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Stand van zaken in het programma
‘ONTSCHOTTING SOCIAAL DOMEIN
Beweging in werk- en denkwijze’
(mei - oktober 2016)

1. Vooraf

In mei 2016 is de Ontschotter gestart met de opdracht vanuit Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) 
om ‘als vernieuwer binnen het Sociaal Domein verbinding te brengen. Door op zoek te gaan naar 
waar het nu knelt en met creatieve oplossingen te komen.’  En door ‘bij te dragen aan het 
toepassen van de menselijke maat in plaats van de letter van de wet’. En ‘deel te nemen aan de 
werkgroep integrale aanpak voor jeugd bij Holland Rijnland (HR)’. 1
De nadrukkelijke wens is uitgesproken om een rol te spelen binnen concrete en vastlopende 
casuïstiek en om deze casuïstiek als uitgangspunt te gebruiken voor analyse en vervolg. 
Na een ronde van gesprekken ter oriëntatie en kennismaking is een Programma Ontschotting 
geschreven, bestaande uit vier onderdelen en gericht op het ondernemen van actie:
I) Platform casuïstiek: een platform waar vastgelopen (of dregt vast te lopen) casuïstiek 

gemeld wordt en vlotgetrokken. Indien nodig met doorzettingsmacht van ontschotter maar 
bij voorkeur vanuit de wens dat iedereen als ontschotter werkt en denkt.

II) Transformatietafel 
Het doel is om vanuit casuïstiek de transformatietafel te voorzien van een agenda waarmee  
draagvlak gecreëerd wordt voor anders denken en handelen (out-of-the-box). Voor 
bestuurders HLT en middenveld. Bestuurlijk draagvlak is cruciaal voor een integrale 
aanpak. Het plan was en is om de transformatietafel bijeen te roepen als er voldoende 
casuïstiek was. Daarnaast zou dit gebeuren in wisselwerking met de ‘Dialoog over de 
menselijke maat’. 

III) Het deelproject 18-18+, dat lokale knelpunten 18-18+ in beeld brengt en oppakken en 
binnen het Sociaal Domein verankerd. Voor HLT in het bijzonder en breder binnen HR  
vanuit de werkgroep integrale aanpak 

IV) Aanjaagfunctie, gericht op het in de breedte ‘speldenprikken’ uitdelen en gevraagd en 
ongevraagd met adviezen te komen die bijdragen aan ontschotting, aan integraal werken. 
Met als constante focus: bijdragen aan de transformatie binnen de cultuuromslag Sociaal 
Domein. Een vernieuwde werk- en denkwijze die de kracht van de inwoner versterkt, 
vanuit een integraal perspectief.

Zowel de ontschotter als het programma zijn positief ontvangen. Binnen HLT en breder binnen de 
Bollenstreek en Holland Rijnland. Of het nu beleidsmakers, de ISD, loketten, jgt’s of sociale teams 
betrof. Of het nu directie of uitvoerders van betrokken instellingen betrof. Ook 
cliëntvertegenwoordigers, zoals de advies platforms WMO. Waardering voor het feit dat HLT het 
initiatief heeft genomen, dat er iemand is bij wie je terecht kunt met vastlopende zaken, dat het 
actief wordt opgepakt en waar nodig doorgepakt. Ook landelijk is interesse getoond in dit initiatief. 

2. Tussenresultaten per Programma onderdeel

I Casus Platform 

In eerste instantie is aandacht en tijd gegaan naar het bekendmaken van het Casus Platform 
binnen en buiten HLT. Er zijn gesprekken gevoerd, is aangeschoven bij werkgroepen en team-
overleggen. En de ontschotter heeft meegelopen bij verschillende loketten (toegang). Daarnaast 
zijn gesprekken gevoerd met uitvoerders en directies van instellingen uit jeugd, zorg, welzijn en 
onderwijs. 

1 Letterlijke tekst uit de oorspronkelijke opdracht
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De afgelopen maanden is veel casuïstiek opgehaald en gebruikt om schotten of tegenstrijdigheden 
in de huidige regelgeving, maar zeker ook in de uitvoering op tafel te krijgen en vlot te trekken. In 
dezelfde periode wordt ook vanuit de politiek steeds explicieter de uitnodiging gedaan om out-of-
the-box te denken en werken, de menselijke maat toe te passen in plaats van de regels. Dit wordt 
door instellingen ook gehoord, en gewaardeerd.

Het Casus platform is in mei gestart met twee casussen die al langer wachtte op een vervolg.  
Vervolgens kwam geleidelijk aan steeds meer binnen. Met name vanaf september neemt het aantal 
meldingen opvallend toe. Vanuit de hoek van jeugd wordt door beleidsmakers gemeld dat sinds de 
start van de ontschotter ook bij hen in toenemende mate casuïstiek gemeld wordt. 

De werkwijze volgt consequent twee lijnen:
1) De casus wordt vlotgetrokken. 

Eerst aandacht voor de beweging: de inwoner(s) en de vraag. Wat is de vraag? Waar zit de 
stagnatie? Wat zijn de (out-of-the-box) mogelijkheden. En dan actie met voortgang als 
doel. 

2) De casus wordt in tweede instantie geanalyseerd en geëvalueerd. 
Wat is hier gebeurd? Waar ging het mis en wat leren we hiervan?

KNELPUNTEN:
- Bijna een derde van de casuïstiek gaat over vervoer, waarbij met name vanuit de lokale loketten 
en de jgt’s stagnatie is gemeld. Hierbij is overduidelijk sprake van fragmentatie en zaken die 
tussen wal en schip vallen: er zijn meerdere budgetten met eigen regels. Met name voor jeugd 
treedt stagnatie op bij leerlingenvervoer en vervoer van en naar zorginstelling. Of een grijs gebied 
daartussen. Hiermee valt een kind/gezin tussen wal en schip valt omdat ondersteuning/ 
behandeling niet kan starten. Ondertussen is dit onderwerp zowel binnen de Bollenstreek als 
binnen HR-jeugd in werkgroepen opgepakt.
- Er wordt met inzet gewerkt, vaak probeert men ook om de grenzen op te zoeken, creatief te zijn. 
Daar staat tegenover dat vaak, nadat er ‘nee’ is verkocht, het dossier wordt gesloten of uit 
behandeling wordt genomen. Dat betekent echter niet dat de inwoner ook geholpen is. Of, dat er 
bij de inwoner begrip is over de reden van afwijzing omdat er een uitleg bij is gegeven die aansluit 
bij de leefwereld van de inwoner. . 
- Er is meerdere casuïstiek waarin bij bespreking duidelijk wordt dat er een wellicht eenvoudige 
vraag is gesteld door de inwoner maar dat vanuit de gemeente ‘de vraag achter de vraag’ niet is 
gesteld. De complexiteit van de casus komt pas later (na inschakelen van ontschotter of 
beleidsmedewerker) naar voren waardoor een heroverweging wordt gemaakt en een oplossing out-
of-the-box wordt gezocht. Reden is vaak dat men als gevolg van tijdsdruk / caseload, niet altijd 
doorvraagt (‘ik kan toch niet bij elke aanvraag een heel gesprek beginnen?’). Anderzijds is het 
automatisme om toch net nog die ene vraag extra te stellen, nog niet ingesleten. Ook gebrek aan 
kennis/informatie kan leiden tot de neiging om een vraag sec af te handelen of door te verwijzen. 

 Casuïstiek:2 
 Als gevolg van verhoging eigen bijdrage peuteropvang vraagt een moeder tegemoetkoming in ouder 
bijdrage bij het lokaal loket: als gevolg van ziekte kan zij niet meer werken waardoor huishouden en 
hypotheek door het inkomen van haar man moet worden gedekt. Loketmedewerker vraagt collega om 
mee te denken. Een ambtenaar met (toevallig) kennis van schulddienstverlening en hypotheken stelt de 
vraag of hier niet een heel ander probleem onder zit en de hypotheek niet anders zou kunnen. Dit blijkt 
de oplossing en het gezin is geholpen. Intern heeft het 2 weken met meerdere overleggen en aardig wat 
mails gekost voordat deze ‘vraag achter de vraag’ is gesteld.   
 Moeder wordt door jgt’er, uitgaande van eigen kracht, naar loket gestuurd voor aanvraag 
leerlingenvervoer voor haar zoon. Ze geeft geen enkele urgentie aan en aanvraag wordt, conform de 
regels, afgewezen. De urgentie is er echter wel en tijdens de casusbespreking wordt de vraag 
opgeworpen: had jgt’er een seintje moeten geven aan het loket of had de medewerkster aan het loket 
door moeten vragen?

- Casuïstiek in een grijs gebied: als je feitelijk naar de situatie kijkt, dan is een afwijzing terecht. 
Hier gaat het niet over het stellen van de vraag achter de vraag. Het gaat er om dat alle informatie 
op tafel ligt en dat de conclusie luidt: afwijzing. Maar bij het doordenken over de consequenties 

2 Alle casuistiek in dit stuk is uit HLT
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voor de inwoner, of een belang van een kind, dan moet er wellicht geen afwijzing maar een 
(creatieve) tussenoplossing worden gevonden. 
- Binnen de hulp- en dienstverlening is sprake van schotten die op inwoner/cliëntniveau duidelijk 
worden. Het meest opvallend is dit bij zorgmijders omdat in de praktijk veel partijen in beeld 
komen: wijkagenten, huisartsen, hulp- en zorgverleninginstellingen, woningbouwcoöperaties, 
meldpunt zorg- en overlast, veiligheid, etc. Dan blijkt dat er wel sprake is van afspraken over 
verantwoordelijkheid en regiehouderschap maar dat deze in de praktijk toch niet scherp genoeg 
zijn afgebakend.
- In meer casuïstiek is onduidelijkheid over de vraag wie nou regiehouder is en wat dat betekent. 
Zo is het bij een jongere duidelijk dat het JGT de plek is waar je moet zijn. Maar als er van alles 
geregeld moet worden met de loketten van de gemeente? Is het loket of het JGT verantwoordelijk 
voor het organiseren van voortgang en resultaat? 

Casuïstiek regiehouderschap: 

 Vluchtelingenwerk en wijkagenten trekken bij ontschotter aan de bel over een verwarde statushouder. 
Er is overlast geweest. Meneer is verward, agressief en angstig. Er zijn grote zorgen. De huisarts (waar 
meneer zich netjes heeft gedragen) geeft aan dat er geen urgentie is. Meldpunt zorg en overlast wordt 
toch ingeschakeld maar ziet geen gevaar voor zichzelf of voor anderen. Er wordt aangegeven dat de 
verantwoordelijkheid nu bij hen ligt. Maar is geen zorg. Meneer vertrouwt alleen vluchtelingenwerk, doet 
(te) zwaar beroep op ze, ook wijkagenten maken zich zorgen. Na 3 maanden is situatie zodanig dat hij 
door GGZ is geweigerd met een indicatie voor opvang door Stichting 40-45, alwaar een wachtlijst is. 
Voorwaarde is sowieso diagnose PTSS (ondertussen door huisarts onderschreven) maar die moet GGZ 
afgeven. Bij deze casus zijn vanuit gemeente zowel Veiligheid als Sociaal Domein betrokken. Nog actief 
mee bezig. 
  Tijdens de dialoog Menselijke Maat wordt door vertrouwenspersoon een casus ingebracht van een 
echtpaar die grote problemen hebben met de agressie van hun (ondertussen weer inwonende) volwassen 
zoon. Zoon wil geen hulp, ouders zijn terecht bang. Er blijken meerdere mensen in de zaal deze casus te 
kennen. Ondertussen is er nog geen oplossing en zaak loopt al lang. 
 Vanuit JGT komt vraag om vervoer naar en van zorgboerderij te regelen. Past niet in leerlingenvervoer. 
Casus gaat drie maanden heen en weer, vervoer niet geregeld. JGT’er zegt desgevraagd: ‘ Ik ben geen 
manusje van alles’. Loket geeft aan dat het bij JGT/jeugd ligt. JGT pakt op.
 

- ‘Privacy’ wordt vaak als belemmering gehoord. Belemmering om informatie uit te wisselen of door 
te geven. Het onderwerp duikt, ook buiten de casuïstiek vaak op. Met name JGT’s en ST’s geven 
aan hier last van te hebben. Maar ook instellingen van waaruit men bijvoorbeeld namens 
anderstaligen informatie wil. Er wordt momenteel binnen HLT, in samenspraak met het 
middenveld, gewerkt aan een voortstel om tot een gezamenlijke denklijn, waarbij het doel is om te 
gaan werken met een gezamenlijke visie op Privacy en hoe daarmee om te gaan.

OPBRENGSTEN
- Iedere casus wordt een spiegel waar betrokkenen van kunnen leren. De bereidheid daartoe is er. 
Het geleerde omzetten in handelen is daarentegen een proces dat tijd nodig heeft: de meeste 
mensen willen graag als en ontschotter werken en handelen. Dit wordt steeds meer gefaciliteerd 
door het veranderen van structuren, systemen en processen. Soms op microniveau ( ander 
formulier) en soms op meso- (afdelingen laten afstemmen) of macro niveau (inkoop anders 
organiseren). 
- Bij iedere casus wordt een beleidsmedewerker of leidinggevende betrokken. Zo kunnen quick 
wins gemaakt worden omdat bevindingen van het CasusPlatform handvatten geven om herhaling 
te voorkomen. Door zaken in beleid op te nemen, te bespreken in het eigen team/afdeling 
/werkgroep of een besluit te nemen over handelwijze in het vervolg. 
- Positief voorbeeld van ontschotting, over de grenzen handelen na het verkopen van ‘nee’, zijn er 
ook. Zo is de ontschotter door de ISD ingeschakeld bij een zeer boze inwoner die ook rechtszaken 
tegen de ISD had verloren. Alle reden om het dossier te sluiten. Maar de ontschotter wordt 
ingeschakeld omdat men ook hoort/ziet dat onder alle boosheid en frustratie in feite een hulpvraag 
zit. 
- Deelnemers aan het Platform geven bijna unaniem aan dat de casusbespreking oplevert dat men 
elkaar nu kent en weet te vinden. Zo wordt het bestaande netwerk uitgebreid, lijnen worden korter 
en persoonlijk contact wordt vaker gezocht om een vraag te stellen, een mogelijke oplossing te 
bespreken. 
- Er wordt door de meeste betrokkenen een duidelijke meerwaarde van het casusplatform 
aangegeven. Men is zich bewust van het feit dat het platform tijd kost maar men geeft aan dat het 
nuttig en leerzaam is. 
- Er wordt informatie verzameld voor de Transformatietafel en voor lopende beleidsontwikkeling. 
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Vanaf mei tot oktober zijn uiteindelijk 32 (meer dus nu) casussen actief opgepakt. Dit betreft dan 
de casuïstiek waar de ontschotter actief in heeft geopereerd. Dit gebeurt niet bij elke ‘melding’ 
omdat strak gewerkt wordt met het uitgangspunt dat eerst de reguliere kanalen gevolgd moeten 
worden…waarna de ontschotter de casus wel blijft volgen. De ontschotter gaat direct in de benen 
bij (acute) stagnatie omdat men er met elkaar niet uitkomt, of waar sprake is van een onredelijk 
(lijkende) uitkomst. In eerste instantie is gewerkt met het bij elkaar roepen van alle betrokken 
partijen. Vanuit efficiency  overwegingen (de vaart er in houden) wordt nu in toenemende mate 
gewerkt met bijeenkomsten waar de op dat moment betrokkenen kort overleg met elkaar hadden 
over de te volgen lijn. De evaluatie is dan achteraf. 
En met enige regelmaat kon een casus vlot worden getrokken door een advies in een 
telefoongesprek of ontmoeting. Deze laatste categorie is hier niet meegeteld. Daarnaast is de 
ontschotter regelmatig geïnformeerd over casuïstiek die zonder ontschotter vlot is getrokken.

Overzicht casuistiek

Thema gemeente Melding via Dominant budget

VERVOER 6 Hillegom, 3 Lisse JGT, ST, lokaal loket Leerlingenvervoer/
jeugd/WLZ

JEUGD 4 Hillegom, 4 Lisse, 4 
Teylingen 

JGT, 
beleidsmedewerkers

Jeugd/WMO

WMO 3 Hillegom, 3 
Teylingen

Beleidsmw, lokaal loket WMO/ZVW

Participatie/ISD 1 Hillegom, 1 Lisse, 1 
Teylingen 

ISD/ST Participatie/bijstand

Meldpunt zorg en 
overlast / Veilig Thuis

2 Teylingen Beleidsmedewerkers, Meldpunt/veilig thuis/
WMO

De spreiding over de gemeenten HLT is bij vervoer opvallend: vanuit Teylingen is geen casuistiek 
gemeld als het over vervoer gaat. Vanuit Lisse is in verhouding weinig casuistiek gekomen. De 
kennismaking met het Sociaal Loket heeft ook pas in september plaatsgevonden, nadat bleek dat 
er geen casuistiek werd gemeld. In principe wacht de ontschotter af wie wanneer meldt. Toch zijn 
deze gegevens aanleiding om nader uit te zoeken waar de verschillen in zitten. 

Van de 32 casussen lopen op dit moment nog 7 casussen die nog niet tot een bevredigend einde 
zijn gebracht. De redenen zijn divers, zoals: de inwoner heeft verdere hulp geweigerd, de 
reactietermijn van de ISD loopt nog, ouders hebben te horen gekregen dat het vervoer in het 
weekend niet wordt gefinancierd en zijn het er niet mee eens, een gesprek is nog gepland. In alle 
casuistiek zijn uitvoerders op 1 lijn uitgekomen. 

De ontschotter heeft doorzettingsmacht en een budget met ‘handgeld’ van € 100.000,-. Dit om bij 
stagnatie door te kunnen pakken. Deze doorzettingsmacht heeft een positief effect, zoals wordt 
gemeld door betrokkenen. De combinatie waar mensen, intern en extern, positief op reageren gaat 
over:
-  een relatief onafhankelijke buitenstaander (met veel kennis van zorg en welzijn), die niet is 
ingezogen in ‘hoe het altijd al ging’.
- de tijdelijkheid, gekoppeld aan de wens dat iedereen als ontschotter gaat werken.3 
- het mandaat met budget, die de onafhankelijkheid onderstrepen.

3 Uit programma ontschotting: ‘ …. uiteindelijk is het de bedoeling dat de maatwerk-oplossingen in onderling 
overleg gevonden worden omdat de menselijke maat leidend wordt in werk- en denkwijze en geborgd in beleid 
en regelgeving: iedereen is een ontschotter’.
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Voorbeeld van een ingezet mandaat (loopt): 
 Jongen van 17 zit al 5 maanden thuis, na succesvol verblijf in jeugdinstelling. Heeft geen 
startkwalificatie. Hij wil maar 1 ding: kok worden. Dit kan niet binnen het speciaal onderwijs en dus wordt 
vergoeding aangevraagd voor particuliere kokopleiding (met verblijf, baangarantie en begeleiding) bij de 
ISD. Op basis van kosten en beschikbaar budget wordt aanvraag aangehouden en alternatief voorgesteld. 
Dit wordt onderzocht door jongere en ouders maar past niet. Problemen lopen thuis weer verder op, 
poging tot vorm van werk mislukt, leerplichtambtenaar laat niets horen. In september wordt ontschotter 
er bij gehaald en zit de jongen nog niet op een school. Ondertussen is een onderzoek gestart door de 
Raad voor de Kinderbescherming voor een OTS. 
Mandaat wordt ingezet om (al gestarte) kokopleiding met begeleiding te starten. Op maandag is besluit 
genomen, op dinsdag wordt jongeman opgehaald voor start van traject. Afspraak gemaakt voor eigen 
bijdrage ouders en consequentie voor jongere bij niet afronden opleiding. 
Vanuit noodfonds JGT Teylingen wordt opleiding betaald. 
Alle partijen worden nog aan tafel gevraagd voor evaluatie en lessons to learn. Betrokkenen: 
Jeugdzorginstelling Horizon, onderwijs Horizon, onderwijs voorafgaand aan verblijf, passend onderwijs, 
leerplichtambtenaar, JGT, ISD. Regiehouder in deze bij sr beleidsmaker.  
Kosten: opleiding
Baten: perspectief voor de jongere met behandeling, geen gesloten opname (onderzoek Raad).   

II Transformatietafel 

De transformatietafel heeft in eerste instantie gewacht op voldoende casuïstiek om een sterke 
agenda neer te leggen. Daarnaast is, zoals gepland, in afstemming met het traject van de De 
Dialoog van de menselijke maat, besloten om deze twee onderdelen te integreren en in de tijd na 
elkaar te plannen. Het deelproject onderdeel voor 18-18+ is gestart op zowel op Holland Rijnland 
(TWO) niveau, als lokaal binnen HLT. 

In onderlinge afstemming is besloten om de twee initiatieven van ontschotten en dialoog in elkaar 
te schuiven. Niet alleen vanwege de inhoudelijke parallellen maar ook om de agenda’s van 
bestuurders en middenveld niet te zeer te belasten. Daar waar het voornemen was om voor de 
zomer nog een transitietafel bijeen te roepen, is dit niet realistisch gebleken. 

De eerste dialoog heeft in brede kring plaatsgevonden in september: bestuurders, raadsleden, 
vertegenwoordigers van beleid en uitvoering van de gemeente, de ISD en vanuit de instellingen 
een mix van leidinggevenden en uitvoerders. Ook de WMO-platdforms waren uitgenodigd. Een 
zinvolle bijeenkomst, start van een uitwisseling die het belang van samenwerking benadrukt, als 
ook het vermogen om met lef out-of-the-box te gaan, zelfs een ‘fout’ te maken als je goed kunt 
uitleggen waarom je handelt zoals je handelt. Van een discussie binnen het sociaal domein van het 
belang van ‘gelijke behandeling’, naar een nuancering waarin het er echt op aankomt dat 
professionals doen wat in hun ogen juist is. Met als voorwaarde dat je het goed uit kunt leggen.

Zoals een manager van een betrokken instelling zei: ‘De HLT gemeenten laten met het inzetten 
van een ontschotter en met de boodschap in de avond van de Dialoog luid en duidelijk weten dat 
men echt integraal wil werken en mensen oproept om out-of-the-box te werken in het belang van 
cliënten. Consistent, krachtig en positief.’ 

Nu wordt de transformatietafel georganiseerd. In samenhang met het vervolg op de dialoog, die 
ook ingepland gaat worden.  Voor de transformatietafel is zowel tijdens de eerste Dialoog als door 
de nu verzamelde casuïstiek voldoende informatie verzameld om zinvolle bijeenkomsten te 
organiseren. 
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III  18- 18+ deelproject 
 

Het deelproject 18-18+ wil  lokale knelpunten 18-18+ oppakken en binnen het Sociaal Domein 
verankeren. Voor HLT in het bijzonder en breder binnen HR (werkgroep integrale aanpak) 

Vanuit de werkgroep integrale aanpak (HR/TWO) zijn deze zomer aanbevelingen geformuleerd voor 
18-18+. Deze aanbevelingen zijn naar alle HR-Colleges gegaan. Bij het programma ontschotting 
waren deze aanbevelingen als bijlage toegevoegd. Ook hier in de bijlage.  De aanbevelingen zijn 
ter advies voor uitvoering van beleidsdoelen voor 18-18+ gegeven. Vanuit participatie in de 
werkgroep is deze lijn doorgetrokken in dit deelproject. 

In dit deelproject werkt de ontschotter samen met de ISD. Er zijn gegevens verzameld en is 
gesproken met meerdere partijen om informatie op te halen. Zowel instellingen voor jeugd, jgt’ers, 
de functionaris met jeugd als aandachtsgebied binnen de ISD, etc.  Daarnaast is en wordt een 
aantal jongeren in de leeftijd van 17 – 27 geïnterviewd. 

In de dagelijkse praktijk is duidelijk geworden dat het veel tijd kost om informatie bij elkaar te 
zoeken. Privacy speelt bijvoorbeeld een rol bij de wens om een aantal dossiers te onderzoeken.  
Het kost dus tijd om doelen te realiseren. Er is veel informatie niet direct voorhanden. Zo zit 
bijvoorbeeld niet 1 jongere binnen HLT in de schulddienstverlening maar is de analyse over het 
waarom nog niet gemaakt.  Daarnaast heeft de zomerperiode zeker ook vertraging gegeven. 

Per thema:

1 GEZIN 1 PLAN en het PERSPECTIEFPLAN
Het perspectiefplan van 17 -27 jaar is opgenomen in de aanbevelingen en meegnomen in de eisen 
voor inkoop van 2017. Daarmee is een goede randvoorwaarde voor vervolg voor 18+ opgenomen.
Lokaal zijn de aanbevelingen binnen de gemeente verspreid en worden nu afspraken gemaakt  
voor de wijze waarop sociale teams en loketten (dus 18+) dit oppakken.

ONDERWIJS
Vanuit de werkgroep integrale aanpak gaat binnenkort een pilot starten: ‘Vindplaats MBO’ 
(vooralsnog werktitel). Vanuit een dwarsverbinding met de werkgroep VSV4 is het doel om 
jongeren die 17 zijn en extra begeleiding nodig hebben, te koppelen aan een jobcoach. Daar waar 
scholen eerder aangaven geen middelen te hebben voor extra begeleiding naar een 
startkwalificatie na 18 jaar of aansluitend naar werk, lijkt dit nu te gaan lopen vanuit VSV-gelden. 
Vanuit het deelproject zal extra gemonitord worden op jongeren uit HLT. 

WONEN EN BEGELEIDING
Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van de wens voor huisvesting van jongeren. 
Jeugdaanbieders en jongeren zelf geven aan behoefte te hebben aan veel meer en gevarieerd 
aanbod van jongeren. Cardea heeft aangegeven per direct met een project te willen starten waarbij 
jongeren zelfstandig kunnen wonen met begeleiding in het proces naar zelfstandigheid toe. Ook 
bestaat de wens voor ‘naast-wonende-mentor huizen’. Vanaf 2017 zal ook de groep LVB (licht 
verstandelijk beperkt) onder de directe lokale verantwoordelijkheid vallen. Deze groep valt binnen 
de pilot.
Met HR/TWO is contact over de mogelijkheid om een pilot te gaan starten voor de groep LVB. 
Binnen HLT wordt onderzocht of aangehaakt zou kunnen worden bij het bestaande Zorgpact 
(2013), dat nu gericht is op ouderen.

GELD
Het initiatief is genomen om vanuit de gegevens van de ISD een nadere analyse te maken van de 
groep 18- 27 jaar die in de bijstand zit. De Participatiewet heeft tot doel om (o.a.) jongeren met 
een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Hierbij is het voor jongeren die zeer beperkt 
arbeidsgeschikt zijn, bijna niet mogelijk om passende plekken te vinden. Met de inrichting van het 
SPW wordt hier zeker aandacht aan gegeven maar de inrichting is nog niet helemaal rond. 
Daarnaast is ondertussen duidelijk dat Cardea via de ISD trajecten kan aanbieden aan 18+, daar 
waar specifieke expertise nodig is. Er wordt echter niet tot nauwelijks verwezen naar deze vorm 
van begeleiding. Dit wordt nu uitgezocht met als doel dit vlot te trekken.

    

4 Vanuit HLT is Mariska Roos actief in deze werkgroep.
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PSYCHIATRIE
De overgang van Jeugd-GGZ naar volwassen-GGZ heeft sinds 1 januari 2015 een ‘knip’ tussen de 
Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Vooralsnog wordt dit onderwerp binnen HR/TWO 
geadresseerd. Er is nog geen concrete casus gemeld waar we mee aan de slag kunnen. Wel is een 
casus aangemeld van een 18 plusser die uit een strafinrichting komt. Vanuit de jeugdwet 
opgenomen maar als volwassene terug de maatschappij in.

Citaten uit interviews met jongeren uit de regio: 
 ‘Ik heb geluk gehad omdat ik, toen ik 18 werd, nog mocht blijven in mijn gezinsvervangend huis. Want 
ik kon echt nog niet zelfstandig verder. Ze hebben echt moeite voor me gedaan. Op mijn 22e was ik wel 
zo ver maar toen was er geen woning.’   
 ’Betaalbare huurhuizen zijn niet te krijgen en te duur, ik had ook te weinig punten. Een 
contingentwoning zou wel goed voor mij zijn maar kon ik niet betalen. Bij mijn vader gaan wonen zou 
dom zijn. Gelukkig kon ik toen bij mijn vriend intrekken. Dat gaat goed maar ik had graag de keuze willen 
hebben’. 
 ‘ Bij 18 worden kreeg ik heel ingewikkelde informatie via het loket over wat ik moest doen. Snapte er 
niets van. Later zag ik een heel handig boekje van Cardea (18+ boekje) maar dat had ik toen niet. Ik heb 
bij het loket aangegeven dat ze deze misschien moesten gebruiken maar dat wilde men echt niet.’
 ‘Ik had wel wat begeleiding gewild bij het zoeken naar werk. Of iemand met wie je dat samen kan 
doen. Maar dat is achteraf.’
 ‘Voor een contingentwoning moest ik een lijst invullen van wat ik gedaan had. Maar dat snapte ik niet,  
dat is een paar keer heen en weer gegaan en toen heb ik het laten zitten’. 
  ‘ Het allerbelangrijkste als je 18 wordt en in jeugdzorg zat? Familie, want die kennen je. Begeleiding, 
want daar pik je meer van dan van je familie. En een dak boven je hoofd.’ 
  Er staat 1 jaar voor dat je hier (gezinsvervangend huis) mag blijven maar dat is echt veel te kort. Voor 
mij maar ook voor de meeste anderen.’
 ‘ Iedereen zei dat ik (weer) hulp moest vragen maar ik durfde niet, schaamde me ook. Toch heb ik 
toen mijn stagebegeleidster (MBO) verteld hoe moeilijk ik het had. Zij heeft geregeld dat ik bij het JGT 
terecht kan, ook al was ik al 18’.  

V Aanjaagfunctie 

Het doel is dat de ontschotter een aanjaagfunctie vervult als bijdrage aan de cultuuromslag, de 
transformatie. Gevraagd en ongevraagd is en wordt advies gegeven aangaande (out-of-the-box) 
mogelijkheden voor een integrale aanpak en daarmee verdere ontschotting binnen HLT, 
Bollenstreek en HR /TWO (werkgroep integrale aanpak). Zoals eerder aangegeven wordt 
overwegend positief, dankbaar zelfs, gereageerd. In die zin is een cultuur aangetroffen waar men 
graag wil leren, reflecteren en open staat voor principes van ontschotting. Zeker bij de uitvoerders 
versterkt dit hun gevoel dat ze echt kunnen en mogen leveren wat nodig is, en dat er door iemand 
die ook wat kan realiseren (mandaat) meegedacht wordt als het vastloopt. 
Binnen het sociaal domein is veel en consequent aandacht voor de menselijke maat, integraliteit en 
ontschotting. Ondanks dat is in de complexiteit van alledag en de complexiteit van de inhoud nog 
regelmatig aandacht nodig voor het verbinden van zaken aan elkaar: net ff verder kijken dan waar 
jij/wij nu staan. Benadering vanuit de eigen kracht in plaats vanuit de inhoud. 
De omslag die gaande is vraagt een andere rolinvulling van beleidsmakers: leren van casuïstiek (de 
uitvoering) en bottum-up beleid maken in plaats van top-down. In de praktijk vraagt dit een 
andere oriëntatie en ook kost dit vaak tijd. De bereidheid is er, de weg is ingeslagen, het doel nog 
niet bereikt. Landelijk wordt gesproken over een periode van minstens vijf jaar om werkelijk de 
droom te realiseren. 

De aanjaagfunctie wordt gerealiseerd binnen maar zeker ook buiten de casuïstiek die zich 
aandiende. Buiten de casuïstiek is de ontschotter actief door aan te schuiven bij bijeenkomsten en 
overleggen. Feitelijk wordt elke keer de integratie aanpak en het denken buiten kaders, vanuit het 
perspectief van de inwoner, naar voren gehaald. 
De ontschotter draagt ook bij door landelijke voorbeelden op te halen en namens HLT aan te 
sluiten bij initiatieven zoals de Citydeal Integrale Stad, dat recent is gestart.

Een voorbeeld van een initiatief waar de ontschotter bij is betrokken is de ombudsman, een 
initiatief vanuit de Raad. Vooralsnog is de ontschotter eenmalig betrokken bij de discussie over de 
invulling voor de ombudsman. Reden was dat een groot aantal wensen/taken die men voor de 
ombudsman heeft omschreven raakvlakken hebben met het programma ontschotting. Het enige 
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echte verschil is dat de ontschotter in principe niet direct toegankelijk is voor inwoners, ook al 
praten zij zeker mee in de oplossing van casuïstiek. Om versnippering te voorkomen is gezamenlijk 
optrekken in deze ook voor het vervolg van belang. Bij de uitwerking is samenhang en niet te veel 
dubbeling van belang.

3. Grote lijnen

Tot nu toe is veel informatie opgehaald, die betrekking heeft op verschillende terreinen, die in 
onderlinge samenhang weer effect op elkaar hebben. Die nodige samenhang draagt bij aan de 
complexiteit van de uitdaging. 

Structuur en systemen (verandering in werkwijze)
De systemen, en daarmee budgetten, zijn op verschillende niveaus georganiseerd: HLT heeft het 
Sociaal Domein gebundeld en vooruitlopend op de ambtelijke fusie samengevoegd. Hiermee 
worden drie gemeentelijke systemen (Hillegom, Lisse en Teylingen samengevoegd en dit proces is 
in volle gang. De inkoop en beleid voor jeugd is TWO/ HR (12 gemeenten), waaraan vanuit HLT 
menskracht (werkgroepen) wordt geleverd en de JGT’s gebundeld zijn in een Coöperatie. De CJG’s 
zijn gekoppeld aan de JGT’s maar de aansturing vindt plaats vanuit de GGD; de ISD werkt als GR 
voor de Bollen5 (Werk en Inkomen, waaronder de participatiewet als ook grote delen van de 
WMO). En het SPW is nu ook ingericht op dit niveau. Naast uitvoering wordt door de ISD ook 
beleid(svoorbereiding) uitgevoerd. De GGD (veiligheid, preventie en zorgoverlast) opereert op 
regionaal niveau (RDOG). De gemeenten formuleren beleid en de uitvoering van de lokale loketten 
en toegangen is divers, waarbij het budget voor leerlingenvervoer bij de gemeenten ligt. 

Deze inrichting betekent vanzelf dat er schotten zijn. Dat heeft tot gevolg dat men de weg moet 
weten: waar zit wat? Waar is overlap en waar is aanvulling? Waar is beperking en waar zijn 
mogelijkheden? Wie gaat nou waar over? Waar zitten wellicht gaten? Daarnaast zijn de systemen 
(nog) niet zodanig op elkaar aangesloten dat dubbeling wordt voorkomen. Hier wordt hard aan 
gewerkt maar het is een proces dat tijd kost.
Ook is een eerste en oriënterend gesprek met de ISD gevoerd over de mogelijkheid om de inkoop 
voor jeugd gezamenlijk op te pakken. Doel is om zo de samenwerking in de keten te versterken in 
het belang van doorlopende lijnen.

Casuïstiek vervoer: 
 Gezin met meer kinderen staat op omvallen. Er wordt besloten voor drie middagen naschoolse opvang 
voor zoon van 13 (in zorg) ter ontlasting. Ontschotter wordt gebeld als er na 2 maanden nog geen 
oplossing is voor het vervoer van speciale school naar speciale opvang (6 kilometer). Valt formeel buiten 
budgetten Voor jeugdzorg en leerlingenvervoer. Er wordt een creatieve oplossing bedacht met 
leerlingenvervoer.
 Jongere wordt, ter ontlasting van ouders 1 dagdeel per week, op zaterdag op een zorgboerderij 
geplaatst. De dichtstbijzijnde zorgboerderij met dieren, waar grote voorkeur voor is. Moeder is nu 2 uur 
kwijt met vervoer voor 4 uur verblijf aldaar. Probeert al 3 maanden om iets anders te regelen. Gaat heen 
en weer tussen jgt, loket en leerlingenvervoer. Bij contact blijkt jgt nog niet gedacht te hebben aan 
mogelijkheid inzet vrijwilliger. 
 Voor jongen van 14 jaar wordt, na mislukte plaatsing in de regio, gedwongen plaatsing in gesloten 
setting in Overijssel gevonden. Dit is een LTA (landelijk transitie arrangement). Vader ziet vervoer voor 
verlof eens per 2 weken niet zitten. Zorginstelling LTA hoeft geen vervoer te vergoeden (VNG). Vader is 
feitelijk verantwoordelijk maar langer thuiszitten is volgens voogd niet in belang van het kind. Er wordt 
een tijdelijke kilometervergoeding afgesproken waardoor jongen met verlof kan en vader tijd krijgt om 
e.e.a. in te regelen. De rechter geeft aan dat dit aanbod van de gemeente doorslaggevend is voor snelle 
plaatsing. 
 Meisje van 13 jaar wordt voor 8 weken opgenomen in jeugd-GZ. Moet van en naar school en in 
weekend naar en van huis. Leerlingenvervoer wordt vanuit gemeente van school geregeld, jeugd gz 
instelling vervoert niet. Vader is boos en schakelt ‘Den Haag’ in. Toch wordt, terecht, geen regeling vanuit 
gemeente aangeboden. Is aan vader. 
 Jonge vrouw (lvb), woont in zorgboerderij. Moeder wil graag 3 dagen plaatsing dagbesteding Leiden, 
speciaal voor jongeren, om horizon te verbreden. Vanuit pgb (WLZ) is vergoeding voor vervoer te laag. Ze 
woont al in ‘dagbesteding’, dus ook van daaruit geen vergoeding. Wordt creatief opgelost waarbij 
leerlingenvervoer wordt ingezet en verrekening tussen gemeente en zorginstelling plaatsvindt.  

Cultuur (verandering in denkwijze) 
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Is het de structuur en zijn het de systemen die ontschotting tegenhouden? Of is het de denk- en 
werkwijze van de medewerkers die ontschotting in de weg staan. Vooralsnog is het binnen HLT zo 
dat de verandering, ontschotting en integraal werken, door mensen wordt gerealiseerd. 
Wat staat is een heldere visie, een stip op de horizon, ook wel ‘de droom’ genoemd. Dat inwoners 
ondersteund worden vanuit de menselijke maat en vanuit wat er nodig is. Niet de letters maar de 
geest van de wet. Door velen (bestuurders, raadsleden, cliëntvertegenwoordigers, management, 
professionals en instellingen) binnen HLT actief uitgedragen. 
Met een duidelijke visie en missie is voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde voor 
cultuurverandering: de boodschap wordt consistent uitgedragen en initiatieven worden beloond. Er 
is in die zin een beweging gaande binnen het Sociaal Domein van HLT die onomkeerbaar is. Dus 
goed nieuws. Daarmee ook goed nieuws dat er steeds meer casuïstiek op tafel komt die illustreert 
dat de vanzelfsprekendheid er nog niet is. Dat zeker niet iedereen consistent ook vanuit 
integraliteit denkt en handelt. 
 
Daar waar in de aanloop de veronderstelling werd geuit dat er veel casuïstiek zou komen waar de 
ISD bij zou zijn betrokken, is dat in de praktijk meegevallen. Er lijkt wel een historie te liggen 
waarin de ISD veel is/wordt aangevallen op gebrek aan aandacht voor de menselijke maat. Een 
beeldvorming waar binnen HLT en binnen de ISD veel aandacht voor is en een kentering zichtbaar 
lijkt te worden. De ISD heeft de ontschotter ook twee keer betrokken bij een casus die op papier 
afgehandeld (volgens de regels) was maar waar duidelijk nog een hulpvraag/urgentie onder lag. 

Voorbeelden vanuit casuïstiek: 
 Als gevolg van verhoging eigen bijdrage peuteropvang vraagt een moeder financiële bijdrage (hoe heet 
het?) bij het lokaal loket: als gevolg van ziekte kan zij niet meer werken waardoor huishouden en 
hypotheek door het inkomen van haar man moet worden gedekt. Loketmedewerker vraagt collega om 
mee te denken. Een ambtenaar met (toevallig) kennis van schulddienstverlening en hypotheken stelt de 
vraag of hier niet een heel ander probleem onder zit en de hypotheek niet anders zou kunnen. Dit blijkt 
de oplossing en het gezin is geholpen. Intern heeft het 2 weken met meerdere overleggen en aardig wat 
mails gekost voordat deze ‘vraag achter de vraag’ is gesteld.  
  Moeder wordt door jgt’er, uitgaande van eigen kracht, naar loket gestuurd voor aanvraag 
leerlingenvervoer voor haar zoon. Ze geeft geen enkele urgentie aan en aanvraag wordt, conform de 
regels, afgewezen. De urgentie is er echter wel en tijdens de casusbespreking wordt de vraag 
opgeworpen: had jgt’er een seintje moeten geven aan het loket of had de medewerkster aan het loket 
door moeten vragen? 

Doel is om de eigen kracht van inwoners te versterken, binnen kaders en binnen budgetten. In de 
praktijk wordt binnen HLT nog veel gewerkt vanuit de Wetten en Regels van het ‘eigen’ domein en 
daarmee vanuit het bijbehorende budget. Bijvoorbeeld goed zichtbaar bij jongeren die 18 worden 
en in zorg zijn (18- 18+), waarbij de stip op de horizon duidelijk is en door iedereen wordt 
gedeeld: doorlopende lijnen/trajecten. Maar in de praktijk wordt dan de overbesteding op 
jeugdzorg een drijfveer om de zorg over te dragen naar (het budget van) de WMO. 

Bij meerdere casussen wordt zo, vergelijkbaar met landelijke casuïstiek die opduikt in de media5, 
duidelijk dat de decentralisaties niet hebben geleid tot een ontschotting waarbij de wens van de 
inwoner centraal staat. Het gevolg is dat meer geld wordt uitgegeven aan zowel de tijd (=uren = 
geld) die door gemeenten wordt besteed aan 1 casus, als ook dat het effect op de inwoner minder 
positief is dan het had kunnen zijn. En dat de uitkomst duurder is dan nodig. Dus daar waar niet is 
aangesloten bij de eigen kracht maar waar wetten en regels en het ‘eigen’  budget uitgangspunt 
zijn, wordt de inwoner minder effectief geholpen en is de maatschappij (meestal gemeente) 
uiteindelijk duurder uit. In onderstaand schema wordt de wisselwerking weergegeven zoals die 
optimaal zou zijn, met de eigen kracht als uitgangspunt. 

Het feit dat HLT het Sociaal Domein, vooruitlopend op de fusie, heeft samengevoegd, is positief. 
Tegelijkertijd is in het eerste jaar ook duidelijk geworden dat de wens tot optimale samenhang en 
wisselwerking nog niet is gerealiseerd. Er zijn zeker stappen gezet maar er is ook nog een weg te 
gaan. Zowel als het gaat om interne samenhang als ook het van buiten naar binnen denken en 
werken als leidend principe. 

5 Tienermoeder, 18+, die tijdelijk bij moeder wil wonen ivm vechtscheiding met geweld. Dit kost moeder te veel 
kortingen (o.a. kostwinnersdeling als ook zorgtoeslag) waardoor dochter in de 24-uurs opvang terecht komt. Of 
de scooter, zoals tijdens de dialoog menselijke maat aangehaald. Waar het aanbieden van een scooter om naar 
het werk te gaan (onder voorwaarde van inzet voor werkbehoud) een man uit de bijstand haalt en houdt. 
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Doel: wisselwerking voor een optimaal resultaat voor de inwoner, aansluiten bij eigen kracht

 

Voorbeelden: 
 Een aanvraag voor een jongere binnen de WMO wordt afgewezen omdat het niet een bestaand product 
is van begeleiding of dagbesteding en het budget ‘overig’ te beperkt is. Daarmee kan deze jongen nu niet 
verder en het escaleert (thuis) zodanig dat er een OTS wordt aangevraagd. Had eerder aansluiten bij wat 
hij wil dit kunnen voorkomen?
 De begeleiding van een jonge tienermoeder (met complexe sociale problematiek) wordt in januari 2015 
overgedragen aan een lid van het jgt. In 2016 heeft deze tienermoeder, ondertussen 19 geworden, 6 
verschillende begeleiders gehad en is de begeleiding overgegaan van jeugd naar WMO. Zoals ze zelf 
aangeeft: ‘ Als ik de begeleidster waar ik mee startte had kunnen houden, was ik nu heel wat veder 
geweest. Het heeft me veel zoeken, verwarring en afhaken gekost.’ 
 Een jeugdinstelling heeft de toezegging om binnen de WMO ambulante begeleiding van 18+’ers te 
doen.. Gespecialiseerde (en gecertificeerde) jeugdwerkers zijn inzetbaar voor deze doelgroep. Per traject 
moet elke keer worden bepaald welk tarief wordt toegekend. Hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.
 Vanuit leerlingenverver kan een rit die buiten de regels valt maar wel creatief kan worden opgelost met 
relatief lage uitgaven alleen opgelost worden met het inzetten van de hardheidsclausule, die per 
gemeente verschilt.
 HR/TWO: Er is VSV-budget (met werkgroep) voor vroegtijdige schoolverlaters. MBO’s zijn 
terughoudend in het inzetten van dit budget voor 18+’ers.  Vanuit de werkgroep integrale aanpak is nu 
het initiatief genomen om een plan om 18+’ers zonder startkwalificatie actief te benaderen en te 
begeleiden. Dit onder de noemer ‘pilot’. De gelden zijn aangevraagd en worden per 1/1/2017 ingezet.
 

Wet- en regelgeving intern6

De drie domeinen (Jeugd, participatie en WMO) zijn vanuit verschillende kokers naar gemeenten 
gekomen. De bedoeling van de decentralisatie is expliciet dat beleid en uitvoering van al deze 
domeinen, in samenhang, dichter bij of beter nog vanuit, de inwoners wordt georganiseerd en 
uitgevoerd. Hiermee wordt gestreefd naar integratie en een beter resultaat. Naast de 3 D’s is ook 
voor onderwijs (met invoering van Passend Onderwijs) een decentralisatie en veranderde inrichting 
georganiseerd. Met steeds hetzelfde doel: organiseren van samenhang en geen volwassene of kind 
tussen wal en schip. Waarbij het doel niet is om te pamperen maar om de eigen kracht van 
inwoners te versterken, qua ondersteuning daarbij aan te sluiten en waar mogelijk zo ook te 
‘ontzorgen’. Deze decentralisatie ging en gaat samen met bezuinigingen. Daarmee ligt de uitdaging 
optimaal op het niveau van de gemeenten zelf. In de wisselwerking tussen ‘eigen kracht’, ‘geld’ en 
‘wetten en regels’ streven naar een optimaal resultaat, zoals weergegeven in het schema 
hieronder. 

Zowel in structuur, systemen als werk- en denkwijze is de integraliteit in wording maar zeker nog 
niet optimaal. Het werken en denken vanuit de ‘eigen’ kolom wordt in veel casuïstiek duidelijk, al is 
een kentering te zien. 

6 De decentralisatie van Jeugdwet, WMO en participatie.
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Wet- en regelgeving extern7

Binnen het sociale domein is ook sprake van wet- en regelgeving die niet onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de gemeenten. Dus daar waar de intentie van de wetgever was om 
door taken op het gebied van participatie, jeugdhulp en ondersteuning lokaal te beleggen, de 
gemeente zo beter regie kunnen voeren op interventies in het sociale domein. De praktijk laat 
echter een weerbarstiger beeld zien. De verschillende wetten hebben weliswaar raakvlakken maar 
van volledige aansluiting is nog geen sprake. Inwoners kunnen in het organiseren van zorg en 
ondersteuning te maken krijgen met veel wettelijke kaders. Naast Jeugdwet, WMO, Participatiewet 
ook met Wet Passend Onderwijs, Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet.

Het onderwerp Onderwijs, en daarmee Passend Onderwijs is binnen gemeenten en op niveau 
Holland Rijnland goed belegd: beleidsmedewerkers en werkgroepen zijn met elkaar aan de slag en 
er wordt afgestemd. Binnen de werkgroep integrale aanpak is onderwijs aangeschoven. Het blijft 
wel opletten dat zaken op elkaar afgestemd zijn. Zo is het invoeren van een Perspectiefplan voor 
17-27 jarigen binnen de jeugdzorg voor het onderwijs een lastige omdat zij al werken met 
(g=formeel gereguleerde) ontwikkelpannen.

Voor zorg is het onderwerp opgedoken rondom verschillende thema’s. Bijvoorbeeld bij het inzetten 
van respijtzorg, waarbij er geen aansluitend aanbod is om mantelzorgers te kunnen ontlasten. Dit 
onderwerp speelt zich af in een grensgebied van WLZ en WMO.  In de aanloop naar de transitie is 
overleg geweest en zijn afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars. Actieve en dus effectieve lijnen 
zijn nodig om met verzekeraars  te overleggen over knelpunten in het schemergebied.
Weinig concrete casuïstiek in deze is toe nu toe aangekomen bij de ontschotter. Interessant om 
actief achteraan te gaan. 

Voorbeelden 
 Meneer is ziek en heeft voor een periode van een paar weken 3 dagen per week vervoer nodig naar het 
ziekenhuis in het kader van behandeling. Aanvraag hiertoe wordt afgewezen door de verzekeraar en 
meneer wendt zich tot de gemeente. De gemeente kan niet veel meer doen dan meneer wijzen op de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de hardheidsclausule van de Verzekeraar. Want WMO vervoer kan 
ingezet worden voor sociale doelen, niet voor behandeling. Dit beroep duurt Hier staat een aantal weken. 
Ondertussen is meneer slechter geworden en opgenomen in het ziekenhuis.
 Mantelzorg en respijtzorg stagneren door verschillende interpretaties van wet- en regelgeving. 
Mantelzorger vraagt respijtzorg aan omdat zij een week weg wil. De regelgeving is dat een persoon die 
langer dan 5 dagen ononderbroken zorg nodig heeft, valt onder de WLZ. Dus haar man zou dan feitelijk 
opgenomen moeten worden. Dat is niet wenselijk…(even check) 
 Een jongere valt tot 18 jaar onder de Jeugdwet. Vanaf 18 jaar valt hij/zij onder de Zorgverzekeringswet 
met een hoge eigen bijdrage. In combinatie met een tekort aan betaalbare huisvesting worden financiële 
problemen onoverkoombaar.  
 De WLZ komt in beeld bij jongeren die 18 worden en intensieve zorg of toezicht nodig hebben, dag en 
nacht. Of bij ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Enerzijds is de expliciete lijn dat ouderen 
zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Qua budget heeft de gemeente er belang bij dat een 
oudere overgaat naar de WLZ. 
 Bij meneer is dementie gediagnosticeerd maar hij ontkent en heeft geen ziekte-inzicht. Mevrouw heeft 
thuiszorg. Een casemanager mag pas ingeschakeld worden als een ook sprake is van persoonlijke 
begeleiding (WMO) maar ze redden het wel, al is mevrouw bang voor hem. Bij overgang naar de 
verzekeraar komt een nieuwe Casemanager. Er is dan sprake van verregaande dementie en geen 
vertrouwensband meer mogelijk. 

4. Aanbeveling voor het vervolg 

Het programma ontschotting is ingezet tot 1 januari 2016. In het eerste half jaar is veel informatie 
opgehaald, is casuïstiek vlot getrokken en zijn zaken in gang gezet, zoals dit verslag laat zien. 
De wens is en blijft dat de ontschotter overbodig wordt omdat het doel uiteindelijk is dat iedereen 
werkt als een ontschotter. 
Intern is gesproken over de wijze waarop het principe van ontschotting kan worden geïntegreerd 
en/of structureel kan worden ingebed. Vooralsnog is de conclusie dat de huidige taak en positie 
van een ontschotter, met mandaat, budget en de positie van een relatieve buitenstaander, effectief 
is en bijdraagt aan het proces van integratie dat gaande is binnen het Sociaal Domein. In alle 

7 Bedoeld wordt de WLZ, ZVW en Passend Onderwijs
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complexiteit lijkt het te vroeg om binnen het Sociaal Domein het principe van ontschotten 
structureel te borgen. 
De wens binnen HLT is dat het Casusplatform kan doorgaan maar zonder een vaste 
voorzitter/ontschotter. Een leeg platform waar casuïstiek wordt besproken en waar mandaat ligt 
om door te pakken. Leiden is net gestart met een platform waar ‘sleutelambtenaren’ in casuïstiek 
doorzettingsmacht krijgen. Dit wordt met interesse gevolgd maar het is te vroeg om resultaten te 
kunnen melden. 
Ook was tijd nodig om enerzijds bekendheid te geven aan het feit dat er een ontschotter is. Verder 
is meer tijd nodig om al wat in gang is gezet ook door te zetten.
In de resterende twee maanden zal door worden gegaan op de ingeslagen weg. Tegelijkertijd is er 
een pleidooi om het programma van de ontschotter ook in 2017 in de lucht te houden. En om het 
programma uit te breiden met een aantal acties/ interventies die toewerken naar het integreren 
van het programma ontschotting. Zo kan de PC-cyclus tot aan de plannen voor 2018 gevolgd 
worden en kunnen zaken die op de rol staan voor 2017 actief worden gevolgd vanuit principes van 
integratie/ontschotting. 

Mogelijkheden zijn:
- doorgaan met het Casus Platform. Met als toevoeging: actief casuïstiek op te gaan halen 

op die plekken waar tot op heden nog weinig vandaan komt.
- randvoorwaarden ontwikkelen om het Casus Platform om te zetten in een Platform zonder 

vaste voorzitter/ontschotter.
- de integratie van Transformatietafel en het vervolg van de Dialoog Menselijke Maat vorm 

en inhoud geven. Indien relevant ook de recent gestarte discussie over de 
invulling van het opdrachtgeverschap. 

- ‘on-the-job’ coaching van teams en individuele medewerkers.
- ontwikkelen van een scholing voor alle betrokken medewerkers, gericht op do’s en don’t 

bij ontschotting. Hier zou eerder geschetste driehoek als model kunnen dienen: 
vanuit eigen kracht eerst, doorrekenen wat het (ontschotte) budget zou worden en 
dan naar wetten en regels kijken. 

- opzetten van intervisie, waar casuïstiek volgens methodiek van intervisie wordt 
besproken. Opstarten met 3 keer begeleide intervisie, inclusief aanleren methodiek. 

- ontwikkelen van een instrumentarium waarmee medewerkers ondersteund worden om 
vanuit een integrale werkwijze en als ontschotter te opereren: vast te leggen in 
competenties die op alle niveaus (uitvoering en beleid) nodig zijn.

- samenhang/ wisselwerking tot stand brengen met het initiatief van de ombudsman.

Naast budget is een voorwaarde voor een goed vervolg dat medewerkers tijd vrij maken/krijgen 
om deel te nemen aan het Casus Platform, waarvan men nut en noodzaak onderschrijft. 

Wenda Tijssen
Ontschotter Sociaal Doemin HLT
oktober 2016


