleinere kernteam is er minder plek voor 
uiteenlopende competenties. Ook het netwerk (de ‘sociale kaart’ 
en het adressenbestand in de mobiel) van een kleiner kernteam is 
gewoonweg kleiner dan van een groter wijkteam. Dit speelt vooral 
in de fase van arrangeren. Naarmate het kernteam groeit in het 
generalistisch werken zal dit nadeel naar verwachting minder 
worden. 

• In de gevallen waarin leden van het kernteam de ondersteuning 
overdragen, zorgt de Tilburgse variant voor een extra koppel-
moment. Er komt een extra professional in beeld. De bewoner moet 
hier (weer) een vertrouwensrelatie mee opbouwen. 

 
In enkele casussen lijkt het ook tot een dubbele bezetting te leiden. De 
daadwerkelijke uitvoering ligt bij een lid van het wijkteam, maar toch is 
ook nog iemand van het kernteam betrokken op afstand. Dit verhoogt 
de kans op inefficiëntie en onduidelijkheid. Soms is het ook een 
bewuste keuze om continuïteit te garanderen en om intervisie-
mogelijkheden te creëren. Gevolg is ook dat het kernteam een flinke 
portefeuille van casussen kan krijgen waar het nog maar een kleine 
betrokkenheid bij het heeft; zeker wanneer op termijn een 
waakvlamfunctie in werking treedt.  
 
Belangrijk is dat beide TEAMs kien zijn op het voorkomen van veel 
overleg en ‘eindeloos vergaderen’. Dat lijkt goed te lukken met het 
zogenaamde ‘Tilburg Kwartiertje’ (kort wekelijks ontmoetingsmoment) 

en de Netwerkbijeenkomsten. Veel afstemmingszaken worden 
‘informeel’ en bilateraal opgepakt. Daarmee is een van de grootste 
risico’s van de splitsing getackeld. 
 
De scheiding in een kernteam en wijkteam is geen specifiek onderwerp 
van de evaluatie geweest. Wel is duidelijk dat het in ieder geval geen 
grote bezwaren en wel enkele voordelen lijkt op te leveren. Het is 
uiteraard de uitdaging de (mogelijke) nadelen zo goed mogelijk te 
monitoren en te ondervangen; zeker gezien de plannen om de TEAM-
aanpak vanaf 1 januari 2015 te verbreden onder de noemer ‘De 
Tilburgse Aanpak’ 
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Organisatie: wie buiten, wie binnen? 
De TEAMs werken integraal: 
• tijdens arrangementfase wordt gekeken naar alle levensdomeinen; 

met name bij de intensieve (tevens kostbare) casussen blijkt dat 
diverse soorten problemen door elkaar lopen; 

• tijdens de ondersteuningsfase wordt afgestemde ondersteuning 
op meerdere levensdomeinen geleverd. 

Tegelijkertijd zijn er altijd grenzen aan integraal werken: 
• als professional kun je niet alle competenties en kennis van het 

gehele sociale domein belichamen; 
• niet het hele Tilburgse sociale domein kan onderdeel zijn van het 

TEAM. 
 
Uit de analyse komt naar voren dat ‘binnen’ en ‘buiten’ het TEAM 
duidelijk zichtbaar is geworden. Leden van het TEAM vinden het 
storend dat andere partijen niet op hun manier kunnen, mogen of 
willen werken. Zo worden ze in de ondersteuningsfase geconfronteerd 
met wachtlijsten, professionals die zich alleen bezighouden met hun 
eigen traject met de cliënt of niet benaderbaar zijn. Doordat het TEAM 
zich een werkwijze heeft eigen gemaakt en een nieuwe norm heeft 
ontwikkeld, wordt dit extra zichtbaar.  
 
Bij de verdere ontwikkeling van de TEAM-aanpak zal het zaak blijven om 
te kijken welke partijen nog intensiever betrokken kunnen worden bij 
de TEAM-aanpak. Uit de casusanalyse komt naar voren dat er behoefte 
bestaat op drie fronten: 
• werk & inkomen en schuldhulpverlening; 
• zorg voor jeugd; 
• GGZ. 

Overigens bleek bij opstellen van de casussen rond de 
Effectencalculator regelmatig dat de betrokkenheid van een 
organisatie bij de TEAM-aanpak nog geen garantie is dat alle 
medewerkers van die organisatie ook volgens de nieuwe werkwijze 
werken. Bij een toekomstige ambitie om de werkwijze breder in te 
zetten ligt er dus bij alle TEAM-partners ook een duidelijke interne 
opgave om medewerkers te laten ‘kantelen’. 

Spanningsveld, ook in toekomst 
Door de drie decentralisaties krijgt de gemeente Tilburg meer 
mogelijkheden om hier stappen in te zetten. Voor 2015 zijn er 
voornemens om de TEAM-aanpak uit te breiden: 
• in een breder werkgebied (TEAM Stokhasselt wordt TEAM Noord), 
• in meer wijken een TEAM, 
• meer partijen worden opgenomen in de TEAMs. 
Figuur 4 geeft een overzicht van de partijen zoals deze medio najaar 
2014 zijn betrokken bij de TEAMs. 
 
Daarbij is het goed om te beseffen dat dit een spanningsveld oplevert. 
Enerzijds is het goed om meer partijen te betrekken. Want dat levert 
korte lijntjes op en hun kennis en kunde draagt bij aan een goede 
integrale dienstverlening. De betrokkenheid van andere partijen kan 
de effectiviteit van de TEAM-aanpak nog verder vergroten. 
Anderzijds wordt de omvang van het TEAM groter waardoor het 
onderhouden van ‘korte lijntjes’ moeilijker wordt. In de huidige opzet 
lijkt de communicatie en afstemming juist efficiënt te verlopen, zonder 
zware overlegstructuren. Ook de organisatorische en financiële 
afspraken worden ingewikkelder. De Tilburgse constructie met een 
kern- en wijkteam maakt het echter wel relatief makkelijk om partijen 
toe te voegen. 
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Figuur 4: overzicht betrokken partijen 
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Betrokkenheid woningcorporatie 
Opvallend is dat bij 10 van de 13 casussen een woningcorporatie 
betrokken is, en in 8 gevallen ook de ‘aangever’ is. Soms omdat de tuin 
verwaarloosd is en de huismeester aanbelt. Soms omdat er een 
betalingsachterstand optreedt. 
In andere analyses rond wijkteams (Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, 
Peel en Maas) komt deze betrokkenheid niet naar voren. Blijkbaar een 
gemiste kans, omdat uit de analyse ook blijkt dat de woningcorporatie 
er veel baat bij heeft. Zo kunnen huismeesters en woonconsulenten 
situaties met bewoners met gerust hart overdragen, waar bewoners 
anders blijvend aandacht hadden gevraagd. En bij betalings-
achterstanden wordt naar minnelijke en duurzame oplossing gezocht, 
die uiteindelijk vaak ook voor de woningcorporatie goedkoper uitpakt. 
 
Meer en minder partijen 
In 6 van de 10 casussen waren minder partijen betrokken dan in de 
referentie, terwijl in 4 casussen er juist meer partijen betrokken waren. 
In tabel 2 is een overzicht te vinden. 

  

 
TEAM Referentie Met TEAM… 

Casus 1 3 partijen 2  partijen Meer partijen 

Casus 2 4  partijen 5  partijen Minder partijen 

Casus 3 8  partijen 2  partijen Meer partijen 

Casus 5 2  partijen  7  partijen Minder partijen 

Casus 7 15  partijen 7  partijen Meer partijen 

Casus 8 6  partijen 6  partijen Minder partijen 

Casus 9 4  partijen 5  partijen Minder partijen 

Casus 11 3  partijen 3  partijen Minder partijen 

Casus 12 1  partijen 4  partijen Minder partijen 

Casus 14 7  partijen 5  partijen Meer partijen 

Tabel 2: Aantal betrokken partijen 
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4. Financiële analyse 
In tijden van krimpende budgetten in het sociale domein is het een 
relevante vraag of de TEAM-aanpak ook goedkoper uitpakt. De 
verwachting is dat dat via meerdere wegen mogelijk is (zie figuur 5, 
volgende pagina). Met de TEAM-aanpak wordt verwacht: 
• dat er minder professionele inzet nodig is 1) omdat de 

ondersteuning slimmer wordt gearrangeerd en 2) omdat meer 
gebruik gemaakt wordt van ‘eigen kracht’ en ‘eigen netwerk’ en 3) 
omdat de ondersteuning (op termijn) effectiever zou moeten zijn en 
leidt tot een betere gezondheid/kwaliteit van leven; 

• dat er vaker dan voorheen gekozen wordt voor een goedkopere 
vorm van ondersteuning (bijv. door de inzet van vrijwilligers). 

 
Tegelijkertijd is het mogelijk dat de TEAM dieper graven en zo de 
onderliggende problematiek zichtbaar maken. Dit kan leiden tot 
hogere kosten omdat hier dan ook meer of intensievere ondersteuning 
nodig is.  
 
In elf van de dertien casussen zijn de resultaten ook uitgewerkt in een 
rekenmodel; tien hiervan waren ook bruikbaar voor de analyse. Casus 4 
en 13 bleken bij nader inzien geen TEAM-aanpak te betreffen. En bij 
casus 6 was het door de afwezigheid van de direct betrokkenen niet 
mogelijk een goede referentiesituatie te schetsen.  
Bij de tien casussen zijn de kosten van de 1) TEAM-aanpak en 2) de 
referentiesituatie (de traditionele situatie) op een rij gezet. Deze 
kosten zijn gekoppeld aan partijen en uitgezet in de tijd. In dit 
hoofdstuk worden de resultaten van de financiële analyse 
gepresenteerd. Het geeft een eerste indruk van de financiële gevolgen 
van de TEAM-aanpak. 

In een groot deel van de casussen was de betrokkenheid van het TEAM 
nog betrekkelijk kortlopend, waardoor er nog relatief weinig kosten 
gemaakt zijn en er weinig besparingen ‘geboekt’ konden worden. Dit is 
onder meer zichtbaar in het relatief lage bedrag dat gemoeid is met de 
ondersteuning. Dat maakt uitkomsten gevoeliger voor onjuiste 
inschattingen. De verwachting is dat de kracht van de TEAM-aanpak 
onder meer zit in het vinden van een duurzame oplossing. Dit kan 
alleen zichtbaar worden in casussen die over een langere tijd 
beschreven kunnen worden in de Effectencalculator. 
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de heilzame werking van het TEAM

aanpakken
onderliggend probleem

(= preventief)

breder kijken,
naar meerdere

levensdomeinen

betere afstemming
ondersteuning

veel regelruimte/
professionele vrijheid/

kunnen doen wat nodig is

beter lokaal
netwerk

met inzet
eigen netwerk en 

eigen kracht

keuze voor
goedkopere inzet
(bijv. vrijwilligers)

betere gezondheid
hogere kwaliteit van leven

effectievere
ondersteuning
en voorkomen

dubbeling

+ / -*

minder
professionele

ondersteuning
lagere
maatschappelijke kosten

* het TEAM kan ook meer ondersteuning met zich mee brengen: bijvoorbeeld omdat meer bewoners met ondersteuning
worden opgespoord of omdat een grotere, onderliggende problematiek zichtbaar wordt.

wat doet het TEAM? wat zijn de
‘eindeffecten’?

Figuur 5: de ‘heilzame werking’ van het TEAM 
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Totaalbeeld 
De tien casussen bij elkaar leveren een besparing op van bijna 29% 
van de totale kosten. De totale kosten in de TEAM-aanpak bedroegen 
ruim € 86.000, terwijl de referentie geschat is op ruim € 121.000. 
Gemiddeld genomen komt dit neer op een besparing van ruim € 3.500 
per casus.  

Verschuivingen in financieringsbronnen 
De TEAM zorgen daarmee ook voor verschuivingen in de kosten voor 
verschillende financierende partijen. De hoogste besparingen zijn te 
zien bij:  
• AWBZ: besparing van ruim € 44.000; 
• Jeugdzorg: besparing van bijna € 13.000. 
Voor deze partijen is inzet voorkomen. Daar staat tegenover dat de 
TEAMs extra financiering vragen. Maar wel voor een lager bedrag. De 
resultaten per financierende partij zijn te zien in figuur 6. 
  

Figuur 6: besparing en kosten TEAM-aanpak per financierende partij 
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Wisselend beeld per casus 
Wie inzoomt op de verschillende casussen (zie figuur 7) ziet dat deze 
gemiddelden gebaseerd zijn op een sterk wisselend beeld: 
• in 5 casussen is de TEAM-aanpak goedkoper, waarvan het in 

3 casussen gaat om een substantieel verschil; 
• in 5 casussen is de TEAM-aanpak duurder, waarvan het in 1 geval 

(casus 5) gaat om een substantieel verschil. 
• In drie casussen (casus 7, 8 en 14) wordt veel ondersteuning (met 

hoge kosten) geleverd, waarvan er twee een grote besparing laten 
zien (7 en 8).  

 
Gezien de grote verschillen tussen casussen, zowel inhoudelijk als 
financieel, en het beperkte aantal casussen is het niet mogelijk om 
patronen te ontdekken (wanneer is een casus ‘goedkoper’ en voor wie?). 
Wel is het interessant om in te zoomen op de verhalen achter de 
cijfers. Per casus is in tabel 3 (volgende pagina) schematisch 
weergegeven wat de reden is van investeringen en besparingen per 
casus, met ook eventuele verwachte besparingen. Bij een aantal 
casussen geven de aanwezigen (professionals, cliënten, vrijwilligers) 
aan dat ze in de toekomst nog een (verdere) kostenbesparing 
verwachten. Deze zijn niet meegenomen in de analyse, omdat deze 
inschatting onvoldoende ‘hard’ is.  
De resultaten van de financiële analyse van deze tien casussen bieden 
een eerste inzicht in de investeringen en besparingen die met de 
TEAM-aanpak gerealiseerd worden. Bij een verdere ontwikkeling van de 
TEAMs is het waardevol om meer casussen te evalueren met de 
Effectencalculator. Enerzijds geeft dat de mogelijkheid patronen te 
ontdekken in de casussen van de TEAMs en anderzijds geeft het een 
sterker totaalbeeld van de Tilburgse TEAM-aanpak. 
  

Figuur 7: kosten per casus 
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Casus 1 Een relatief kleine financiële investering heeft de kwaliteit van leven versterkt en mogelijk toekomstige escalatie voorkomen. 
Extra kosten TEAM 
€ 620 

Casus 2 Een kostbare uithuisplaatsing is voorkomen, met een besparing tot gevolg. 
Besparing TEAM 
€ 5.542 

Casus 3 
Investering in financiële problematiek heeft kwaliteit van leven versterkt, met toekomstige langdurige zorg en escalatie 
financiële problemen waarschijnlijk voorkomen of uitgesteld. 

Extra kosten TEAM 
€ 1.802 

Casus 5 
De TEAM-aanpak was bij deze casus relatief intensief. Het gaat om zorgmijders, die in de oude situatie (ziekenhuis)zorg 
hadden afgehouden. De aanpak is effectiever, maar heeft wel hogere kosten. 

Extra kosten TEAM  
€ 5.440 

Casus 7  Door investering van het TEAM zijn kosten bespaard, doordat escalatie (verslavingszorg, psychiatrie) is voorkomen. 
Besparing TEAM 
€ 16.394 

Casus 8 Door ondersteuning van TEAM is crisisopvang en jeugdopvang voorkomen, met besparing als gevolg. 
Besparing TEAM 
€ 18.274 

Casus 9 
Naast marginale besparing zijn ook toekomstige kosten (niet meegenomen)  voorkomen doordat deze persoon veel eerder is 
geholpen met schuldenproblematiek. 

Besparing TEAM 
€ 364 

Casus 11 
Het wijkteam heeft met een marginale investering de vraag achter de vraag ontdekt, en financiële problemen tijdig 
opgemerkt. 

Extra kosten TEAM  
€156 

Casus 12 
Besparing door TEAM aanpak door lagere inzet Jeugdzorg. Werkelijke kosten zijn niet goed in zicht, doordat gegevens 
Jeugdzorg en Compaan onbekend zijn. 

Besparing TEAM 
€ 4.893 

Casus 14 
Door investering van het TEAM is gezinsproblematiek opgemerkt en verlicht. De verwachting is dat toekomstige 
verpleeghuisopname is uitgesteld. 

Extra kosten TEAM 
€2.862 

Tabel 3: toelichting besparing/extra kosten per casus 
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Bijlage: casusbeschrijvingen 



TE
AM

	  
re
fe
re
n*

e	  
aa
np

ak
	  

levenssitua*e	  1:	  
Ik	  heb	  het	  moeilijk.	  
Ik	  ben	  lichamelijk	  
beperkt	  waardoor	  
onderhoud	  van	  mijn	  
tuin	  niet	  gaat.	  Ik	  
overweeg	  te	  
verhuizen.	  Ik	  zou	  
graag	  hulp	  willen.	  

levenssitua*e	  2:	  
Ik	  ben	  druk	  met	  de	  zorg	  voor	  mijn	  
kleinkinderen,	  ik	  wil	  dit	  niet	  anders	  
doen.	  Ik	  heb	  schulden.	  Ik	  heb	  
weinig	  energie	  en	  budget	  voor	  
tuinonderhoud.	  Ik	  schaam	  me	  voor	  
de	  buurt.	  Ik	  heb	  weinig	  contacten.	  
Mijn	  netwerk	  steunt	  mij	  niet.	  Om	  
hulp	  vragen	  vind	  ik	  moeilijk.	  

Interven'e	  1:	  
Huismeester	  
woning	  
corpora'e	  neemt	  
contact	  op	  met	  
het	  kernteam	  
(KT)	  over	  casus	  
ivm	  achterstallig	  
onderhoud	  van	  
haar	  tuin	  

Juni	  2013	  

….	  

Maart	  2014	  

Interven'e	  1:	  
Huismeester	  spreekt	  
Mw	  aan	  na	  
aanleiding	  van	  
klachten	  uit	  de	  buurt	  
i.v.m.	  achterstallig	  
onderhoud	  tuin	  

	  

levenssitua*e	  1:	  
Ik	  voel	  me	  
aangesproken	  en	  
beschaamd.	  Ik	  weet	  niet	  
wat	  ik	  moet	  doen.	  

Referen*e	  *jd:	  
Juni	  2013 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  September	  2013	  

Interven'e	  10:	  
HB	  5+6	  Bespreekpunten:	  
-‐	  Evalueren	  van	  ingezeIe	  
ac'es	  

Interven'e	  2:	  
Huismeester	  gaat	  
langs	  bij	  Mw	  en	  stelt	  
vast	  dat	  er	  niks	  
veranderd	  is.	  

Mw	  57jr	  weduwe,	  alleen	  wonend.	  Latrela'e.	  2	  Uitwonende	  dochters.	  4	  kleinkinderen,	  waarvan	  3	  met	  verstandelijke	  beperking.	  
Medische	  voorgeschiedenis:	  Artrose.	  Hulpmiddelen:	  Scootmobiel,	  rollator,	  aanpassingen	  in	  woning,	  moeite	  met	  traplopen	  	  
Kenmerken:	  Gesloten	  dame,	  betrokken	  bij	  kinderen,	  leeU	  sober,	  weduwe	  pensioen	  

Interven'e	  7:	  
HB	  2	  door	  KT.	  Er	  is	  een	  
vrijwilliger	  gevonden	  voor	  
de	  tuin.	  Samen	  op	  internet	  
een	  kwijtschelding	  
aangevraagd.	  	  

Interven'e	  2:	  
Huismeester	  gaat	  
op	  bezoek	  bij	  Mw	  
met	  'ps	  van	  het	  
KT	  voor	  
vraagverhelderin
g	  

Interven'e	  3:	  
Na	  
terugkoppeling	  
van	  huismeester,	  
casus	  bespreking	  
in	  het	  KT.	  

Interven'e	  5:	  
KT	  informeert	  bij	  het	  
wijksteunpunt	  naar	  
mogelijkheden	  voor	  
tuinonderhoud	  door	  
vrijwilligers	  en	  krijgt	  een	  
telefoonnr	  welke	  aan	  Mw	  
wordt	  gegeven	  Interven'e	  4:	  

Huisbezoek	  (HB)	  1	  door	  KT	  
vraagverheldering:	  
-‐  Reden	  achterstallig	  

tuinonderhoud	  
-‐  Netwerk	  en	  steun	  
-‐  Wonen/verhuizen	  
-‐  Financiën	  

Interven'e	  9:	  
HB	  4	  Bespreekpunten:	  
-‐  Niet	  verhuizen	  
-‐  Geen	  familie	  gesprek	  
-‐  Papieren	  gemeenten	  

zijn	  afgerond	  

Interven'e	  8:	  
HB	  3	  Bespreekpunten:	  
-‐  Verhuizen,	  ja/nee?	  
-‐  Contact	  zorgloket	  
-‐  Contact	  met	  

woningcorpora'e	  

Interven'e	  6:	  
Coördinator	  van	  
wijksteunpunt	  zoekt	  
een	  vrijwilliger	  die	  
een	  vrijwillige	  
tuinman	  regelt	  

levenssitua*e	  3:	  	  
Ik	  vond	  het	  spannend	  maar	  ik	  heb	  wel	  zelf	  
naar	  een	  vrijwilliger	  gebeld.	  De	  vrijwilliger	  en	  
ik	  kunnen	  het	  goed	  vinden.	  	  

Levenssitua*e	  5:	  
Ik	  ben	  erg	  blij	  met	  de	  
kwijtschelding	  en	  de	  
laagdrempelige	  hulp	  
voor	  mijn	  tuin.	  Ik	  geen	  
verdere	  hulpvragen/
doelen.	  

Interven'e	  11:	  
Evalua'es	  van	  Casus,	  binnen	  team	  (30min	  x	  6p)	  ,	  met	  de	  huismeester	  (30	  min)	  en	  Mw	  (30	  min)	  .	  	  

	  

Interven'e	  3:	  
Huismeester	  

brengt	  casus	  in	  
bij	  een	  

huismeesters	  
overleg.	  	  

Interven'e	  8:	  
Drie	  dagdelen	  
vrijwillige	  
tuinhulp	  

Interven'e	  6:	  
Mw	  belt	  het	  

vrijwilligerssteun
punt	  waar	  
verdiepende	  

vragen	  worden	  
gesteld.	  

	  

Interven'e	  5:	  
Huismeester	  krijgt	  het	  
advies	  om	  contact	  op	  
te	  nemen	  met	  de	  

vrijwilligerscentrale,	  en	  
geeU	  Mw	  het	  
telefoonnr.	  

Interven'e	  4:	  
Huismeester	  
schakelt	  
ouderen	  

adviseur	  in	  

Interven'e	  7:	  
Co	  van	  

vrijwilligers	  
komt	  langs	  
voor	  een	  
intake	  

levenssitua*e	  6:	  
Mijn	  leven	  gaat	  verder	  
zoals	  het	  gaat.	  Ik	  ben	  nog	  
steeds	  erg	  druk	  met	  mijn	  
kleinkinderen.	  Mijn	  
schulden	  geven	  mij	  zorgen.	  
Ik	  vind	  het	  moeilijk	  om	  
financieel	  rond	  te	  komen.	  

levenssitua*e	  2:	  
Ik	  schaam	  me,	  ik	  weet	  
nog	  steeds	  niet	  wat	  ik	  
moet	  doen.	  Ik	  voel	  
me	  wanhopig	  

levenssitua*e	  5:	  
Ik	  kan	  drie	  dagdelen	  
ondersteuning	  
krijgen	  en	  ben	  hier	  
blij	  mee.	  Ik	  denk	  
alleen	  dat	  dit	  te	  
weinig	  is	  voor	  mijn	  
tuinen.	  De	  reden	  is	  
mij	  niet	  gevraagd.	  	  

levenssitua*e	  4:	  
Bellen	  vind	  ik	  niet	  erg	  
om	  te	  doen,	  langs	  
gaan	  wel.	  	  

levenssitua*e	  3:	  	  
De	  huismeester	  
heeT	  aan	  mij	  
voorgesteld	  om	  
contact	  op	  te	  
nemen	  met	  de	  
oudere	  adviseur,	  
ik	  sta	  hier	  voor	  
open	  en	  wacht	  het	  
af	  

casusnr.	  1	  
Levenssitua*e	  4:	  
Ik	  leg	  zelf	  contact	  met	  
loket	  Z.	  Mijn	  kinderen	  
willen	  dat	  ik	  naar	  een	  
andere	  wijk	  verhuis,	  ik	  
wil	  dat	  niet.	  Dus	  
verhuizing	  laten	  rusten.	  
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Door	  huurachterstand	  dreig	  ik	  
uit	  mijn	  huis	  gezet	  te	  worden;	  dit	  
maakt	  me	  neerslach'g	  ;	  ik	  
verwijt	  mezelf	  dat	  ik	  in	  deze	  
situa'e	  terecht	  ben	  gekomen.	  

Ik	  ben	  veel	  ac*ever	  in	  oplossen	  van	  mijn	  
problemen;	  ik	  zet	  me	  met	  hulp	  van	  mijn	  	  job	  
coach	  in	  om	  mijn	  werk	  te	  behouden.	  	  

Ik	  ga	  een	  kamer	  zoeken	  als	  ik	  uit	  mijn	  
huis	  wordt	  gezet	  

Inzet	  job	  coach.	  Kosten:	  €	  

Januari	  2014	  	  	  	  Februari	  	  	  	  	  	  	  Maart	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  April	   Aug.	  Sept.	  2014	  	  Mei	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juni	  

	  
Breburg:	  Uithuisplaatsing	  
	  op	  last	  van	  de	  rechter	  	  

€7.	  000	  

Vanaf	  15	  maart	  kan	  ik	  -jdelijk	  
aan	  het	  werk	  via	  een	  
uitzendbureau.	  Ik	  betaal	  mijn	  
vaste	  lasten	  weer	  en	  werk	  aan	  
a;ouw	  van	  mijn	  schulden.	  Ik	  
ga	  in	  beroep	  tegen	  
huisuitze@ng	  en	  wacht	  op	  
uitspraak	  rechter	  (21-‐5)	  

Vervolg	  inzet	  job	  coach	  	  
€	  000	  

Mijn	  *jdelijke	  baan	  stopt.	  Ik	  
moet	  uit	  mijn	  kamer	  en	  
moet	  aanspraak	  maken	  op	  
de	  maatschappelijke	  
opvang.	  Ik	  krijg	  steeds	  meer	  
last	  van	  depressieve	  
klachten.	  Soms	  denk	  ik	  aan	  
terugkeer	  naar	  Bonaire.	  	  

Mijn	  schulden	  nemen	  verder	  toe,	  
zeker	  als	  het	  niet	  lukt	  om	  aan	  het	  
werk	  te	  blijven.	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  
ik	  uit	  mijn	  kamer	  moet	  omdat	  de	  
schuldeisers	  blijven	  komen.	  

Vervolg	  jobcoach	  	  
€	  000	  

Mijn	  naam	  is	  …	  ik	  ben	  58	  jaar	  oud	  en	  woon	  alleen.	  Ik	  ben	  sinds	  30	  jaar	  in	  Nederland	  en	  kom	  van	  Bonaire.	  Ik	  heb	  een	  
huurachterstand	  door	  financiële	  problemen.	  Ik	  had	  al	  langer	  schulden	  maar	  deze	  zijn	  erger	  geworden	  na	  mijn	  ontslag	  als	  

heUruckchauffeur	  in	  2012.	  Ik	  heb	  een	  auto	  gekocht	  om	  beschikbaar	  te	  zijn	  voor	  werk,	  maar	  ik	  wordt	  niet	  aangenomen.	  Ik	  dicht	  het	  
ene	  gat	  met	  het	  andere	  en	  zie	  geen	  oplossing	  meer.	  	  	  

Verwijzing	  door	  woonconsulent	  
WonenBreburg	  naar	  wijkteam	  

vanwege	  dreigende	  huisuitzekng.	  

Inzet:	  wijkteam.	  Wat:	  brede	  vraagverheldering	  inzet	  op	  verkrijgen	  van	  werk,	  aanpak	  schulden,	  
voorkomen	  huisuitzekng	  .	  Hoe:	  3x	  huisbezoek,	  tussen'jds	  telefonisch	  contact	  met	  cliënt	  en	  

coördina'e	  .	  inzet:	  6x	  2	  uur	  x	  65	  +	  2	  x	  1	  uur	  tel.	  Contact	  .	  Kosten:	  ……..	  	  

Waakvlam	  begeleiding	  wijkteam	  
€	  000	  

Inzet:	  schuldenregeling.	  Kosten:………..	  	   Vervolg	  schuldenregeling	  
€	  000	  

Inzet	  Job	  coach	  via	  maatschappelijk	  
werk.	  Kosten	  	  

€	  000	  

Intake	  maatschappelijk	  werk.	  
Daarna	  op	  wachtlijst.	  Inzet	  1	  uur	  

intake.	  Kosten	  €	  …….	  

Inzet	  
maatschappelij
ke	  opvang	  
(traverse)	  

Kosten:	  ……….	  
€	  000	  

Ik	  krijg	  steeds	  meer	  
problemen	  en	  zoek	  
hulp;	  kan	  niet	  bij	  
mijn	  familie	  terecht	  
omdat	  ik	  me	  
schaam	  en	  zij	  zelf	  
ook	  problemen	  
hebben.	  

Inzet	  maatschappelijk	  werk	  	  
€	  000	  

casusnr.	  2	  
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casusnr.	  3	  

Gezondheid	  achteruit.	  
Incasso’s	  afgeschreven.	  
Rekening	  geplunderd.	  
Meneer	  verdenkt	  ex-‐
schoonzoon.	  	  

	  Problema*ek	  wordt	  erger	  	  

Huismeester	  verwijst	  door	  naar	  
ouderenwerker	  (schakelteam)	  
Huisbezoek	  2x	  30min	  
=	  €	  70.-‐	  (kosten:	  woningcorpora'e)	  

Juni	  2013	   februari	  2014.	  september	  2013	  

Huismeester	  neemt	  contact	  op	  met	  wijkagent:	  
Poli'e:	  2x	  huisbezoek	  2	  wijkagenten	  (2uur)	  =	  €	  
80,-‐	  (geen	  aangiUe)	  (kosten:	  overig)	  

Meneer	  heeT	  contact	  met	  
burennetwerk	  

Meneer	  blijT	  huismeester	  bezoeken,	  doet	  geen	  aangiTe,	  heeT	  geen	  contact	  met	  burennetwerk,	  kosten	  lopen	  door.	  

Meneer	  zou	  niet	  open	  hebben	  gestaan	  voor	  hulp	  

Alleenstaande	  meneer	  (73)	  woont	  zelfstandig,	  AOW	  &	  ruim	  pensioen.	  Geen	  contact	  met	  kinderen.	  Komt	  vaak	  bij	  
huismeester	  (minimaal	  1x	  per	  week).	  Meneer	  praat	  en	  beweegt	  moeilijk	  en	  is	  slecht	  verstaanbaar.	  Ook	  is	  er	  sprake	  van	  

financiële	  problema'ek	  (geen	  schulden).	  Huismeester	  fungeert	  als	  vertrouwenspersoon.	  	  

Woonconsulent:	  1uur	  =	  €70,-‐	  (kosten:	  woningcorpora'e)	  

Huismeester	  schakelt	  poli'e	  en	  
sociaal	  werker	  van	  het	  
schakelteam	  in.	  Poli'e:	  2x	  
huisbezoek	  2	  wijkagenten	  (2uur)	  =	  
€	  80,-‐	  ?	  (kosten:	  overig)	  

Inzet	  huismeester	  13uur	  =	  €910,	  -‐	  (kosten:	  
woningcorpora'e)	  

AangiUe	  poli'e.	  Vermogensdelict:	  1000,-‐(kosten:	  overig)	  

Inzicht	  in	  financiële	  problema*ek:	  
telefoon	  en	  internetabonnementen	  
blijken	  op	  zijn	  naam	  te	  staan,	  maar	  
zijn	  niet	  van	  hem.	  Telefoon	  
abonnement	  opgezegd	  (internet	  loopt	  
door)	  

Okt:	  Sociaal	  werker	  schakelt	  
wijkverpleging	  in.	  1uur	  =	  €	  70.-‐
(kosten:	  zorgverzekeraar)	  
	  

Inzet	  sociaal	  werker:	  (huisbezoek	  120	  min	  140,-‐	  (sept)+	  (AangiUe	  poli'e,	  'jd	  sociaal	  werker	  (sept)	  150	  min:	  €	  170)	  +	  (opzeggen	  abonnementen(sept)	  =	  1u	  =	  
70,-‐)	  +	  (contact	  bank	  (sept):	  2uur	  =	  140,-‐)	  +	  (huisbezoek	  na	  wijkverpleging	  (okt):	  =	  70,-‐	  )+(contact	  in	  wijkcentrum(dec):	  90min	  	  =	  105,-‐)	  +	  (internet	  opzeggen	  
(feb)10min	  =	  12,-‐)	  =140,-‐	  +	  170,-‐	  +	  70,-‐+	  140,-‐	  +	  70,-‐+	  105,-‐	  +	  12,-‐	  =	  707	  /	  6	  maanden	  =	  118	  pm	  (kosten:	  TEAM)	  

Inzet	  schakelteam	  2uur	  x	  7	  personen	  =	  €	  980,-‐	  (kosten:	  TEAM)	  

Inzet	  huismeester	  –	  minder	  intensief:	  20	  weken	  x	  1/2u	  =	  715,-‐	  /	  6	  =	  117	  pm	  (kosten:	  woningcorpora'e)	  

Okt:	  Huisarts	  1	  consult	  (20min)=	  
€	  60.-‐	  (kosten:	  zorgverzekeraar)	  

Financiële	  problemen	  opgelost:	  
Abonnementen	  opgezegd	  

Buurmannen	  doen	  boodschappen	  en	  
verzorgen	  de	  tuin:	  0,-‐	  (kosten:	  bewoner)	  

Dec:	  Meneer	  komt	  
naar	  wijkcentrum	  
Ypelaar	  	   Meneer	  voelt	  zich	  beter.	  

Wandelt	  en	  heeT	  contact	  met	  
buurmannen.	  Zij	  verlenen	  
hand	  en	  spandiensten.	  
Meneer	  bezoekt	  huismeester	  
niet	  langer.	  	  

Buren	  helpen	  met	  
boodschappen,	  tuin	  en	  op	  
opzeggen	  abonnement:	  0,-‐	  
(kosten:	  bewoner)	  
	  

Inzet	  huismeester	  intensief:	  (sept	  –	  feb)	  26	  weken	  x	  70,-‐	  =	  1820,-‐	  (kosten:	  woningcorpora'e)	  	  Inzet	  huismeester	  13uur	  =	  €910,-‐	  (kosten:	  
woningcorpora'e)	  

Financiële	  problemen	  niet	  
opgelost:	  Abonnementen	  niet	  
opgezegd.	  

Vermoedelijk	  verergeren	  van	  
psychische	  klachten	  

4609,-‐	  

2807,-‐	  
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casusnr.	  4	  

Gezin	  verkeerd	  in	  
financiële	  moeilijkheden.	  
Veel	  ruzies	  

Gezin	  wordt	  ‘geholpen’	  door	  familie	  
vrouw	  als	  er	  grote	  kosten	  gemaakt	  
moeten	  worden	  

!e	  huisbezoek	  corpora'e	  en	  
13Volt	  ikv	  huurachterstanden	  
Tot.	  3	  uur*	  70,-‐	  =	  €	  210,-‐	  

november	  2013	   ….	  april	  2014	  

1e	  huisbezoek	  corpora'e	  en	  
13Volt	  ikv	  huurachterstanden	  
Tot.	  3	  uur*	  70,-‐	  =	  €	  210,-‐	  

	  

Regelma*g	  contact	  met	  
huismeester.	  Ze	  lopen	  bij	  hem	  
binnen.	  Contact	  is	  goed	  

Gezin	  verkeerd	  in	  
financiële	  moeilijkheden.	  
Veel	  ruzies	  

Vrouw	  met	  kinderen	  kan	  zelfstandig	  goed	  
leven.	  Man	  blijT	  structureel	  aandacht	  nodig	  
hebben	  

Weinig	  vertrouwen	  in	  verbetering	  
zolang	  rela*e	  de	  basis	  vormt.	  
Komen	  zo	  niet	  veel	  verder	  

Confronta*e	  met	  eigen	  
gedrag	  en	  keuzes	  

Overdracht	  via	  huismeester	  
naar	  kernteam.	  Daar	  kort	  

dossieronderzoek	  naar	  gezin	  
3,5	  uur	  *70,-‐	  =	  €	  245	  

Gezin	  eind	  20,	  twee	  kleine	  kinderen.	  Structurele	  huurachterstanden.	  Al	  in	  beeld	  (geweest)	  bij	  maatschappelijk	  werk.	  
Historie	  van	  rela'e	  problemen	  en	  drugsgebruik	  man	  

Sprake	  van	  brands*ch*ng	  in	  de	  liT.	  
Man	  blijkt	  dader.	  	  

Financiële	  problemen	  houden	  
aan.	  Rela*e	  blijT	  heTig	  (in	  pos	  
en	  neg	  zin)	  

Situa*e	  blijT	  redelijk	  onveranderd.	  
“er	  is	  weer	  een	  cirkel	  rond”	  

2e	  huisbezoek.	  Corpora'e	  alleen	  
(regiehouder).	  Duidelijke	  afspraken	  gemaakt.	  

Tot.	  2	  uur*	  70,-‐	  =	  €	  140,-‐	  

Afspraak	  op	  kantoor	  corpora'e	  
(feb)	  vanwege	  niet	  nakomen	  

afspraken	  
Tot.	  4	  uur*	  70,-‐	  =	  €	  280,-‐	  

Regelma'g	  contact	  met	  
huismeester	  e.a.	  over	  situa'e	  
Tot.	  5	  uur*	  70,-‐	  =	  €	  350,-‐	  

Inzet/aangiUe	  vanwege	  brands'ch'ng.	  
Formele	  waarschuwing	  
Tot.	  5	  uur*	  70,-‐	  =	  €	  350,-‐	  

Aanmeldingen	  voor	  verplichte	  budgetcursus	  
en	  administra'ehulp.	  Moet	  nog	  

plaatsvinden.	  Verwach'ng	  tot	  ca	  15	  uur.	  

1e	  huisbezoek	  2	  leden	  kernteam	  
3	  uur	  *70,-‐	  =	  €	  210	  

wekelijks	  huisbezoek	  1e	  maand	  
16	  uur	  *70,-‐	  =	  €	  1120	  

2-‐wekelijks	  huisbezoek	  2e	  
maand	  8	  uur	  *70,-‐	  =	  €	  560	  

wekelijks	  huisbezoek	  3e	  maand	  
16	  uur	  *70,-‐	  =	  €	  1120	  

2-‐wekelijks	  huisbezoek	  4e	  en	  5e	  
maand	  16	  uur	  *70,-‐	  =	  €	  1120	  

Aanmeldingen	  voor	  verplichte	  
budgetcursus	  en	  administra'ehulp.	  Moet	  
nog	  plaatsvinden.	  15	  uur*70,-‐	  =	  1050	  

BlijT	  voorlopig	  wisselend	  
en	  spannend	  

Omgeving	  gaat	  anders	  
helpen.	  Meer	  eigen	  kracht	  
koppel	  

Financiële	  situa*e	  
blijT	  onder	  controle	  

Rela*e	  gaat	  over.	  Vrouw	  (met	  
kinderen)	  op	  eigen	  kracht	  
verder.	  Man	  verdwijnt	  van	  
radar	  

Vrouw	  wordt	  sterker.	  Meer	  
zellewust	  en	  kan	  zelf	  financiële	  
keuzes	  maken	  
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casusnr.5	  

Zorgmelding	  door	  
bewonersondersteuner	  bij	  
het	  wijkteam	  	   Zoon	  eerst	  boos,	  wil	  met	  

rust	  worden	  gelaten.	  
Later	  vindt	  hij	  het	  premg	  
zijn	  verhaal	  kwijt	  te	  
kunnen.	  	  
Angst	  voor	  uithuiszemng	  

Zoon	  vindt	  
poli*ebezoek	  
niet	  premg	  

Besproken	  wijkteam	  3x,	  totaal	  40	  min	  €	  455	  

Oktober	  2013	   	  doorkijk	  3	  mnd….	  April	  2014	  

	  
Bewonersondersteuner	  bezoekt	  huisarts	  en	  

klant.	  
Geen	  gehoor,	  zoekt	  contact	  met	  poli'e.	  	  

BO	  2,5	  uur	  €	  175	  
POH	  30	  min	  €	  25	  

Poli'e	  15	  min	  €	  17,50	  
	  

Moeder	  werkt	  mee	  
en	  is	  in	  redelijke	  
gezondheid	  

Geen	  informa*e	  

Moeder	  overkomt	  iets,	  krijgt	  
geen	  passende	  zorg	  en	  
overlijdt	  mogelijk.	  

Moeder	  keert	  terug	  naar	  
huis,	  beiden	  blij.	  	  

Mogelijk	  contact	  met	  
familie.	  	  

Moeder	  onwel	  op	  de	  
wc.	  

Voortzekng	  periodiek	  WVK	  bezoek	  12	  uur	  
totaal	  gedurende	  3	  mnd	  €	  840	  

Poli'e	  
bespreking	  met	  
mw-‐er	  van	  

bemoeizorg,	  30	  
min	  €	  35	  +	  €	  40	  

Casus: Mw. 80 jaar krijgt zorg van 56 jarige thuiswonende zoon, leven geïsoleerd. Zorgmijders. Met andere 10 kinderen 
geen contact, dit wordt door de zoon afgehouden. Zoon verzorgt haar, andere kinderen denken dat het beter is dat zij naar 
een verzorgingshuis gaat. Mw is diabeet. Zoon heeft last van stress door de thuissituatie. Er zijn praktische wensen m.b.t. de 
woning. Hij ontvangt WW.  

Bewondersondersteuner	  overleg	  instan'es	  +	  folder	  brengen,	  
totaal	  2	  uur	  €	  140	  

Prak'jkondersteuner	  
huisarts,	  	  

30	  min	  €25	  

Inschakelen	  poli'e	  +	  
steunpunt	  huiselijk	  geweld,	  2	  
x	  30	  min,	  totaal	  €35	  +	  €	  35	  

Realiseren	  verbetering	  
woning,	  Zoon	  ervaart	  
de	  aandacht	  als	  druk.	  

Ziekenhuis-‐opname	  
moeder,	  nadat	  zij	  onwel	  
wordt	  op	  de	  wc	  

Veiligheidshuis	  
Overleg	  20	  min	  
gevolgd	  door	  
bezoek	  3	  uur	  
veiligheidshuis	  	  
€	  240,	  3	  uur,	  

poli'e	  €	  1000	  +	  30	  
min	  huisarts	  €	  45	  

SHG	  2,5	  uur	  	  
€	  175	  	  

3	  dagen	  opname	  €	  1305	  ,	  
2	  x	  ambulance	  €	  830	  +	  	  
5	  dagen	  geriatrie	  tot	  
22-‐4-‐2014	  €	  1450	  

Pedicure,	  1	  per	  6	  weken,	  3	  uur	  
totaal	  €	  105	  

Beter	  Groenewoud	  20	  min	  prof.	  
beg.	  €	  26,67	  +	  6	  uur	  vrijwillig	  0	  

WVK	  1	  uur	  gesprek	  zoon	  
€70	  

3	  uur	  
wijkverpleegkundige	  	  

€	  210,	  woningbouwver	  1	  
uur	  €	  80	  +	  2	  uur	  thuiszorg	  

€	  100	  ivm	  opname	  WBV	  1,75	  
uur	  	  

	  €	  122,50 	  	  Wijkverpleegkundige	  4x	  +	  navraag	  huisarts	  +	  steunpunt	  huiselijk	  
geweld(4	  x	  contact+	  x	  dichte	  deur)	  6,5	  uur	  	  

€	  487,50	  

Wijkverpleegkundige	  periodiek	  
bezoek	  om	  de	  twee	  weken,	  4	  x	  1,5	  
uur	  is	  6	  +	  bezoek	  met	  SHG	  2,5	  uur	  

€595	  

2	  weken	  geriatrie	  €	  6090	  

Thuiszorg	  2x	  per	  dag,	  75	  uur	  totaal	  €	  2250	  
+	  trapliU	  €	  5000	  +	  pedicure	  1	  uur	  €	  35	  +	  	  
Beter	  Groenewoud	  half	  uur	  betaald	  €	  40	  

en	  12	  uur	  vrijwillig	  €	  0	  

nov	   dec	   feb	  jan	   mrt	  

Poli'e	  aan	  de	  
deur	  €	  1000	  

	  
Familie	  doet	  

melding	  poli'e	  	  
€	  35	  en	  belt	  SHG	  

€	  35.	  
	  

Ac'ehouder	  
AMW	  1,5	  uur	  

huisbezoek	  €120	  

Bespreking	  
bemoeizorg	  10	  
personen,	  15	  min	  

€	  200	  

Veiligheidshuis	  
ingeschakeld	  

	  

AMW	  belt	  POH	  
10	  minuten	  

AMW	  €	  13	  +	  10	  
min	  POH	  €	  8,33	  

Bespreken	  
bemoeizorg	  10	  
personen	  15	  min	  

€	  200	  

Zoon	  verleent	  
mantelzorg	  
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casusnr.	  6	  
	  

Scheiding	  ligt	  s*l,	  
omdat	  echtgenoot	  
spoorloos	  is.	  Er	  is	  
een	  huurschuld	  
ontstaan.	  
Woningbouw	  
corpora*e	  neemt	  
contact	  op	  om	  dit	  te	  
bespreken.	  	  

Door	  beslag	  op	  uitkering	  komt	  
mevrouw	  verder	  in	  de	  schulden.	  HeeT	  
een	  advocaat	  voor	  scheiding.	  
Bespreking	  in	  Kernteam.	  

2	  gesprekken	  met	  
woonconsulent.	  2	  uur	  a	  €65,-‐	  

=	  €130,-‐	  

1	  maart	  2014	   ….	  april	  2014	  (nog	  lopend)	  

Mevrouw	  ziet	  noodzaak	  
van	  snelle	  scheiding	  en	  
schuldhulpverlening	  in.	  	  

Het	  was	  ontzenend	  las*g	  om	  een	  
referen*e	  te	  maken,	  omdat	  de	  
casushouder	  niet	  aanwezig	  was.	  
Algemene	  teneur:	  “We	  weten	  te	  
weinig”	  
	  
Voorstel	  om	  deze	  casus	  in	  
september	  opnieuw	  te	  bekijken.	  

de	  scheiding	  vindt	  plaats	  en	  
mevrouw	  wordt	  opgenomen	  in	  de	  
schuldhulpverlening.	  Hierdoor	  is	  
ze	  in	  een	  paar	  jaar	  schuldenvrij.	  

In	  het	  slechtste	  geval	  wil	  
mevrouw	  niet	  in	  de	  
schuldhulpverlening.	  Dit	  kan	  
uiteindelijk	  leiden	  tot	  
huisuitzemng.	  Volgens	  de	  
aanwezigen	  is	  dit	  scenario	  niet	  
waarschijnlijk.	  Mevrouw	  is	  
gemo*veerd,	  en	  wil	  een	  punt	  
zenen	  achter	  dit	  verleden.	  	  

Mevrouw	  (ongeveer	  60	  jaar),	  ligt	  in	  scheiding,	  man	  onvindbaar,	  dus	  zaak	  ligt	  s'l.	  Huurschuld,	  vermoedelijk	  nog	  meer	  
schulden.	  Schuldsanering	  kan	  pas	  na	  scheiding	  plaatsvinden,	  momenteel	  patstelling.	  2	  dochters,	  past	  op	  kleinkinderen.	  

Zware	  roker.	  Geen	  gezondheidsproblemen	  Bekent	  bij	  partners	  van	  TEAM.	  Geen	  werk,	  uitkering.	  

Mevrouw	  ontvangt:	  
Huurtoeslag	  €700,-‐	  per	  jaar	  

Zorgtoeslag	  70	  	  
	  

Echter	  beslaglegging	  door	  
schuld,	  wordt	  verrekend:	  

	  
	  Maandinkomen	  van	  €717,-‐	  

	  

Casus	  wordt	  besproken	  in	  
kernteam	  (15	  min).	  7	  

personen	  a	  €65,-‐	  per	  uur.	  	  
Totaal:	  €113.75	  

Woonconsulent	  &	  
maatschappelijk	  werk	  op	  

huisbezoek(30	  min)	  
Warme	  overdracht	  om	  te	  

voorkomen	  dat	  mw.	  
kwijtraakt	  (Wantrouwig	  en	  

passief).	  Totaal:	  €65,-‐	  
	  

Vervolggesprekken	  
maatschappelijk	  werk.	  	  

	  
Quickscan	  integrale	  
vraaganalyse	  +	  advies	  

2,5	  uur	  a	  €65,-‐	  	  
totaal:	  €230,-‐	  

Scheiding	  ligt	  bij	  de	  
rechter.	  Mv.	  is	  
aangemeld	  voor	  
Schuldhulpverlenin
g.	  (wachtlijst).	  Geen	  
recht	  op	  
voedselbank.	  HeeT	  
nu	  inzicht	  in	  haar	  
schulden.	  

Inschamng:	  
Minder	  goede	  contacten	  tussen	  de	  partners,	  	  
	  
Mevrouw	  moet	  eigen	  ini*a*ef	  nemen.	  
	  
Alles	  gaat	  waarschijnlijk	  langer	  duren.	  Maar	  of	  het	  ook	  
duurder	  of	  goedkoper	  is,	  weet	  men	  niet.	  	  
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Casus	  7	  

Inzicht	  in	  problemen,	  
prioriteiten	  gesteld	  

Overdracht	  HM	  
aan	  TEAM	  

1	  maart	  2014	   +	  een	  paar	  maanden	  	  September	  2014	  

Een	  nieuwe	  
woning	  -‐>	  
verhuizing	  

Stavaza	  perspec*ef	  D:	  
Rela*e,	  huis,	  inkomen	  onder	  

controle.	  
Financiën	  stabiel	  

Psychisch	  niet	  stabiel	  maar	  
beter	  

Doorkijkje:	  nog	  een	  cursus	  
GGZ	  HDJZ	  +	  dagbesteding	  

(vrijwilligerswerk)	  
Financiële	  ondersteuning	  

moet	  al*jd	  blijven	  

Man	  R.	  en	  vrouw	  D.	  :	  beide	  verslavindsproblema'ek,	  Kind	  OTS	  (buiten	  beschouwing	  van	  de	  EC	  bij	  gebrek	  aan	  info	  +	  geen	  duurzaam	  onderdeel	  huishouden).	  D.	  heeU	  “een	  gat	  in	  haar	  hand”	  en	  heeU	  niet	  
saneerbare	  schulden.	  R.	  zit	  sinds	  5	  jaar	  in	  een	  methadon	  project.	  Hij	  werkt	  (steeds	  losse	  baantjes).	  D.	  heeU	  	  een	  psychische	  aandoening	  en	  heeU	  hulp	  van	  GGZ.	  	  Ze	  dreigen	  thuisloos	  te	  worden,	  omdat	  ze	  hun	  

'jdelijke	  woning	  (van	  corpora'e)	  uit	  moeten	  i.v.m.	  sloop.	  D.	  is	  erg	  emo'oneel	  en	  heeU	  geen	  overzicht	  van	  haar	  problemen.	  Aangemeld	  door	  WC	  i.v.m.	  huurachterstand.	  

Intakegesprek	  
TEAM	  met	  het	  

gezin	  

Woonduur	  3	  mnd	  
verlengd.	  D	  en	  R	  
hebben	  geleerd	  hoe	  
op	  huurwoningen	  te	  
reageren.	  

Toegenomen	  inzicht	  in	  eigen	  
financiën.	  Inkomsten	  en	  uitgaven	  van	  
gezin	  komen	  	  meer	  op	  een	  lijn.	  

D.	  veel	  rus*ger	  en	  minder	  
emo*oneel	  

Financiën	  meer	  
onder	  controle	  
en	  stabiliteit	  
woonsitua*e.	  	  

D.	  maakt	  veel	  gebruik	  van	  MSS	  in	  het	  wijkcentrum	  (o.m.	  gra*s	  bellen)	  en	  bezoekt	  1	  maal	  per	  
week	  de	  inloop	  	  

WC	  en	  TEAM	  onderhouden	  contact	  (vooral	  met	  D.)	  

NK	  spoort	  R.	  op	  

….	  

R	  (en	  D)	  	  in	  de	  bijstand	  Methadonbegeleiding	  NK	  

TEAM	  zet	  
BLUT	  in	  	  

Overleg	  TEAM	  met	  
WC	  over	  woonduur	  

LBC	  WC	  
ondersteunt	  

gezin	  

Willen	  
kind	  niet	  
zien	  

D.	  volgt	  Traject	  	  “Herstellen	  
doe	  je	  zelf”	  (HDJZ)	  bij	  GGZ	  	  

D.	  Komt	  af	  en	  toe	  naar	  het	  wijkcentrum	  /	  MSS	  

R.	  heeT	  nog	  steeds	  
hetzelfde	  werk	  

D.	  Toename	  psychische	  
problemen.	  Krijgt	  
medica*e	  

Con*nu:	  	  Methadonbegeleiding	  R	  door	  NK	   	  	  

Inzet	  GGZ	  voor	  D.	  :	  begeleiding	  en	  medica*e	  	  

Einde	  huurcontract	  
Geen	  woning	  (sociale	  
woningbouw).	  Par*culier	  
huren.	  (Huur)schulden	  nemen	  
toe.	  Verslaving	  keert	  terug.	  	  

R	  uit	  methadonprogramma	  
R	  verliest	  baan	  
R	  en	  D	  raken	  thuisloos	  
Spanningen	  in	  de	  rela*e	  
Emo*es	  lopen	  hoog	  op	  
D	  labiel	  

Zware	  terugval	  R	  
	  

R	  in	  de	  WW	  

Psychische	  crisis	  D:	  
opname	  
	  

R	  gaat	  asicken	  
	  

R	  gaat	  in	  de	  
dagbehandeling	  
	  

D	  gaat	  in	  de	  
dagbehandeling	  
	  

Detox	  NK	  	   Dagbehandeling	  NK	  

Crisisopname	  GGZ	   Dagbehandeling	  
GGZ	  

WC	  woningbouwcorpora'e	  
MSS	  Maatschappelijk	  Steunpunt	  
Systeem	  
HM	  Huismeester	  
BLUT	  Blut	  Budgetbeheer	  
LBC	  Leexaarheidsconsultent	  
NK	  Novadic	  Kentron	  
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casusnr.8	  

Moeder	  redt	  het	  niet	  bij	  
opa.	  Instorten	  dreigt	  
Alle	  uitkeringen	  
stopgezet	  omdat	  ze	  bij	  
opa	  in	  is	  getrokken.	  Ook	  
had	  ze	  hulp	  stopgezet	  

Ondersteuning	  bij:	  
Eigen	  woonruimte	  regelen	  

Uitkering	  regelen	  
Huisarts	  bezoeken	  
Intake	  bij	  GGZ	  

Zelf	  laten	  doen	  maar	  
ondersteuning	  is	  stok	  achter	  

de	  deur	  

Tzt.	  volgt	  instor*ng.	  
Mede	  door	  wachmjd.	  
Bij	  opa	  blijven	  wonen	  
gaat	  niet	  meer,	  ontdekt	  
moeder	  zelf	  ook.	  

15	  uur	  ondersteuning	  door	  
TEAM	  a	  70	  euro	  =	  1.050	  

(nov	  –	  apr	  2014)	  

november	  2013	   ….	  september	  2014	  

Crisisopvang	  1	  maand	  +	  6	  
weken	  verlengen	  

€	  290	  per	  dag,	  €	  22.475	  

Moeder	  maakt	  niet	  
al*jd	  handige	  keuzes	  
Auto	  gekocht	  van	  
bijzondere	  bijstand	  	  

Moeder	  zou	  het	  zonder	  
hulp	  niet	  hebben	  gered.	  In	  
eerste	  instan*e	  was	  ze	  
onder	  de	  radar	  gebleven.	  
Op	  gesprek	  bij	  W&I	  wordt	  
gesignaleerd	  dat	  er	  meer	  
aan	  de	  hand	  is.	  

Gezin	  ontwricht,	  hech*ngsproblemen	  
kind	  (ook	  door	  verhuizing/wisseling	  
opvang)	  
Geen	  regie	  in	  ondersteuning,	  los	  zand	  
Diepere	  crises	  (=	  zwaarder	  herstel)	  

Plek	  in	  jeugdinrich'ng	  kind:	  
€	  500	  per	  dag,	  €	  7.750	  

Complexe	  gezinssitua'e;	  veel	  verhuizingen;	  Surinaamse	  achtergrond.	  Moeder	  (32	  jr)	  heeU	  angststoornis,	  depressie	  en	  borderline.	  Moeder	  is	  bij	  
opa	  (66	  jr)	  in	  gaan	  wonen	  om	  opa	  te	  helpen.	  Maar	  dat	  bleek	  niet	  te	  werken.	  	  

Opa	  claimt	  moeder	  en	  moeder	  kan	  slecht	  nee	  zeggen.	  Moeder	  ziet	  zelf	  wat	  er	  niet	  goed	  gaat	  en	  kind	  doet	  het	  goed	  op	  de	  basisschool.	  Casus	  
via	  corpora'e	  binnengekomen.	  In	  eerste	  instan'e	  voor	  ondersteuning	  opa.	  Zo	  aan	  het	  licht	  gekomen	  dat	  moeder	  ook	  hulp	  nodig	  had.	  

2	  consults	  huisarts	  a	  30	  euro	  
=	  60	  

Intake	  GGZ	  –	  500	  euro	  

Prak'sche	  huisbegeleiding	  
TEAM	  –	  3	  uur	  per	  week,	  jan	  –	  

apr	  a	  70	  euro:	  €	  3.360	  

Uitkering	  a	  600	  euro	  per	  maand,	  v.a.	  jan	  Ondersteuning	  vanuit	  sociale	  
zaken	  t.b.v.	  uitkering	  –	  10	  

uur	  a	  70	  euro:	  700	  

Crisisopvang	  nodig	  
omdat	  moeder	  niet	  in	  
staat	  is	  zelfstandig	  te	  
wonen.	  

december	  2013	  

Ze	  heeT	  wat	  zelfvertrouwen	  in	  
het	  zelf	  regelen	  van	  dingen.	  
Met	  een	  beetje	  begeleiding	  
kan	  ze	  zelfstandig	  wonen	  met	  
haar	  kind.	  

Moeder	  heeT	  snel	  
een	  andere	  woning	  
te	  pakken.	  

Opa	  verdenkt	  buren	  
van	  weeneelt	  in	  
kruipruimte	  onder	  
zijn	  huis	  (onterecht)	  
Woning	  vervuilt.	  

Moeder	  is	  weer	  in	  
beeld	  bij	  instan*es	  
Eigen	  woning	  en	  
inkomen	  uit	  
uitkering.	  	  

Moeder	  vraagt	  wel	  hulp,	  maar	  zegt	  ook	  
makkelijk	  afspraken	  af.	  

mei	  2014	  

Moeder	  woont	  echt	  
zelfstandig	   Het	  lukt	  om	  de	  

woning	  in	  te	  richten	  

Deelname	  moeder-‐
kindtraject	  

inzet	  ‘KOP-‐training’	  
kan	  in	  beeld	  komen	  	  

Er	  is	  een	  netwerk/
vangnet	  

Kind	  kan	  niet	  bij	  opa	  
wonen	  >	  komt	  eerst	  in	  
jeugdinstelling,	  daarna	  
in	  pleeggezin.	  	  

Kwetsbaarheid	  
geestelijke	  gezondheid	  
(Borderline)	  speelt	  op.	  
Moeder	  zakt	  dieper	  weg	  
in	  depressie.	  	  

Opa	  gaat	  op	  oude	  voet	  
door,	  maar	  is	  niet	  ‘in	  
beeld’.	  Tot	  buren	  
signaleren/klagen.	  

>	  W&I:	  ontheffing	  arbeidsplicht	  +	  
doorverwijzing	  naar	  huisarts	  

>	  huisarts/POH:	  	  
doorverwijzing	  GGZ	  (of	  MW)	  

€	  130	  

>	  psycholoog:	  intake	  +	  verlengde	  intake	  +	  PvA	  
>	  wachkjd	  therapie	  &	  prak'sche	  begeleiding	  

€	  450	  

Moeder	  trekt	  weer	  in	  bij	  
opa,	  met	  kind	  

Prak'sche	  thuisbegeleiding	  
voor	  moeder	  

€	  4.550	  (€	  1.820/mnd)	  

Thuishulp	  
€	  600	  (€	  240/mnd)	  

Ambulente	  begeleiding	  
Jeugdzorg	  

€	  3.900	  (€	  1.300/mnd)	  

Prak'sche	  huisbegeleiding	  TEAM	  –	  7	  uur	  per	  week,	  mei	  –	  sept	  
a	  70	  euro:	  €	  9.800	  

GGZ-‐traject:	  groepstherapie	  
(3x	  per	  week)	  
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18	  oktober	  2013	  
Mevrouw	  krijgt	  een	  
brief	  van	  Tiwos,	  
over	  dreigende	  
huisuitzemng.	  	  

15	  augustus	  2013	  
Aanmelding	  	  
11	  september	  	  

Intake/
vraagverheldering	  

15	  augustus	  2013	   ….	  april	  2014	  

Eind	  oktober.	  
Mevrouw	  
denkt	  na	  over	  
BLUT-‐traject	  
en	  besluit	  mee	  
te	  werken.	  

Mevrouw	  wordt	  
later	  geholpen,	  en	  
schulden	  zijn	  
langer	  opgelopen.	  
Mevrouw	  komt	  pas	  
later	  in	  de	  
schuldhulp-‐
verlening	  terecht.	  

Beginsitua'e:	  Mevrouw	  is	  in	  2005	  haar	  zoontje	  verloren.	  Zij	  is	  de	  grip	  op	  haar	  financiën	  kwijt	  .	  Zij	  leeU	  van	  haar	  
uitkering	  (bijstand).	  Mevrouw	  heeU	  veel	  boetes	  en	  schulden,	  en	  heeU	  eerder	  een	  hal}aar	  geen	  uitkering	  ontvangen,	  
omdat	  het	  vermoeden	  bestond	  dat	  ze	  samenwoonde.	  Haar	  rela'e	  heeU	  te	  leiden	  onder	  haar	  schulden.	  Haar	  auto	  is	  in	  
beslag	  genomen.	  Mevrouw	  heeU	  nog	  een	  zoon	  van	  15.	  Deze	  zoon	  zit	  op	  school,	  en	  heeU	  ADHD.	  	  

Januari:	  mevrouw	  heeT	  
problemen	  met	  uitkering,	  
door	  onvoldoende	  
medewerking	  aan	  
verplichte	  re-‐integra*e-‐
ac*viteiten.	  Ze	  zal	  in	  
maart	  gekort	  worden	  op	  
haar	  uitkering.	  

Eind	  april:	  De	  
situa*e	  van	  
mevrouw	  
verslechtert,	  
omdat	  de	  
overlijdensdatum	  
van	  haar	  zoon	  
nadert.	  	  

Juni	  en	  juli:	  
mevrouw	  wordt	  
weer	  gekort	  op	  
haar	  uitkering,	  
opnieuw	  door	  re-‐
integra*e.	  

8	  september	  
Verplichte	  re-‐
integra*e-‐ac*viteiten	  
zijn	  gestopt.	  Schulden	  
lopen	  niet	  meer	  op.	  
Overgang	  SHV	  wordt	  
voorbereid.	  

8	  september	  
Sinds	  oktober	  
2013	  geen	  
nieuwe	  
schulden.	  

Eind	  september:	  
mevrouw	  heeT	  zelf	  
belas*ngschuld	  
opgelost	  met	  
vriendin.	  

Eind	  
september:	  
mevrouw	  
heeT	  zelf	  
belas*ngschul
d	  opgelost	  
met	  vriendin.	  

15	  augustus:	  
mevrouw	  vraagt	  
hulp	  bij	  financiën.	  
Ze	  heeT	  zelf	  al	  een	  
overzicht	  gemaakt	  
met	  vriendin.	  

vanaf	  1	  december	  2014	  Budgetbeheer	  
Half	  september	  tot	  1	  december	  2014	  

Budgetbegeleiding	  

Eind	  oktober	  
Overleg	  met	  

woningcorpora*e	  

Februari:	  	  
BezwaarschriT	  maken	  

en	  mee	  naar	  
hoorzimng.	  

Januari:	  
Afstemming	  met	  

begeleider	  reïntegr.	  
act.	  

Eind	  april	  	  
1	  consult	  per	  maand	  bij	  huisarts	  voor	  psychische	  klachten	  

Eind	  juni:	  
Aanvraag	  fonds	  voor	  kor'ng	  

bijstand	  juni/juli	  

augustus:	  
Onderzoek	  of	  SHV	  mogelijk	  is.	  
SHV	  start	  onderzoek	  naar	  

schulden.	  

April:	  
Oriënta'egesprek	  Sociale	  
Netwerk	  Versterking	  en	  

casusoverleg	  	  

15	  augustus:	  
mevrouw	  vraagt	  
hulp	  bij	  financiën.	  
Ze	  heeT	  zelf	  al	  een	  
overzicht	  gemaakt	  
met	  vriendin.	  

15	  augustus	  2013	  
Aanmelding	  	  
September:	  	  

Intake	  

Eind	  september	  
Mevrouw	  komt	  op	  
wachtlijst	  IMW.	  
	  
	  Zij	  lost	  zelf	  haar	  
belas*ngschuld	  op	  
met	  vriendin.	  

Eind	  oktober	  
Mevrouw	  gaat	  naar	  
crisisspreekuur	  

IMW.	  

18	  oktober	  2013	  
Mevrouw	  krijgt	  een	  
brief	  van	  Tiwos,	  
over	  dreigende	  
huisuitzemng.	  	  

Eind	  oktober	  
Overleg	  met	  

woningcorpora*e	  

Vanaf	  begin	  november	  t/m	  januari	  
Budgetbegeleiding,	  met	  toetsing	  of	  ze	  toegang	  tot	  BLUT	  kan	  

krijgen.	  

vanaf	  1	  februari	  2014	  	  
Budgetbeheer	  

Januari:	  
Afstemming	  met	  

begeleider	  reïntegr.	  
act.	  

Februari:	  	  
BezwaarschriT	  maken.	  	  

Eind	  april	  	  
1	  consult	  per	  maand	  bij	  huisarts	  voor	  psychische	  klachten	  

Eind	  juni:	  
Aanvraag	  fonds	  voor	  kor'ng	  

bijstand	  juni/juli	  

November.	  
Mevrouw	  
denkt	  na	  over	  
BLUT-‐traject	  
en	  besluit	  mee	  
te	  werken.	  

Januari:	  	  
mevrouw	  heeT	  
problemen	  met	  uitkering,	  
door	  onvoldoende	  
medewerking	  aan	  
verplichte	  re-‐integra*e-‐
ac*viteiten.	  Ze	  zal	  in	  
maart	  gekort	  worden	  op	  
haar	  uitkering.	  

Eind	  april:	  De	  
situa*e	  van	  
mevrouw	  
verslechtert,	  
omdat	  de	  
overlijdensdatum	  
van	  haar	  zoon	  
nadert.	  	  

Juni	  en	  juli:	  
mevrouw	  wordt	  
weer	  gekort	  op	  
haar	  uitkering,	  
opnieuw	  door	  re-‐
integra*e.	  



meneer	  neemt	  zelf	  ook	  ini*a*ef	  (pasfoto	  
maken,	  taxipas	  aanvragen	  
er	  zijn	  duidelijk	  grenzen	  aan	  wat	  wil	  meneer	  
kan	  en	  wil	  vragen	  aan	  zijn	  omgeving	  
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meneer	  geeT	  duidelijk	  aan	  te	  
willen	  blijven	  leven	  zoals	  hij	  al	  
jaren	  doet;	  hij	  wilt	  niet	  awankelijk	  
zijn.	  Wel	  wil	  hij	  iets	  doen	  bij	  de	  in	  
wijkcentrum	  De	  Ypelaer.	  

De	  woningcorpora'e	  
constateert	  een	  
huurachterstand.	  

Huismeester	  neemt	  kijkje	  en	  
later	  nog	  twee	  bezoeken	  

(met	  woonconsulent	  en	  een	  
met	  13Volt)	  

juli	  2014	   ….	  september	  2014	  

het	  blijkt	  dat	  de	  
Belas*ngdienst	  kort	  de	  
AOW/toeslag	  door	  een	  
foute	  invoer	  in	  2012	  

Onderliggend	  probleem	  
Belas*ngdienst	  blijT	  
onopgemerkt.	  
Huurachterstand	  wordt	  
nijpender.	  

diverse	  medische	  kosten?	  

toenemende	  spanning;	  slecht	  voor	  de	  al	  
ma*ge	  gezondheid	  

Nog	  niet	  alles	  opgelost	  (zo	  is	  er	  nog	  een	  schuld),	  maar	  
er	  ligt	  wel	  een	  basis	  (o.m.	  door	  beter	  financieel	  
inzicht,	  ook	  bij	  meneer	  zelf),	  
Wellicht	  dat	  neef	  administra*ef	  kan	  ondersteunen.	  
Gezondheid	  blijT	  wankel.	  

contact	  met	  ondersteuners/
professionals	  wordt	  
bedreigend,	  meneer	  wordt	  
geslotener	  

gesprek	  met	  
13Volt	  +	  ouderenadviseur	  
-‐  focus	  op	  financien	  
-‐  -‐	  problema'ek	  niet	  

helder	  

Alleenstaande	  man	  (69	  jaar)	  woont	  in	  de	  eengezinswoning	  die	  zijn	  ouders	  al	  huurden.	  Hij	  heeU	  diverse	  
gezondheidsklachten	  en	  ontvangt	  daarom	  al	  thuishulp	  van	  Thebe.	  Meneer	  is	  sober	  en	  op	  zichzelf,	  maar	  rooit	  het	  

zelfstandig.	  Tuin	  is	  wel	  verwaarloosd	  en	  huis	  is	  niet	  al'jd	  even	  schoon.	  
Thebe	  richt	  –	  in	  de	  paar	  uur	  per	  week	  –	  alleen	  op	  de	  gezondheid.	  Onderliggende	  problema'ek	  komt	  niet	  ter	  sprake.	  

Meneer	  geeU	  daarvoor	  ook	  geen	  ruimte.	  

8	  gespreken,	  wekelijks	  op	  woensdag	  om	  10.30u	  
-‐  samen	  met	  meneer	  op	  de	  bank,	  stap	  voor	  stap:	  aanpak	  problemen	  /	  reconstrueren	  wat	  er	  speelt,	  beginnend	  bij	  toestemming	  van	  

meneer	  om	  het	  eea.	  uit	  te	  zoeken	  bij	  andere	  instan'es.	  
-‐  bijv.	  budgetplan	  opgesteld	  Belas'ngtelefoon	  bellen	  /	  DigiD	  aanvragen	  

-‐  druk	  met	  ‘bureaucra'e’	  	  

meneer	  is	  blijf	  met	  de	  
ondersteuning;	  hij	  
krijgt	  ‘llucht’	  

Vrijwilliger	  voor	  de	  
tuin	  geregeld	  

(via	  ContourdeTwern)	  

Thuisadministra'e	  
geregeld	  >	  wachkjd	  
(via	  ContourdeTwern)	  

medische	  
hulpmiddelen	  worden	  
betaalbaar	  (o.m.	  door	  
bijzondere	  bijstand)	  

Woningcorpora'e	  ziet	  
voorlopig	  van	  verdere	  
incassostappen	  en	  

heeU	  geduld	  

De	  woningcorpora'e	  
constateert	  een	  
huurachterstand.	  

Huismeester	  neemt	  kijkje	  en	  
later	  nog	  twee	  bezoeken	  

(met	  woonconsulent	  en	  een	  
met	  13Volt)	  

13Volt	  heeU	  ‘geen	  opdracht’,	  maar	  laat	  
niet	  los:	  

-‐	  Ouderenadviseur	  gevraagd	  
-‐  Maatschappelijk	  werk	  geen	  op'e	  

(wachkjd	  +	  balie)	  
-‐  Besproken	  in	  buurtregie	  

-‐  (levert	  niets	  op)	  

Goede	  ouderenadviseur	  
weet	  ‘kilk’	  te	  maken	  en	  

pakt	  het	  op	  

Thuisadministra'e	  
geregeld	  >	  wachkjd	  

Woningcorpora'e	  
start	  verdere	  
procedures	  
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Zorgmelding	  ggz:	  mevr.	  
kwam	  erg	  vaak	  naar	  
consulta*ebureau	  en	  
klampte	  medew.	  aan	  met	  
verhaal	  over	  oudste	  
dochter	  die	  op	  een	  
crisisbed	  van	  Compaan	  
was	  beland.	  

Mevr:	  was	  uitgestoten	  door	  
Somalische	  gemeenschap.	  
Overzag	  de	  situa*e	  niet	  meer:	  
veel	  hulpverleners	  (jeugdzorg),	  
probleem	  met	  begrijpen	  van	  
post,	  financiën.	  Had	  gevoel	  met	  
niemand	  haar	  probleem	  te	  
kunnen	  delen.	  

Beeldvorming	  dat	  mevr	  
zwakbegaafd	  was	  zou	  
doorgaan.	  
Onzekerheid	  van	  mevr	  
hoe	  ze	  het	  in	  de	  ogen	  van	  
jeugdzorg	  goed	  moet	  
doen	  versterkt	  dat.	  

Inzet	  wijkteam:	  4	  keer	  huisbezoek	  met	  GGD/maatschappelijk	  werk/tolk	  totaal	  12,5	  uur:	  €875	  

Juli	  2014	   ….	  sept	  2014	  

De	  oppervlakkige	  “fladdercontacten”	  met	  consulta'ebureau	  
zouden	  nog	  een	  'jdje	  doorgaan	  en	  weer	  vanzelf	  ophouden.	  

Mevr:	  was	  uitgestoten	  door	  
Somalische	  gemeenschap.	  
Overzag	  de	  situa*e	  niet	  meer:	  
veel	  hulpverleners	  (jeugdzorg),	  
probleem	  met	  begrijpen	  van	  post,	  
financiën.	  Had	  gevoel	  met	  
niemand	  haar	  probleem	  te	  
kunnen	  delen.	  

Mevr	  in	  medisch	  circuit	  huisartsbezoek	  en	  psychologisch	  traject.	  

Zoon	  zou	  ook	  uit	  huis	  worden	  geplaatst.	  
Opvoedingsondersteuning	  en	  gezinstoezicht	  voor	  de	  
andere	  kinderen	  

	  
Mevr	  gaat	  naar	  ouderkamer	  om	  Nederlands	  te	  
leren.	  Kinderen	  gaan	  meer	  uur	  naar	  peuterspeelzaal	  
zodat	  mevr	  meer	  lucht	  krijgt.	  
Mevr	  wil	  oudste	  dochter	  niet	  meer	  zien,	  dochter	  wil	  
contact	  met	  broertjes	  en	  zusjes,	  moet	  regeling	  voor	  
komen.	  
Voor	  dochter	  wordt	  permanente	  plaats	  gezocht.	  
	  

Gevoel	  er	  alleen	  voor	  te	  staan	  
gaat	  leiden	  tot	  piekeren	  en	  
depressiviteit	  en	  
huisartsenbezoek.	  
Administra*e	  wordt	  
puinhoop,	  er	  ontstaan	  
schulden	  agv	  stoppen	  
kindertoeslag.	  

Afspraak	  met	  jeugdzorg	  dat	  moeder	  de	  regie	  weer	  
krijgt,	  dochter	  krijgt	  persoonlijkheids	  onderzoek,	  

school	  wordt	  geïnformeerd	  over	  onterechte	  verhalen	  
over	  kindermishandeling	  

Jeugdzorg	  en	  Compaan	  krijgen	  steeds	  grotere	  rol	  

Gescheiden	  Somalische	  vrouw	  5	  jr	  in	  NL,	  3	  kleine	  kinderen	  in	  NL	  geboren	  (jongste	  eind	  2013),	  zoon	  (9)	  en	  dochter	  (15)	  
later	  naar	  NL	  gekomen,	  nog	  1	  kind	  in	  Somalië.	  Vlucht	  was	  betaald	  met	  erfenis	  die	  moet	  worden	  terugbetaald.	  Dochter	  
problema'sch	  gedrag,	  vertelde	  op	  school	  dat	  ze	  mishandeld	  werd.	  Uit	  huis	  geplaatst	  (woongroep	  Compaan).	  	  

Mevr	  was	  overstuur,	  meldpunt	  
kindermishandeling	  was	  
ingeschakeld,	  reden	  bezoek	  van	  
jeugdzorg	  was	  onduidelijk,	  mevr	  
terughoudend	  agv	  mnl	  tolk.	  Dochter	  
was	  mee	  bezoek	  en	  hitste	  broer	  op	  
tegen	  moeder.	  

Netwerkgesprek	  met	  jeugdzorg	  6	  
uur	  incl.	  voorbereiding	  €420	  

Jeugdzorg	  en	  Compaan	  'jdinvestering	  onbekend:	  gescheiden	  circuits	  

Mevr	  was	  rus-g,	  was	  zich	  
bewust	  van	  de	  situa*e.	  
Jeugdz.	  dacht	  onterecht	  dat	  
mevr	  zwakbegaafd	  was.	  
Dochter	  gedragsstoornis	  en	  
getrauma*seerd	  agv	  
mishandeling	  in	  Somalië.	  

Interven*e	  wijkteam	  stopt	  

Ondersteuning	  administra*e	  Contour	  de	  Twern	  

Zoon	  zou	  onder	  invloed	  van	  
dochter	  zich	  tegen	  moeder	  
afzenen	  en	  onhandelbaar	  
worden.	  
Gezin	  kom	  onder	  toezicht	  op	  
basis	  van	  melding	  
kindermishandeling.	  

Als	  de	  schulden	  oplopen	  schuldhulpverlening.	  
Mevr	  komt	  in	  het	  medische	  circuit	  terecht.	  

Uit	  huisplaatsing	  zoon	  

schuldhulpverlening	  

Opvoedingsondersteuning	  gezinscoach	  
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casusnr.	  13	  St	  
levenssitua*e	  1:	  Ik	  kan	  niet	  aarden	  op	  mijn	  nieuwe	  plek.	  Ik	  was	  liever	  naar	  een	  
aanleunwoning	  verhuisd	  maar	  wil	  niet	  ondankbaar	  overkomen.	  Mijn	  familie	  heeT	  de	  
verhuizing	  geregeld	  en	  alles	  opgeknapt.	  Elke	  dag	  wordt	  ik	  ermee	  geconfronteerd	  dat	  ik	  
awankelijk	  ben.	  Er	  komen	  veel	  mensen	  over	  de	  vloer,	  maar	  dat	  zijn	  momentopnamen	  en	  ik	  
ben	  er	  erg	  door	  gebonden.	  Ik	  ben	  nog	  erg	  eenzaam.	  Mijn	  familie	  houdt	  veel	  van	  mij,	  maar	  de	  
meeste	  wonen	  op	  grote	  afstand.	  Soms	  ben	  ik	  boos	  en	  opstandig	  en	  dan	  vraag	  ik	  me	  af	  
waarom	  ik	  eigenlijk	  nog	  leef.	  

levenssitua*e	  2:	  De	  
ouderenadviseur	  komt	  op	  
huisbezoek.	  Ik	  vind	  het	  
vervelend	  hulp	  te	  vragen.	  Ik	  
zou	  graag	  een	  maatje	  willen	  
hebben.	  (okt	  ‘12)	  
	  

levenssitua-e	  2	  

ondersteuning	  1:	  huishoudelijke	  hulp	  okt’12	  –	  aug’13	  huishouden	  3	  uur/week	  en	  vanaf	  aug’13	  hh	  incl.	  post	  en	  boodschappen	  5	  uur/week	  ,	  €	  20,-‐	  p/uur	  	  

oktober	  2012	   juni	  2014	  

ondersteuning	  1	  

levenssitua*e	  6:	  Ik	  voel	  me	  opgelaten	  
om	  awankelijk	  te	  zijn	  maar	  ben	  blij	  
met	  bezoek	  van	  de	  ouderenadviseur.	  
(aug	  ‘13)	  

levenssitua*e	  1	  

ondersteuning	  2	  

doorkijk	  2	  

doorkijk	  1	  

levenssitua*e	  3	  

ondersteuning	  1	  

Alleenstaande	  vrouw	  zonder	  kinderen,	  87	  jaar.	  2x	  weduwe	  geworden.	  Mevr.	  heeU	  
artrose,	  diabetes,	  hoge	  bloeddruk,	  slechte	  ogen,	  last	  van	  incon'nen'e	  en	  een	  

borstamputa'e	  gehad.	  In	  2012	  moest	  mevr.	  Haar	  flat	  verlaten	  wegens	  onderhoud.	  Ze	  is	  
toen	  verhuisd	  naar	  een	  senioren-‐benedenwoning	  

levenssitua*e	  3:	  Ik	  ben	  heel	  
blij	  met	  het	  huisbezoek	  van	  
de	  ouderenadviseur.	  We	  
ordenen	  papieren.	  (april	  
‘13)	  

levenssitua*e	  4:	  Ik	  ben	  blij	  met	  het	  1-‐
op-‐1	  contact	  met	  Zonnebloem-‐
vrijwilliger.	  Ik	  voel	  me	  opgelaten	  en	  
eenzaam	  in	  grote	  gezelschappen.	  
(voorjr	  ‘13)	  

levenssitua*e	  5:	  Ik	  wil	  graag	  meer	  
naar	  buiten	  maar	  dat	  kan	  alleen	  in	  
een	  rolstoel.	  (juli	  ‘13)	  

ondersteuning	  3:	  fysiotherapie	  aan	  huis,	  2x	  per	  week,	  €	  110,-‐	  p/uur.	  Okt	  ‘12	  –	  juni	  ‘14	  

ondersteuning	  4:	  Trombosedienst,	  1x	  p/2	  wkn,	  €	  65	  p/uur.	  Okt’	  12	  –	  juni	  ‘14	  	  

ondersteuning	  2:	  ouderenadviseur	  ContourdeTwern	  vanaf	  okt’12:	  huisbezoeken	  incl	  administra'e	  en	  reis	  24	  uur;	  inschakelen	  en	  afstemming	  informele	  zorg	  CdT	  7	  uur;	  overleg	  diverse	  disciplines	  3	  uur:	  
maatschappelijk	  werk	  (15	  min)	  ,	  huisarts	  (totaal	  45	  minuten),	  coördinator	  informele	  zorg	  (2	  uur);	  overleg	  Schakelteam	  juni’14	  5	  p	  30	  min	  €	  65	  p/uur	  	  

levenssitua*e	  7:	  Ik	  ben	  wantrouwig	  
door	  de	  inzet	  van	  een	  vrijwilliger	  van	  
de	  thuisadministra*e.	  Kan	  ik	  hem	  wel	  
vertrouwen?	  

levenssitua*e	  8:	  Er	  is	  een	  ruit	  
ingeslagen	  omdat	  een	  buurman	  dacht	  
dat	  er	  wat	  loos	  was	  maar	  ik	  was	  
gewoon	  weg.	  Ik	  ben	  boos	  maar	  het	  is	  
goed	  te	  weten	  dat	  er	  sociale	  controle	  
is.	  Ik	  wil	  uitstapjes	  maken	  met	  een	  
vrijwilliger	  maar	  ben	  angs*g	  i.v.m	  
incon*nen*eproblemen.	  (jan’	  14)	  	  

levenssitua*e	  9:	  Ik	  voel	  me	  nog	  al*jd	  niet	  op	  mijn	  
plek	  in	  mijn	  woning.	  Er	  zijn	  veel	  mensen	  met	  me	  
bezig	  maar	  ik	  voel	  me	  nog	  ongelukkig	  en	  eenzaam.	  
Soms	  ben	  ik	  opstandig.	  (juni	  ‘	  14)	  

levenssitua*e	  10:	  Ik	  wil	  best	  naar	  een	  verzorgingshuis	  
maar	  ‘ben	  nog	  te	  goed’.	  Ik	  ben	  geïnterviewd	  over	  
mijn	  leven	  voor	  de	  OudFit	  (*jdschriT	  
ContourdeTwern),	  daar	  ben	  ik	  trots	  op.	  	  

ondersteuning	  5:	  Vrijwilligers:	  Zonnebloem	  vrijwilliger	  op	  afroep	  voor	  uitstapjes	  vanaf	  okt	  ‘12.	  Maatje	  ContourdeTwern	  vanaf	  juli	  ‘13,	  1x	  p/2wkn	  3	  uur.	  Vrijwillige	  thuishulp	  van	  ContourdeTwern	  voor	  administra'e	  
vanaf	  aug’13,	  1xp/mnd	  1,5	  uur	  

ondersteuning	  8:	  Wonen	  Breburg	  contact	  huismeester	  en	  vrijwilliger	  15	  
min	  €	  45,-‐	  p/uur	  

ondersteuning	  6:	  alarmsysteem	  €	  250,-‐	  per	  jaar	  	   ondersteuning	  7:	  Wijkverpleegkundige	  vanaf	  maart	  ‘	  14	  dagelijks	  
30	  min,	  €	  65	  p/uur	  	  

In	  deze	  casus	  is	  TEAM	  niet	  betrokken.	  De	  aanwezigen	  waren	  het	  er	  over	  eens	  dat	  er	  geen	  reden	  is	  om	  dat	  wel	  te	  doen.	  Er	  is	  gesproken	  over	  een	  referen-e	  aanpak.	  
Opname	  in	  verzorgingstehuis	  is	  genoemd	  maar	  werd	  niet	  realis-sch	  gevonden,	  daarvoor	  krijgt	  mevrouw	  geen	  indica-e.	  Aan	  bovenstaande	  aanpak	  is	  vernieuwend	  
dat	  geprobeerd	  wordt	  mevrouw	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  te	  laten	  wonen	  met	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers.	  Ondanks	  dat	  blijN	  mevrouw	  zich	  eenzaam	  en	  
aOankelijk	  voelen.	  Met	  de	  aanwezigen	  is	  gesproken	  over	  mogelijke	  op-es	  om	  te	  onderzoeken:	  dagopvang	  en	  netwerk	  meer	  betrekken.	  Ook	  ondersteuning	  van	  
maatschappelijk	  werk	  of	  GGZ	  is	  besproken	  om	  mevrouw	  te	  ondersteunen	  in	  omgaan	  met	  haar	  beperkingen	  en	  mogelijke	  depressie/	  rouwproblema-ek.	  Deze	  
invalshoek	  heeN	  casushouder	  niet	  eerder	  bekeken.	  Ondanks	  dat	  de	  Effectencalculator	  in	  deze	  casus	  geen	  beeld	  geeN	  van	  de	  inzet	  van	  TEAM	  en	  de	  kosten	  te	  
vergelijken	  zijn,	  geeN	  de	  casushouder	  aan	  dat	  het	  zinvol	  is	  de	  casus	  op	  deze	  manier	  en	  met	  deze	  groep	  professionals	  te	  bespreken:	  het	  geeN	  haar	  nieuwe	  inzichten	  
waar	  ze	  verder	  mee	  kan.	  



Aa
np

ak
	  

Re
fe
re
n*

e	  
casusnr.	  14	  St	  

Maart	  2013	  
Telefonische	  
aanmelding	  
tussen	  CdT	  en	  

GGZ	  
20	  minuten,	  2	  
personen:	  €25	  

Belcontacten	  GGZ	  
1	  uur:	  €70	  

15	  augustus	  2013	   ….	  april	  2014	  

Juni	  2013	  
Bij	  
huisbezoek	  
blijkt	  mevr.	  
de	  problemen	  
van	  dhr.	  niet	  
te	  
accepteren.	  

Op	  termijn	  escala*e:	  dhr.	  
verwaarloost,	  huwelijk	  gaat	  
kapot.	  Op	  termijn	  krijgen	  
kinderen	  mantelzorgtaak,	  
raken	  overbelast.	  Opname	  
verpleeghuis	  onvermijdelijk:	  €	  
4200/maand	  

Beginsitua'e:	  Een	  ouder	  echtpaar	  uit	  Indonesië	  van	  72	  en	  82	  jaar,	  die	  al	  56	  jaar	  getrouwd	  zijn,	  hebben	  het	  moeilijk	  samen.	  Zij	  hebben	  huwelijksproblemen.	  Meneer	  is	  geïndiceerd	  
met	  MCI	  (voorloper	  van	  demen'e),	  maar	  mevrouw	  gelooU	  dit	  niet.	  Meneer	  laat	  het	  over	  zich	  heenkomen.	  Hij	  gaat	  2	  dagen	  in	  de	  week	  naar	  de	  dagbesteding,	  waar	  hij	  het	  naar	  zijn	  
zin	  heeU.	  Meneer	  en	  mevrouw	  slapen	  lang:	  ze	  komen	  pas	  rond	  11	  uur	  hun	  bed	  uit.	  Zij	  hebben	  3	  dochters	  en	  een	  zoon.	  Met	  de	  jongste	  dochter	  is	  geen	  contact.	  	  
Voor	  maart	  2013	  is	  er	  contact	  geweest	  met	  de	  huisarts,	  die	  GGZ	  inschakelde.	  De	  GGZ	  schakelt	  een	  mantelzorgconsulent	  in.	  

Juni	  2013	  
Dhr.	  schrikt	  van	  
signaal	  Wvk	  dat	  
hij	  zichzelf	  niet	  
goed	  verzorgt.	  
Hij	  brengt	  hier	  
zelf	  verandering	  
in.	  

Sept.	  2013	  
Mevr.	  
merkt	  dat	  
dhr.	  meer	  
zijn	  best	  
doet	  qua	  
verzorging.	  	  

Okt.	  2013	  	  
Dhr	  kan	  niet	  
meer	  alleen	  zijn,	  
en	  loopt	  daarom	  
zijn	  vrouw	  
achterna.	  Mevr.	  
ervaart	  dit	  als	  
controle.	  

April	  2014:	  	  
2	  dochters	  en	  zoon	  komen	  
naar	  het	  familiegesprek.	  Zij	  
blijken	  niet	  op	  de	  hoogte	  
van	  diagnose	  vader.	  
Dochter	  heeT	  geen	  geduld	  
meer	  met	  moeder.	  De	  
jongste	  dochter	  wordt	  
geïnformeerd	  door	  zus.	  

Zomer	  2014:	  dhr.	  logeert	  een	  paar	  
dagen	  bij	  zijn	  schoonzoon	  in	  
Overijssel.	  Dochter	  logeert	  bij	  
moeder	  in	  Tilburg.	  Dit	  bevalt	  goed,	  
en	  gaan	  ze	  herhalen.	  De	  familie	  
heeT	  beter	  contact	  met	  elkaar,	  en	  
hebben	  nu	  inzicht	  in	  situa*e.	  Er	  is	  
een	  afspraak	  gemaakt	  voor	  dhr.	  
met	  specialist	  in	  ziekenhuis.	  	  

April	  2013.	  	  
Bij	  huisbezoek	  
lijkt	  mevrouw	  
open	  te	  staan	  
voor	  
ondersteuning	  
CdT.	  	  

Maart	  2013:	  	  
Meneer	  verzorgt	  
zich	  niet	  goed.	  
GGZ	  vraagt	  aan	  
ContourdeTwern	  
om	  
ondersteuning.	  	  

Eind	  maart	  
2013	  

3	  pogingen	  
huisbezoek	  

GGZ.	  
20	  min:	  €	  25	  

Juni	  2013	  
Huisbezoek	  

CdT	  
1,5	  uur:	  €	  
97,50	  

Mei	  2013	  
Huisbezoek	  

CdT	  
1,5	  uur:	  	  
€	  97,50	  

Juni	  2013	  
Inzet	  IMW	  via	  
GGZ.	  Zij	  komen	  
op	  een	  wachtlijst	  
(+/-‐	  3	  maanden)	  

Maart	  2013	  
Huisbezoek	  GGZ	  

1	  uur	  
€	  65	  

Mevrouw	  is	  zelf	  aan	  
zet.	  Zelf	  heeT	  zij	  
echter	  geen	  
hulpvraag,	  die	  ligt	  bij	  
dhr.,	  en	  blijT	  
onopgemerkt.	  	  

Huwelijks-‐
problemen	  
nemen	  toe.	  
Familie	  merkt	  
werkelijke	  
probleem	  niet	  
op,	  en	  valt	  uit	  
elkaar.	  	  

Vanaf	  maart	  2013:	  Huishoudelijke	  hulp.	  3	  uur	  per	  week.	  €	  5,200	  
Dagbesteding	  vanaf	  maart	  2013.	  €	  13.200.	  Vervoer	  naar	  dagbesteding.	  €	  1.400	  

April	  2013	  
Gezamenlijk	  huisbezoek.	  

	  1	  uur	  GGZ,	  1	  uur	  
Mantelzorgconsulent	  (CdT):	  €	  130	  

Juli	  2013	  
Huisbezoek	  

CdT	  
1,5	  uur:	  €	  
97,50	  

Juni	  2013	  
Eenmalig	  huisbezoek	  
wijkverpleegkundige	  

1	  uur:	  €	  65	  

Okt.2013	  
Huisbezoek	  CdT	  over	  

planning	  familiegesprek	  
1,5	  uur:	  €	  97,50	  

Sept.	  2013	  
Gezamenlij

k	  
huisbezoek	  
GGZ/CdT.	  
1,5	  uur:	  €	  

195	  

Juni	  2014	  
Gesprek	  DOT-‐
demen*e-‐

consulent	  gaat	  
niet	  door.	  	  

Nov	  2013	  
Telefoon-‐
gesprekken	  
kinderen	  

CdT,	  1,5	  uur:	  
	  €	  97,50	  

13	  januari	  
2014	  

Huisbezoek	  
CdT.	  1,5	  

uur:	  €	  97,50	  

Maart	  2014	  
Gezamenlijk	  
huisbezoek	  
GGZ/CdT	  
1,5	  uur:	  €	  

195	  

17	  feb.2014	  
Huisbezoek	  

Cdt.	  
1,5	  uur:	  €	  
97,50	  

28	  april	  2014	  
Familiegesprek	  met	  3	  vd	  

4	  kinderen.	  
2	  uur:	  €	  130	  

19	  aug.	  
2014	  

Gezamenlijk	  
huisbezoek	  
GGZ/CdT	  
1,5	  uur:	  €	  

195	  

Maart	  2013:	  GGZ	  
zorgt	  dat	  meneer	  
dagbesteding	  
krijgt.	  	  

Vanaf	  maart	  2013:	  Huishoudelijke	  hulp.	  3	  uur	  per	  week.	  €	  5,200.	  	  
Vervoer	  naar	  dagbesteding.	  (periode	  maart	  tot	  september)	  €	  1.400	  

Inzet	  GGZ	  in	  totale	  proces:	  8	  uur,	  €	  520.	  

Mei/juni	  2013	  
Inzet	  IMW	  

maatschappelijk	  
werk.	  
1	  uur	  
€	  65	  

Oktober	  
2014	  

Afspraak	  bij	  
geriater	  in	  
ziekenhuis.	  

€130	  




