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10 november 2022

Welkom!



Programma
Doel vanavond: bijpraten werkwijze WoerdenWijzer en ontwikkelingen

1. Inleiding: (door)ontwikkeling WoerdenWijzer – Wim Gort en Wietske Tideman
2. Kennismaking WoerdenWijzer – Pepijn van de Burgt, Petra van Gaal, Erie Haak
3. WoerdenWijzer in de praktijk – Rogier Smit, Erie Haak
4. Vragen
5. Uitnodiging voor vervolg

Verzoek: vragen verzamelen tot het einde



Inleiding

• Vorige bijpraatsessie op 30 september 2021, over financiën, sturing en inzet 
impulsmiddelen rondom Jeugd en Wmo. Toen laten zien dat we door inzet 
maatregelen sturen op dempen van kostenstijging.

• Wereld is in ontwikkeling; prijsstijgingen en arbeidsmarktvraagstukken in alle 
sectoren, toename van (complexe) zorgvragen. Maatschappelijke vraagstukken die 
noodzaak van integraal werken, samenwerking met partners scherp maken.

• WoerdenWijzer is gemeentelijke spil in onze uitvoering rondom Jeugd, Wmo en 
schuldhulpverlening en schakel met algemene voorzieningen in de wijk. Beweegt 
mee met ontwikkelingen.



Sturing en Monitoring

Sturing
• Inzet van pakket van maatregelen om stijging van kosten te dempen
• Impuls Jeugd en Wmo 1e tranche vorig jaar, voor 2e tranche in afwachting

hervormingsagenda

Monitoring
• Tellen en vertellen: cijfers hebben kleuring/verhaal nodig
• Monitoring als basis voor Planning en Controlcyclus: prognosticeren en bijsturen. 

Nemen we de raad jaarlijks in mee.
• Raad stuurt middels P&C cyclus



Doorontwikkeling WoerdenWijzer 
• Maatschappelijke Agenda 2018-2022 (MAG): inzet o.a. op casemanagement en 

begeleiding dichtbij.
• Aan vooravond van herijking MAG. Drie-trap:

• MAG: visie, uitgangspunten en kaders
• Uitvoeringsagenda MAG: uitwerking (samen met partners) van kaders 
• Kwaliteitsmonitor

• Planning: inhoudelijk gesprek vanaf begin 2023, vaststellen MAG voor zomer 2023. 
• Insteek: huidige koers versterken. Integrale benadering als basis, positieve gezondheid 

als gedachtegoed.

8 december: thema avond met de raad over proces MAG



WoerdenWijzer

Toelichting op werkwijze WoerdenWijzer



Waar komen we vandaan? 



Grip op kwaliteit en kosten!

kwalitatief goede ondersteuning binnen het budget

WoerdenWijzer staat voor…



Uitgangspunten

Werken volgens de 
bedoeling

Werken volgens de 
behoorlijkheidswijzer

Werken vanuit de MAG





WoerdenWijzer – toegang 
tot ondersteuning



WoerdenWijzer - Sociaal Team



Wat zijn onze kerntaken en met wie?

• Informeren en adviseren (o.a. Integrale Toegang);
• Versterken sociale cohesie (o.a. Welzijnscoaches);
• Laagdrempelige ondersteuning gericht op preventie (o.a. Welzijncoaches, 

dorpsconsulent, mantelzorgondersteuning, consulenten Vroegsignalering);
• Toegang en toeleiding tot hulp en ondersteuning (o.a. Casemanagers, 

consulent SHV);
• Ondersteuning in participatiemogelijkheden (o.a. Casemanagers 

FermWijzer, Welzijnscoaches);
• Ondersteuning huishoudens met complexe, meervoudige (chronische) 

problematiek (o.a. Senior Casemanagers, Casemanagers Er op Af);
• Ondersteuning inburgeringstrajecten op sociaal gebied (o.a. casemanagers 

Inburgering i.s.m. Ferm Werk en Steunpunt Vluchtelingen).

Inwoners

ProfessionalsKerntaken

Basisinfrastructuur, aanpalende domeinen,
Specialistische instellingen, informele zorg

SAMEN VOOR EEN VEERKRACHTIG WOERDEN



Aanvullende inspanningen/projecten 

CONTINU VERBETEREN EN 
DOORONTWIKKELEN

• Intensieve samenwerking met Cazas Wonen – Voorkomen huisuitzetting;
• Samenwerking Ferm Werk, FermWijzer – Sociale participatie;
• Samenwerking met huisartsen - Welzijn op recept;
• Samenwerking met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen -

Vroegsignalering schulden;
• Samenwerking Abrona – Optimalisatie resultaat inzet;

EN



Aanvullende inspanningen/projecten 

• Samenwerking Ferm Werk - BB inzet energiearmoede;
• Samenwerking Logeerhuis Bredius – Respijtzorg, preventieve inzet ter 

ondersteuning mantelzorg);
• Samenwerking Werkgroep Geld op Orde (Schuldhulpmaatje Kwadraad, etc.) –

Laagdrempelig trefpunt;
• NIO Netwerk Informele Ondersteuning – Sterkere verbinding voorliggend veld 

en algemene voorzieningen
• Samenwerking centrum gemeente Utrecht – Decentralisatie BW en MO



Aanvullende inspanningen/projecten 
INWONERGERICHT – 1STE CIJFERS 

ERVARINGWIJZER

INKOMENSTOETS HH
GRIP OP AANBOD MEEST KWETSBAREN EN 

KOSTEN

WERKEN IN DE WIJK – DE PLINT, DORPSHUIS HARMELEN, WIJKCENTRUM MOLENVLIET, ZEGVELD



Sociaal Team - Feiten 

2021: 54 Casussen 
Vergelijk met 2022

1 jan - 1 nov 2021: 46 Casussen
1 jan - 1 nov 2022: 62  Casussen

Stijging 2022 tov 2021van 35%

2021: 167 Casussen
Samenwerking GGD (49), VT (55), 
Cazas Wonen (17)
2017: 136 Casussen
Samenwerking Groen West (69) en VT 
(36)
2015: 19 Casussen
Samenwerking Groen West (1)
Direct: politie, handhaving, inwoners, 
wethouders, huisartsen, etc…

2021: 3000 toekenningen
BG (1164), HH (837), 
Rollen/Vervoer/Wonen (967), 
KV (33), DB (5)

1654 unieke personen

Meerdere toekenningen per 
inwoner!





Het team – de feiten

650 aanvragen 
naar WW J&G

400 regulier 150 VT 100 dyslexie

Casemanagers
7,9 fte

Piket
2,6 fte

Procesregisseurs
5,4 fte

Aanvragen

Organisatie

Overige functies in het team:
- Accounthouder
- Begeleiders cultuursensitief werken
- Kwaliteitsmedewerker processen
- Aansturing: manager, gedragswetenschapper, 

coördinator

650 aanvragen
Via overige 
verwijzers

1300-1350 aanvragen per jaar

Beeld over 2021 en 2022: toename in 
zwaarte en complexiteit aanvragen, 
onder andere door de verbeterde 
samenwerking in de veiligheidsketen



Jeugd- en Gezinsteam - ontwikkelingen

Huisartsen

Veiligheidsketen

Onderwijs

Maatwerk en algemene 
voorzieningen

Jeugdhulpwerkers 
in het VO Inzet POH GGZ jeugd bij 

de huisartsen

Meer zorgmeldingen 
bij WoerdenWijzer

Samenwerkings-
platform



Praktijkvoorbeelden

Toelichting twee praktijkvoorbeelden vanuit het 
Jeugd- en Gezinsteam en het Sociaal Team



Sociaal Team in de praktijk – Eropaf

2015 - > 1ste melding
via burgemeester!

Inspanning:
• Meerdere bezoeken afgelegd op locatie;
• Onderzoek problematiek;
• Onderzoek opvang;
• Onderzoek mogelijkheden netwerk;
• Bemiddeling passende opvang;
• Monitoren casus.



Sociaal Team in de praktijk – Eropaf

Resultaat:
• Start behandeling GGZ;
• Financiële stabiliteit;
• Participatie;
• Stabiliteit in huisvesting;
• Dagbesteding, zelfstandigheid;
• Inzet structurele begeleiding met doel toewerken naar stabiel 

leven;
• Twee jaar later uitstroom opvang en voorkomen van terugval.

Inhoudelijk effect:
• Iemands leven is weer op de rit;
• Geen overlast meer door dakloze man voor directe omgeving;
• Kostenbesparing hulpverleningsapparaat (politie, boa's e.d.);
• Start team Eropaf en doorontwikkeling naar huidige team.



Sociaal Team – Eropaf NU

EN SAMEN MET…………ETC.

SPILFUNTIE SOCIAAL DOMEIN

KETENPARTNERSCAZAS WONEN

GGDVEILIG THUIS

HANDHAVINGPOLITIE

WETHOUDERS…..INWONERS

HUISARTSEN/POH ………………



POH-GGZ Jeugd

Januari 2019: start eerste POH GGZ jeugd
• Grip op verwijzingen door huisartsen
• Minder jeugdigen in de GGZ
• Meer betrokkenheid WW bij casussen 

vanuit onderwijs  huisartsen

Wat doen we?
• Inzet van POH GGZ jeugd bij verschillende praktijken, de huisarts 

verwijst door naar de POH
• Monitoring van berichtenverkeer
• Samenwerkingsplatform met allerlei betrokken partijen
• Nauwere samenwerking met het onderwijs

Resultaat
• POH GGZ jeugd zorgt voor minder doorverwijzingen naar de GGZ; 75% van 

de patiënten van de POH wordt NIET doorverwezen naar de GGZ
• De investering in de POH GGZ jeugd betaalt zich dubbel uit
• Groter aandeel verwijzingen door WoerdenWijzer, ipv via de huisarts



POH-GGZ Jeugd
Daling in trajecten en kosten Basis-GGZ door inzet van de POH-GGZ jeugd 

Daling kosten Specialistische GGZ door inzet POH-GGZ jeugd



POH-GGZ Jeugd

Bij vermoedens van ADHD stuurt de huisarts niet 
meer door naar de GGZ voor een diagnostisch 
onderzoek, maar gaat het kind eerst naar de POH-
GGZ jeugd. Soms is er alsnog een verwijzing nodig, 
die is dan kwalitatief beter dan voorheen.



Vragen



Uitnodiging


