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5Voorwoord

Voorwoord

De gemeente Nijmegen acht het van belang dat er Casemanagers beschikbaar zijn, om vanuit één 
perspectief ondersteuning en hulp voor multiprobleemhuishoudens te regelen. In plaats van met, bij wijze 
van spreken, 16 hulpverleners tegelijkertijd allemaal een eigen invulling te geven. Dat laatste heb ik het 
meest ervaren toen ik op huisbezoek ging en de vrouw des huizes de voordeur opende met de vraag: 
“Komt u ook hulpverlenen?”

Voor multiprobleemhuishoudens is coördinatie en afstemming nodig. En dat kan via casemanagement. 
Daarom is de gemeente Nijmegen medewerkers van zorgorganisaties gaan opleiden en trainen, en gaan 
leren dezelfde taal te spreken als het om casemanagement gaat. 

Dit boekje is het resultaat van de schrijfgroep, samengesteld uit professionals en getrainde Casemanagers, 
met de taak om vanuit de dagelijkse praktijk van de Casemanager in multiprobleemhuishoudens een 
methodische werkwijze te ontwikkelen. Het praktijkmodel geeft richting aan een gezamenlijke en 
eenduidige werkwijze, het professioneel afstemmen van proces en casusregie, deskundigheidsbevordering 
en kwaliteitsbeleid rondom het samenwerken bij multiprobleemhuishoudens. De werkwijze biedt een 
nieuw perspectief op zelfregie van multiprobleemhuishoudens, tegen de achtergrond van een dwang- en 
drangkader.

Ik ben als wethouder erg blij dat de professionals nu een eigen methodiek hebben vastgelegd in dit boekje. 
Als hulpverleners rondom een gezin beter met elkaar samenwerken en een gezamenlijk plan hebben 
voor de hulpverlening, dan merkt een gezin dat ook. Het creëert duidelijke en eenduidige ondersteuning, 
waardoor problemen efficiënter kunnen worden aangepakt. 
Ik wens hulpverleners veel succes met en profijt van deze methode. 

Bert Frings
Wethouder gemeente Nijmegen
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Leeswijzer

Casemanager multiprobleemhuishouden
 

Ontwikkelen en vormgeven van de rol als Casemanager in Nijmegen
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Hoofdstuk 1 
Praktijkmodel Casemanagement 
Multiprobleemhuishouden:
visie en karakteristiek

Ieder multiprobleem-
huishouden is uniek 
en heeft eigen ideeën, 
waarden en normen, 
overtuigingen en 
drijfveren die het 
karakter en handelen 
bepalen. 

1.1  Aanleiding: Het Casemanagement in Nijmegen

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nijmegen met diverse 
betrokken partijen gewerkt aan het inrichten van een basisstructuur 
voor regieteams, het Veiligheidshuis en de sociale wijkteams, 
ten behoeve van begeleiding en coördinatie van zogenoemde 
multiprobleemhuishoudens. Dit betreft een groep huishoudens 
in Nijmegen, waarbij de ernst, de duur, de complexiteit van de 
problematiek én de combinatie met drang- en dwangmaatregelen een 
specifieke aanpakt behoeft. De complexe casuïstiek en de grote groep 
aan betrokken hulpverleners en instanties vraagt om een adequate 
en professionele regie in de uitvoering van een integraal Plan van 
Aanpak1 op alle relevante leefgebieden. 

Naast procesregie uitgevoerd door de procesregisseurs is voor de 
regierol op casusniveau de ‘Casemanager multiprobleemhuishouden2 
in het leven geroepen. Hiervoor is een professionaliseringstraject 
voor de beoogde Casemanager ontwikkeld. Het contextueel werken in 
multiprobleemhuishoudens en het ontwikkelen van de methodische 
werkwijze van de Casemanager zijn de speerpunten binnen de 
training. In eerste instantie is de implementatie gericht op het 
casemanagement in het Veiligheidshuis en Regieteams. De specifieke 
rol en werkwijze  in de sociale wijkteams wordt gaandeweg in de 
ontwikkeling meegenomen.

Dit boekje met daarin het praktijkmodel voor de Casemanager is 
het resultaat van een schrijfgroep samengesteld uit een aantal 
deelnemers aan de training en Gezinscoaches en Gezinsregisseurs. 
Hiermee is vanuit de dagelijkse praktijk van de Casemanager een 
methodische werkwijze ontwikkeld waarbij bestaande werkwijzen zijn 
geintegreerd. 

1 Het begrip Plan van Aanpak wordt 

toegelicht in hoofdstuk 3.

2 Omwille van de leesbaarheid wordt in 

plaats van Casemanager-multiprobleem-

huishouden het woord ‘Casemanager’ 

gebruikt.
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In het praktijkmodel worden de volgende onderdelen 
beschreven:
 • de visie en doelstellingen van de werkwijze;
 • de theoretische pijlers en uitgangspunten op basis 

waarvan de Casemanager haar werk verricht;
 • een gedetailleerde uitwerking van de rol van 

Casemanager;
 • de fasering, context en resultaten van de activiteiten

van de Casemanager;
 • een schets van de organisatorische inbedding van de

rol van Casemanager. 

1.2  Visie

Aan het uitvoeren van de rol, taken, doelstelling en werkwijze van 
de Casemanager ligt de volgende visie ten grondslag. In hoofdstuk 2 
wordt de theoretische onderbouwing van deze visie toegelicht.

Casemanagement multiprobleemhuishouden: visie

Ieder multiprobleemhuishouden is uniek en heeft eigen ideeën, 
waarden en normen, overtuigingen en drijfveren die het karakter en 
handelen bepalen. Door de tijd heen ontwikkelt ieder multiprobleem-
huishouden en ieder gezinslid binnen dit huishouden een eigen 
manier van omgaan met dagelijkse gebeurtenissen, problemen, 
situaties en patronen die ontstaan binnen het huishouden – tussen de 
gezinsleden en de leefomgeving.

Het multiprobleemhuishouden maakt deel uit van een web van 
relaties en van het krachtenspel tussen de gezinsleden zelf en 
de leefomgeving. Ieder mens - en dus ook de leden van een 
multiprobleemhuishouden - heeft de behoefte om zichzelf te bepalen, 
gezien en gerespecteerd te worden om wie hij is of wil zijn en om in 
relaties en contacten met de omgeving betekenisvol en van nut te zijn.

Elk multiprobleemhuishouden, met gezinsleden in verschillen-
de leeftijden en een eigen ontwikkelingsfase, heeft de natuurlijke 
behoefte om zelf te bepalen hoe hun leven inhoud krijgt. Zelfregie 
betekent een balans vinden tussen zeggenschap over eigen 
mogelijkheden, de behoefte aan zelfbepaling én de grenzen die 
worden aangegeven door de samenleving, instanties, wettelijke macht 
of de directe omgeving.

1.3 Het kader van drang en dwang

Het kader van drang en dwang biedt een multiprobleemhuishouden 
de grenzen aan waarbinnen het oplossingen moet zoeken voor 
gesignaleerde problemen in verschillende leefgebieden en van hoe 
het daarbij samenwerkt met de Casemanager en het casusteam3.

Zolang de wetgevende macht dat noodzakelijk vindt, is het kader van 
drang en dwang bepalend voor ‘het speelveld en spelregels’ voor 
zowel het multiprobleemhuishouden als de betrokken hulpverlening.

1.4 Doelgroep

Multiprobleemhuishoudens kenmerken zich in de regel door een 
historie van kwetsbaarheden op verschillende levensterreinen, 
intergenerationele herhalingspatronen van familiethema’s en de 
aanwezigheid van een probleemkluwen. Een kluwen die in de regel 
bestaat uit een mix van schulden, armoede, woonoverlast, strafbaar 
handelen, huiselijk geweld, verslaving, ontoelaatbare opvoedsituatie, 
lichamelijke en psychische klachten, gedragsproblemen. Een 
multiprobleemhuishouden is veelal niet bij machte het gezinsleven 
op een maatschappelijk aanvaardbare wijze in te richten en te 
organiseren.

In het praktijkmodel wordt een multiprobleemhuishouden4 
omschreven als een leefeenheid, waarbij sprake kan zijn van een 
gezin van minimaal één volwassene en waar niet noodzakelijkerwijs 
kinderen5 deel van uitmaken.

In de huidige tijd worden ook deze kwetsbare huishoudens 
aangesproken om zelf de regie te nemen en eigen kracht te tonen. 
Een dergelijk huishouden moet, met andere woorden, een zo gewoon 
mogelijk leven leiden met en onder de andere burgers (Baart et al., 
2014) en bijvoorbeeld voldoen aan samenlevingsnormen en -waarden 
met betrekking tot opvoeden van kinderen, als ouders functioneren, 
sociaal participeren. 
De praktijk leert dat veel gezinnen met de juiste professionele 
begeleiding hun weg wel vinden. 

3 Met een casusteam bedoelen 
we in dit praktijkmodel de direct 
betrokken groep professionals of 
andere ondersteuners die samen-
werken in een Plan van Aanpak.

4 In bijlage 1 vindt u een uitgebreide 
omschrijving van de doelgroep.

5 In principe betreft het kinderen in 
de leeftijd van 0 – 18. Er zijn ook 
situaties waarin volwassen kinde-
ren deel uitmaken van een gezin.

10 Praktijkmodel: 
Casemanagement Multiprobleemhuishouden
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Resteert een groep huishoudens waarbij intergenerationele 
herhalingspatronen van familiethema’s, recidive, stapeling van 
dagelijkse problemen, leefstijl en opvoedingsproblematiek als een 
rode draad door het leven van het huishouden loopt. Het ontbreken 
van vertrouwen in hulpverlening of het afwijzen van directe 
bemoeienis door derden zorgt ervoor dat leden van dergelijke 
huishoudens zelf vaak geen hulpvraag meer stellen/accepteren of 
daarin ambivalent zijn geworden. Verschillende soorten (gedwongen) 
hulpverlening en een variëteit aan hulpverleners zijn veelal 
permanent onderdeel van het dagelijks leven van het huishouden 
geworden, zowel om het individuele gezinslid als het complete 
huishouden te ondersteunen.

1.5 Doelstellingen

In 2016 is een start gemaakt met de invoering van het project 
Casemanagement. In het ontwikkeltraject staat het geven 
van een kwaliteitsimpuls aan de professionele werkwijze bij 
multiprobleemhuishoudens met een drang- en dwangkader voorop. 
Met de invoering van casemanagement wordt een belangrijke 
stap gezet in de coördinatie van zorg en straf op het niveau van 
de dagelijkse hulpverlening in een multiprobleemhuishouden. 
De verwachting is dat hiermee een kanteling op gang komt bij de 
zorgaanbieders en strafpartners om de zorg en hulpverlening rondom 
dergelijke huishoudens zo te organiseren dat er gewerkt wordt met 
een integraal plan van aanpak: één gezin - één plan - één regisseur. 

In dit ontwikkeltraject geldt dat de basis van de werkwijze van de 
Casemanager zowel voor het Veiligheidshuis als de Regieteams 
hetzelfde is. Echter: een justitiële maatregel, de tijdelijke 
aanwezigheid van een toezichthouder van de Reclassering, vormt 
bij het inschakelen van een Casemanager vanuit het Veiligheidshuis 
een dwingend kader. Ook de processen in de samenwerking tussen 
de Procesregisseurs en de Casemanagers zijn op onderdelen 
verschillend ingericht.

Algemene doelstelling casemanagement in 
multiprobleemhuishoudens
Door het inschakelen van een Casemanager en het werken met een 
casusteam bij complexe domeinoverstijgende problematiek van 

Met de invoering van 
casemanagement wordt 
een belangrijke stap 
gezet in de coördinatie 
van zorg en straf op het 
niveau van de dagelijkse 
hulpverlening in een 
multiprobleemhuishou-
den. 

een multiprobleemhuishouden wordt een efficiëntere inzet van professionele hulpverlening en informele 
ondersteuning nagestreefd. Dit zodat er stabiliteit en overzicht ontstaat en er sprake is van een verhoging 
van het welbevinden van een multiprobleemhuishouden, overlast vermindert, recidive voorkomen wordt en 
het huishouden binnen haar mogelijkheden zelfregie kan uitvoeren en een zo zelfstandig mogelijk leven kan 
leiden.

Afgeleide doelstellingen casemanagement in multiprobleemhuishoudens
 1. Het uitvoeren van de rol van Casemanager en casusteam als integraal onderdeel van hulpverlening

met een gedwongen kader aan multiprobleemhuishoudens. Voor zowel het Veiligheidshuis als de 
Regieteams geldt dat zij eigen overwegingen hanteren bij het inschakelen van een Casemanager en 
het bepalen van de specifieke opdracht die hij meekrijgt.

 2. Het efficiënt en doelgericht organiseren van de hulpverlening in en rondom een 
multiprobleemhuishouden, door een Plan van Aanpak methodisch en systematisch toe te passen, 
waarbij het onnodig stapelen van maatwerkvoorzieningen wordt voorkomen.

 3. Het efficiënt en doelgericht samenwerken van het Regieteam, het Veiligheidshuis, de procesregisseur
en een Casemanager en het casusteam, zodat de effectiviteit van de geboden hulp toeneemt en er een 
optimale afweging en samenhang plaatsvindt tussen dwang/straf toepassen en zorg/hulp verlenen.

 4. Het voorkomen van verdere escalatie van de problematiek, recidive en/of overlast voor de omgeving.
 5. Het herstellen van de veiligheid voor alle betrokkenen en de omgeving vanuit een integraal beeld op

samenwerking tussen huishouden, informeel netwerk en hulp- dienstverleners en justitie.
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Hoofdstuk 2 
Profiel: ‘doen en laten’ van de Casemanager

2.1  Theoretische noties: contextueel werken, regie, drang en dwang

Contextueel werken: de systeemtheorie als kader 
Het fundament voor contextueel werken ligt in de algemene systeemtheorie. Sinds Von Bertalanffy in het 
midden van de vorige eeuw de algemene systeemtheorie presenteerde is deze niet meer weg te denken in 
verschillende wetenschappelijke ontwikkelingen en professionele methodieken (Choy, 2009; Boeckhorst, 
2003; Willemse, 2006). In de jaren zeventig en tachtig komt er een grote hoeveelheid systeemtheoretische 
literatuur op gang met toepassingen op het gebied van gezinsbehandeling, sociale beroepen, 
organisatieverandering en sociaalpsychiatrische verpleegkunde. Een kenmerkend verschil met andere 
grote stromingen, zoals de psychoanalyse, het behaviorisme en de humanistische psychologie, is dat de 
systeemtheorie niet het individu, maar het individu in zijn omgeving als onderwerp van studie, begeleiding 
en behandeling neemt. 

De algemene systeemtheorie wordt in de contextuele benadering en sociale netwerkstrategieën toegepast:
-  Als benaderingswijze: de Casemanager/het casusteam zoekt de oorzaken van bepaalde vormen van

disfunctioneren van mensen/een huishouden niet alleen binnen het individu (onder andere 
beperkingen op het gebied van intelligentie, sociale vaardigheden), maar kijkt ook naar de omgeving, 
de maatschappelijke omstandigheden (onder andere armoede, uitsluiting, een slechte woonsituatie 
of het ontbreken van werk) en de systeemwereld die het disfunctioneren van een mens mede kunnen 
veroorzaken en in stand houden.

-  Als ordenend- en handelingsprincipe: de Casemanager het casusteam betrekt in haar aanpak en
beïnvloeding van problemen en deficiëntie in het sociaal functioneren van een huishouden, altijd de 
wisselwerking tussen lichamelijk, individueel, sociaal en maatschappelijk niveau.

-  Als relationeel principe: de Casemanager/het casusteam en het huishouden verkeren in een
wederkerige relatie waarin samen met het huishouden praktische antwoorden worden gezocht voor 
de opgaven die ze middels het aangereikte kader van drang en dwang voorgelegd hebben gekregen.

Het ‘contextuele’ kijkraam biedt de Casemanager en het casusteam een werkkader waarmee zij 
inhoudelijk, relationeel en methodisch het blikveld richten op het aanpakken van alledaagse en complexe 
problematiek, samen met het huishouden, netwerk, andere professionals en eventueel buurtbewoners.

Wanneer een Casemanager en het casusteam de meervoudige problematiek van een huishouden 
bespreken én oplossingen zoeken voor de ingewikkelde vraagstukken, betekent dit het volgende:
 • Men bespreekt de problemen, door ze in een breder kader, namelijk in hun context met al haar

processen te plaatsen.
 • Men kijkt naar de feiten en meningen (objectieve en subjectieve zaken) zowel via het verhaal van

de leden van het huishouden, als via de verhalen van de 
betrokken personen uit het netwerk.

 • Men begrijpt de problematische situatie beter als
men met een ‘brede blik’ naar de zaken kijkt. In de 
methodiek wordt daarvoor het begrip ‘uitzoomen op 
meerdere niveaus’ gebruikt; ‘niet de foto, maar de film.’6 

 • Men ziet meer wanneer men vanuit het geheel naar
de delen kijkt en de problematische situatie vanuit het 
geheel benadert, onder andere door het gebruik van 
sociale netwerkstrategiëen.

 • Men heeft aandacht voor de structuur en processen
waarbinnen de problematiek, het huishouden en de 
hulpverleners hun eigen plaats en onderlinge verband 
hebben.

 
Meervoudige problematiek: het web van cliënten en 
hulpverlening
De kerngedachte achter het contextueel werken, het vaststellen en 
uitvoeren van een Plan van Aanpak is dat elk gedrag, ook ‘moeilijk’ 
of ‘zorgmijdend’ gedrag van een huishouden, altijd is ingebed in een 
netwerk van interactie, relaties en verhalen. 

Gedrag, problemen en complexe kwesties in een huishouden kunnen 
dan ook niet worden gereduceerd tot eigenschappen of gedrag 
van één persoon (Boeckhorst, 2003). Het systemisch denken is 
geen therapeutisch model, maar een professionele manier van ‘in 
samenhang denken en samenhangend werken’ (GGD Rotterdam-
Rijnmond, 2009). 
Door vragen te stellen, grenzen te stellen en de wisselwerking 
te onderzoeken, helpen de Casemanager en het casusteam het 
huishouden zichzelf te leren begrijpen en zichzelf te zien in relatie tot 
mensen. 

‘Anders’ kijken naar de problematiek betekent dat eveneens de rol 
en de context van de hulpverlening worden besproken. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door na te gaan in hoeverre de betrokken hulpverleners, 
inclusief een Casemanager, door hun werkwijze een probleem 
in stand houden, of soms onbedoeld nieuwe problemen voor een 
huishouden veroorzaken. 

6 Deze uitspraak verwijst naar de 
titel van het IGZ rapport (2017) 
naar aanleiding van de moord op 
mevrouw E. Borst.

Anders kijken naar 
problematiek betekent 
dat eveneens de rol en 
de context van de 
hulpverlening wordt 
besproken.
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Contextueel werken
Het contextueel werken is gericht op het zoeken naar en uitvoeren van een geïntegreerd en afgestemde 
aanbod in plaats van versnippering. Dat aanbod zal het huishouden begeleiden bij het oplossen van de 
vragen die in het kader van drang en/of dwang bij hen zijn voorgelegd, het innemen van een eigen plek in 
de maatschappij, hen ondersteunen en vaardig maken bij dagelijkse praktische vragen, hen de weg wijzen 
in een bureaucratische ‘systeemwereld’ en steun bieden bij het – vaak opnieuw - verbinden met mensen in 
de omgeving.

Dit aanbod vraagt van het huishouden zich te verplichten en toe te zeggen om, binnen de eigen 
mogelijkheden, samen te werken met de hulpverlening en afspraken na te komen die voortvloeien uit 
gestelde kaders en aangeboden zorg/hulpverlening.

Om multiprobleemhuishoudens met een drang- of dwangkader de juiste ondersteuning en zorg te 
bieden, is het van belang om regie te organiseren. Dit zowel in de samenwerking met een huishouden, de 
procesregisseurs van het Veiligheidshuis en de Regieteams als met professionals. Een Plan van Aanpak 
uitvoeren houdt in dat de uitvoerende partijen samenwerken en bereid zijn hun werkwijze en interventies 
op elkaar af te stemmen. De behoeften, wensen én de opdracht vanuit het drang- of dwangkader van 
een huishouden vormen het uitgangspunt (vanuit het Veiligheidshuis en bij reclasseringstrajecten zijn de 
bijzondere voorwaarden leidend).

Regie 
Regie is een bijzondere vorm van sturen die gericht is op het toepassen van de specifieke deskundigheden 
van een Casemanager en het casusteam en het afstemmen van hun doelen en handelingen tot een min of 
meer samenhangend geheel, in de vorm van een Plan van Aanpak. 

Regie is ook gericht op het tot stand brengen en onderhouden van professionele relaties om tot een 
optimale taakverbondenheid te komen binnen een casusteam en alle overige betrokken professionals of 
ondersteuners bij een multiprobleemhuishouden. Het doel is dat een huishouden een betere hulpverlening 
en aansluitend aanbod ervaart.

Het is voor de Casemanager een uitdaging de regie te voeren in een netwerk van professionele relaties, 
van uiteenlopende belangen, én de dynamiek van een multiprobleemhuishouden.

Integraal werken en verbinden van rollen
De gemeente Nijmegen heeft de opvatting dat casemanagement een integraal en vanzelfsprekend 
onderdeel is van hulpverlenen. Het integraal werken komt dan tot uiting in de ‘toegevoegde taak’ van 
het regievoeren als Casemanager, waarbij je als hulpverlener onderdeel bent van het uitvoeren van 
het Plan van Aanpak. In het Veiligheidshuis kan van dit standpunt worden afgeweken. Soms heeft een 
toezichthouder een specifieke opdracht waarin hij geen Casemanager kan zijn, of is er een gemeentelijke 
Casemanager die juist alleen regie voert. Dat vereist evenwicht zoeken in de directe betrokkenheid in de 

hulpverlening en ‘uitzoomen’ op de regietaak. 
Het integraal werken kan op verschillende manieren spanningen 
opleveren:

-  De Casemanager probeert rolverwarring voor het huishouden
zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent aan het huishouden 
uitleggen wat de reden is dat zij op bepaalde momenten 
controleert, grenzen stelt, drang- en dwangmaatregelen 
herhaalt en op andere momenten juist meer gericht is op het 
aansluiten bij het groeiproces van het huishouden, motivatie 
ontwikkelen of steunen bij het oplossen van dagelijkse 
problemen.

-  Als Casemanager is het balanceren tussen de (justitiële)
eisen, bijzondere voorwaarden, de opdracht vanuit het 
Veiligheidshuis en Regieteam en de opgave om het huishouden 
te ondersteunen om binnen de gegeven kaders zelf regie te 
voeren. 

Voor wat betreft de profilering en positionering van de Casemanager 
geldt dat zij haar regietaak uitvoert in een ‘veld zonder hiërarchische 
bevoegdheden en mandaat’. Er wordt beroep gedaan op situationele 
leiderschapskwaliteiten, zoals verbinden, meervoudige partijdigheid, 
lef tonen, grenzen stellen, knopen doorhakken en resultaatgerichte 
besluitvorming. Ook hier geldt dat de positie van een toezichthouder 
met een opdracht, vanuit het Veiligheidshuis, anders is. Die heeft een 
opdracht uit te voeren namens de Rechtbank. 

De Casemanager en het casusteam hebben samen de 
verantwoordelijkheid om met alle aanwezige deskundigheid, de 
inbreng van het huishouden en de verschillende belangen en posities 
te komen tot een effectief Plan van Aanpak. Hoewel de regietaak bij 
de Casemanager ligt, heeft zij tijdens het uitvoeringsproces altijd de 
mogelijkheid om een procesregisseur te consulteren, om stagnaties, 
belemmeringen in de samenwerking met het huishouden, het 
casusteam of betrokken organisaties te bespreken. Wanneer nodig 
kan er gekozen worden om de casus te agenderen in het MDO7, van 
het Veiligheidshuis. 

7 MDO = Multidisciplinair overleg

De gemeente Nijmegen 
heeft de opvatting dat 
casemanagement een 
integraal en vanzelf-
sprekend onderdeel is 
van de hulpverlening.
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De Casemanager heeft een voortrekkersrol in het ontwikkelen van taakverbondenheid. Om een opti-
male taakverbondenheid te bewerkstelligen, werkt de Casemanager volgens vijf uitgangspunten, ook 
wel bekend als het ‘Vijf S-en regiemodel’:

 • Stimuleren: de Casemanager neemt het initiatief om de samenwerking op touw te
zetten door taakverbondenheid te organiseren en een actieve houding richting de 
casusteamleden en partners aan te nemen.

 • Situeren: de Casemanager heeft kennis van het netwerk, de wijk en/of de 
gemeenschap waarin het multiprobleemhuishouden woont en leeft. Hierbij is het 
belangrijk dat zij de sterke en zwakke punten van het netwerk en de mogelijkheden 
van de sociale kaart kent.

 • Steun creëren: de Casemanager organiseert taakverbondenheid door draagvlak
onder de betrokken partijen te kweken, met elkaar tot een doel en werkwijze te komen 
en door formeel en informeel contact te hebben met de deelnemers van het casus-
team en het bredere netwerk en de doelgroep.

 • Structureren: de Casemanager schept voorwaarden die de taakverbondenheid 
vergroten door onderlinge relaties te onderhouden, een concrete en transparante 
werkwijze te etaleren en omgangsregels op te stellen.

 • Sturen: de Casemanager geeft richting aan de uitvoering van een Plan van Aanpak en
verduidelijkt de koers van het samenwerken met het huishouden.

Bron: Hupe & Klijn, 1997

Regie en taakverbondenheid
In een casusteam komen allerlei (persoonlijke en professionele) belangen, verantwoordelijkheden en 
visies bij elkaar. Hulpverleners die bij eenzelfde problematiek zijn betrokken, kunnen daarom behoorlijk 
verschillen in hun definiëring van het probleem, de structuur van werken, wie het initiatief heeft. 
De opdracht binnen een casusteam is om die verschillen, tegenstrijdigheden en belangentegenstellingen 
te overbruggen. Doel is om één team te vormen voor het huishouden, eensgezind de handen uit de 
mouwen te steken en continu af te stemmen.

Het gaat om het in de praktijk brengen van het principe ‘Gezamenlijk denken en in samenhang werken’. 
De Casemanager regisseert dus niet alleen, maar ontwikkelt ook de onderlinge betrekkingen tussen de 
hulpverleners die in het casusteam deelnemen.
In het kader van de contextuele methodiek spreken we daarom van ‘taakverbondenheid’.

Taakverbondenheid is het resultaat van een gezamenlijk leer- afstemmingsproces van een groep 
professionals waarbij:
 • een samenhangend antwoord wordt gegeven bij de uitvoering van een Plan van Aanpak;
 • iedereen de verantwoordelijkheid voelt en neemt om vanuit de eigen specifieke deskundigheid

in samenhang te denken; 
 • het vanzelfsprekend is dat alle deelnemers de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen bij het

uitvoeren van een Plan van Aanpak.

Het ontwikkelen van taakverbondenheid, in de samenwerking met deelnemers van een casusteam, 
betekent investeren in:  
 • het scheppen van een gemeenschappelijk taakbesef;  
 • het voortdurend betrekken van alle zorgverleners bij concrete vraagstukken, waarbij 

persoonlijke contacten van belang zijn;
 • het regelmatig organiseren van overleg en beraad;
 • het bepalen van een gezamenlijke koers, waarin de Casemanager zowel ruimte geeft als de

regie heeft;
 • het voortdurend signaleren, informeren, evalueren en bijstellen van afspraken;
 • het efficiënt en toegankelijk documenteren en rapporteren;
 • het aandacht geven aan en ontwikkelen van een professionele en persoonlijke werksfeer.

De Casemanager bevordert een open en doelgericht werk- en leerklimaat. Taakverbondenheid is te leren. 
De Casemanager stimuleert tijdens besprekingen en overleg het uitwisselen van ervaringen en verhalen, 
het begrip opbrengen voor elkaars standpunten en het uitspreken van twijfels over andermans aanpak. 
Respect hebben voor afwijkende meningen of tegenstrijdige belangen, persoonlijke aandacht en humor 
helpen om taakverbondenheid te laten groeien.

Een toenemende taakverbondenheid in een netwerk doet zich voor wanneer de Casemanager en de 
deelnemers aan het casusteam steeds beter in staat zijn om inzichten en visies te verbreden en te 
verdiepen, problemen in de samenwerking bespreekbaar te maken en met elkaar te leren van de 
resultaten.

De taakverbondenheid is ook toegenomen als de deelnemers eigen ideeën of opvattingen durven te 
toetsen aan die van anderen en als zij hun eigen opvatting durven in te ruilen voor een betere. 

Tekenen van toegenomen taakverbondenheid zijn ook dat het normaal gevonden wordt dat emoties worden 
uitgesproken, dat er kritiek wordt gegeven en ontvangen, dat er complimenten worden gegeven, dat 
verschillen worden erkend en successen worden gedeeld. 
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8 Met integraal is bedoeld: het 
casemanagement is een 
integraal onderdeel van de hulp-
verlening en domeinoverstijgend 
en betreft zorg, veiligheid, WMO 
en Jeugdwet.

9 De Casemanager zal daar waar 
het kan het principe ‘eerst 
samenwerken dan risico-
gestuurde zorg’ gebruiken in 
het werk met huishoudens. Dit 
principe wordt door Veilig Thuis 
en het Veiligheidshuis ook 
uitgedragen in de aanpak 
Structurele Onveiligheid.

10 In Nijmegen wordt ook 
gebruik gemaakt van de Gezins-
coach en Gezinsregisseur. In 
tegenstelling tot de Case-
manager hebben deze hulp-
verleners een specifieke taak om 
in korte periode, intensief aan de 
slag te gaan met een multi-
probleemhuishouden.

Dwang en drang toepassen
De Casemanager en het casusteam gaan met een gerichte 
opdrachtformulering van de procesregisseur aan de slag met 
een multiprobleemhuishouden. Bij het Veiligheidshuis wordt die 
opdrachtformulering met alle partners in het MDO Veiligheidshuis 
opgesteld en vastgesteld. Het feit dat er een ‘opdracht’ wordt 
gegeven, betekent dat er sprake is van ernstige zorgen over 
het huishouden, over kinderen, de opvoeding of de relationele 
verhoudingen. In het Veiligheidshuis is het voorkomen van recidive 
vaak primair de reden om een Casemanager in te zetten. De 
‘opdracht’ biedt het kader waarbinnen met drang, en eventueel in een 
later stadium dwang, samen met het huishouden wordt gewerkt aan 
een Plan van Aanpak. De opdracht vanuit het Veiligheidshuis heeft in 
veel gevallen als basis het pakket aan bijzondere voorwaarden. 

De Casemanager en de betrokken hulpverleners zijn er bij de 
uitvoering van het Plan van Aanpak altijd op uit om in eerste instantie 
met de meest lichte interventies aan de slag te gaan: bespreekbaar 
maken welke ‘piketpaaltjes’ geslagen zijn, ouders wijzen op 
consequenties van niet (op)volgen van afspraken, etc. 

Het vertrekpunt is een actief aanbod en ongevraagde hulp, doen wat 
nodig en handig is om de motivatie van het huishouden te stimuleren. 
Proberen met de minst belastende en op de minst indringende 
manier de situatie op de rails te krijgen.

2.2  Karakteristiek van het werk

Casemanagement is een integraal onderdeel van de hulpverlening8, 
zoals die door verschillende (zorg)instellingen in Nijmegen aan 
multiprobleemhuishoudens wordt geleverd. Het Veiligheidshuis 
kan van dit principe afwijken als het alleen inschakelen van een 
Casemanager in een bepaalde casus bij de startfase noodzakelijk is. 

Casemanagement wordt ingezet als sprake is van extra complexe 
problematiek, de noodzaak van ingrijpen bij structurele onveiligheid 
van kinderen9 of grote veiligheidsrisico’s betreffende leden van 
een huishouden en de verwevenheid met een opgelegd dwang- en 
drangkader. Het is een rol bij de taakuitvoering in aanvulling op 
andersoortige vormen van hulp en ondersteuning.10 Het Sociale 

Wijkteam, het Regieteam of het Veiligheidshuis heeft in de toewijzing 
van een Casemanager een bepalende stem (Notitie ‘Definitie 
Casemanagement Gemeente Nijmegen/2016).

In de basis heeft een Procesregisseur vanuit het Regieteam of 
het Veiligheidshuis een initiërende rol en is de opdrachtgever 
bij de toewijzing van een Casemanager. Afhankelijk van de 
werkwijze en procedures van het Regieteam of het Veiligheidshuis 
worden expliciete keuzes gemaakt bij het in actie laten komen 
van een Casemanager, het vaststellen van een casusteam, de 
opdrachtformulering en afspraken over monitoren.

In de regel wordt vanuit het Regieteam bij de keuze van een 
Casemanager voor een multiprobleemhuishouden de afweging 
gemaakt om deze rol aan een hulpverlener te geven die al 
nauw betrokken is bij hulpverlening aan het huishouden. Bij het 
Veiligheidshuis worden indien noodzakelijk hierin andere keuzes 
gemaakt (bijvoorbeeld bij het ontbreken van hulpverlening). 

Kenmerkend voor de uitvoering van haar taak is het feit dat de 
Casemanager haar werk – ingeschakeld via het Regieteam - doet 
zonder hiërarchische bevoegdheden en mandaat. Samen met het 
casusteam en het multiprobleemhuishouden stelt zij, op basis 
van de opdrachtformulering, een Plan van Aanpak op11.  In het 
Veiligheidshuis wordt het Plan van Aanpak juist vooraf en in het MDO 
met alle aanwezige partners, vastgesteld. In dit Plan van Aanpak zijn 
de bijzondere voorwaarden en het justitiële kader opgenomen. Dit 
Plan is leidend voor de Casemanager die aan de slag gaat. 

Ook bij de uitvoering en het monitoren van het Plan van Aanpak is 
er onderscheid tussen het Veiligheidshuis en een Regieteam. Voor 
het Veiligheidshuis geldt dat het evalueren en toetsen van beoogde 
en feitelijke resultaten van het Plan van Aanpak in het MDO gebeurt. 
De Casemanager die via het Regieteam wordt ingeschakeld zal 
het evalueren en bijstellen van het Plan van Aanpak vooral met het 
huishouden en in het casusteam doen en periodiek afstemmen met 
de procesregisseur. Bij inzet van casemanagement bij casuïstiek van 
het Sociale Wijkteam is het ondersteuningsplan het vertrekpunt voor 
de aanpak. 

11 Zie ook bijlage 2: procesplaat 
samenwerking Procesregisseur 
en Casemanager.

Kwaliteiten van een Casemanager

Zij
- stelt zich onafhankelijk op;
- is in haar communicatie duidelijk,

zakelijk en besluitvaardig;
- is verbindend, bemiddelingsvaardig

en overtuigend; 
- durft initiatief te nemen;
- spreekt casusteamleden op hun 

verantwoordelijkheden aan;
- gebruikt naast begrip ook een 

stellende en begrenzende attitude;
- werkt procesmatig en planmatig;
- is bereikbaar en toegankelijk voor het

MPH, informele netwerken, organisa-
ties;

- is in staat om in de rol van voorzitter
de taakverbondenheid zonder ‘hiërar-
chische bevoegdheden’ te hanteren en 
te bevorderen;

- erkent relatiebeheer als belangrijke
sleutel tot samenwerken;

- is creatief en zet teamleden aan tot
creatieve oplossingen in complexe 
situaties met huishoudens.

Bewerking van tekst uit:
Prachtige praktijken van Lokale OGGZ-netwer-
ken ) Movisie/Volon, 2009)
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multiprobleemhuishouden meerwaarde oplevert, bewaakt én toetst de Casemanager het proces 
van uitvoering van het casusteam. 

4. De hulpverlenende rol: veelal zal er sprake zijn van uitvoering van deze rol als de Casemanager
wordt ingeschakeld via een Regieteam en in mindere mate bij casuïstiek van het Veiligheidshuis.

Naast deze rollen zijn er zes kerntaken van de Casemanager te onderscheiden: Regievoeren, 
Signaleren, Consultatie & Advies, Monitoren, Beheer dossier, Netwerken. In de volgende paragraaf 
wordt elke taak kort omschreven met bijbehorende doelen. 

Casemanager: vier rollen en zes kerntaken 

2.4  Kerntaken 

KERNTAAK REGIEVOEREN 

Omschrijving   
Regievoeren impliceert meerdere spelers met diverse al dan niet gezamenlijke belangen. Belangen 
die gediend zijn bij enige vorm van samenwerking, taakverbondenheid van alle betrokken 
hulpverleners en een Plan van Aanpak. Een Regieteam of het Veiligheidshuis stelt vast of de inzet van 
een Casemanager gewenst is. Algemeen gezegd regisseert – met eigen inzichten, besluiten en gezag - 
de Casemanager alle afgesproken activiteiten en interventies, houdt het overzicht, heeft zicht op hoe 
het met het huishouden gaat en hoe de hulpverlening verloopt.  

Het regievoeren richt zich ook op de activiteiten van het casusteam, hoe de deelnemers 
taakverbonden hun werk doen.  

De Casemanager bewaakt dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor wat zij in het Plan van 
Aanpak hebben toegezegd. Kenmerkend voor deze vorm van regievoeren is dat de Casemanager 
haar taak uitvoert zonder gebruik te maken van ‘hiërarchisch mandaat’. 

rollen:
regisseur

onderzoeker
procesbewaker

hulpverlener

regievoeren

signaleren 

consultatie  
en advies

monitoren van 
Plan v Aanpak 

netwerken

beheer 
dossier

Casemanager: vier rollen en zes kerntakenHet streven van de Casemanager is om de hulp en zorg zodanig te organiseren dat stabiliteit ontstaat, 
recidive voorkomen wordt, zorg of hulp wordt geaccepteerd door een huishouden en dat instanties of 
professionals hun werk doen. De Casemanager heeft in deze rol de taak om een goed functionerend 
formeel/informeel netwerk op te bouwen, de taakverbondenheid van het casusteam te stimuleren, 
signalen van beleidshiaten te herkennen en bespreekbaar te maken. De Casemanager komt door zijn rol 
in aanraking met verschillende belangen. De Casemanager durft een eigen positie in te nemen, een eigen 
visie te verwoorden te midden van het krachtenveld van – soms tegenstrijdige – belangen en de behoeften, 
wensen en belangen van een multiprobleemhuishouden en betrokken partijen.

2.3  Vier rollen en zes kerntaken

De Casemanager wordt in het Praktijkmodel beschreven aan de hand van vier rollen en zes kerntaken. Met 
elkaar geeft dit een beeld van de dagelijkse praktijk waarin zij aan het werk is. 

Vier kenmerkende rollen van de beroepskracht in de hoedanigheid van de Casemanager zijn: 
 1. De regisserende rol: in het casusteam coördineert de Casemanager alle uitvoeringsprocessen die

noodzakelijk zijn om snel en adequaat te kunnen reageren op de noodzakelijke en/of bij wet 
voorgeschreven interventies in een multiprobleemhuishouden.

 2. De onderzoekende rol: de Casemanager zorgt – in aanvulling op de opdrachtformulering - voor
actuele en relevante informatie om samen met het huishouden, het casusteam tot een Plan van 
Uitvoering te komen. Tijdens de uitvoering blijft de Casemanager informatie verzamelen, signalen 
opvangen en afstemmen met de procesregisseur of het overleg in het MDO.

 3. De procesbewakende rol: bij een Plan van Aanpak zijn doorgaans verschillende hulpverleners
en/of instanties betrokken. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking en afstemming voor het 
multiprobleemhuishouden meerwaarde oplevert, bewaakt én toetst de Casemanager het proces 
van uitvoering van het casusteam.

 4. De hulpverlenende rol: veelal zal er sprake zijn van uitvoering van deze rol als de Casemanager
wordt ingeschakeld via een Regieteam en in mindere mate bij casuïstiek van het Veiligheidshuis.

Naast deze rollen zijn er zes kerntaken van de Casemanager te onderscheiden: Regievoeren,  Signaleren, 
Consultatie & Advies, Monitoren, Beheer dossier, Netwerken. In de volgende paragraaf wordt elke taak kort 
omschreven met bijbehorende doelen.

2.4  Kerntaken

KERNTAAK REGIEVOEREN

Omschrijving  
Regievoeren impliceert meerdere spelers met diverse al dan niet gezamenlijke belangen. Belangen die 
gediend zijn bij enige vorm van samenwerking, taakverbondenheid van alle betrokken hulpverleners en 
een Plan van Aanpak. Een Regieteam of het Veiligheidshuis stelt vast of de inzet van een Casemanager 
gewenst is. Algemeen gezegd regisseert – met eigen inzichten, besluiten en gezag - de Casemanager alle 
afgesproken activiteiten en interventies, houdt het overzicht, heeft zicht op hoe het met het huishouden 
gaat en hoe de hulpverlening verloopt. 
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Het regievoeren richt zich ook op de activiteiten van het casusteam, hoe de deelnemers taakverbonden hun 
werk doen. 

De Casemanager bewaakt dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor wat zij in het Plan van Aanpak 
hebben toegezegd. Kenmerkend voor deze vorm van regievoeren is dat de Casemanager haar taak uitvoert 
zonder gebruik te maken van ‘hiërarchisch mandaat’.

Regievoeren betekent voortdurend inschatten of op- en afschalen passend is. Als een Casemanager 
signaleert dat er geen goede samenwerking en afstemming is tussen hulpverleners en omliggende 
instanties kan zij gebruikmaken van het ‘opschalen’. Daarmee kan zij op casuïstiek niveau een signaal 
afgeven aan bovenliggende regielagen; als eerste stap de procesregisseur. Loopt alles naar wens, dan 
wordt in overleg met de Procesregisseur ‘afschalen’ besproken.

Doel van Regievoeren: 
 • het regisseren van een hulpverleningsproces, in samenspraak en afstemming met het 

huishouden, het netwerk en betrokken hulpverleners/instanties;
 • het verzamelen, analyseren van alle relevante informatie en signalen die noodzakelijk zijn om

het Plan van Aanpak te kunnen vaststellen, bij te stellen en te evalueren;
 • het bewerkstelligen van korte lijnen in de samenwerking en maken van praktische heldere 

werkafspraken: wie-doet-wat-wanneer;
 • het periodiek met het huishouden en alle betrokken partijen (inclusief de Procesregisseur)

bespreken van de voortgang, de kwaliteit van uitvoering, de adequaatheid en opbrengsten van 
het ‘Plan van Aanpak’; 

 • het motiveren en documenteren van tussentijdse koerswijzigingen, belangrijke beslissingen
tijdens en in de afronding van het Plan van Aanpak;

 • een huishouden stimuleren – binnen haar eigen mogelijkheden en beperkingen – de 
afgesproken eigen activiteiten uit te voeren;

 • het opschalen van beleidsverantwoordelijkheid in stagnerende of escalerende samenwerkings-
situaties – zowel in relatie tot een huishouden, samenwerkende professionals, of instanties en 
organisaties.

KERNTAAK SIGNALEREN 

Omschrijving  
Signaleren is een preventieve taak en activiteit in de rol van de Casemanager, waarmee zij actief aan de 
slag gaat op basis van informatie, signalen of op eigen initiatief. Signaleren is een continu proces. Als 
Casemanager blijf je openstaan voor signalen uit het casusteam, moet je ongewone situaties opmerken, 
nieuwsgierig zijn naar gedrag en communicatie van mensen.

Signaleren is gericht op het vroegtijdig kunnen ingrijpen bij zaken die mogelijk uit de hand lopen, nog erger 
worden, om escalatie te voorkomen. 

Doel van signaleren
 • Inschatten van een door derden als problematisch gesignaleerde situatie, waarbij stagnatie en

escalaties voorkomen kunnen worden door preventieve activiteiten.
 • Informatie verzamelen om lacunes in de zorg- en hulpverlening (inclusief Plan van Aanpak) en

wetgeving in beeld te brengen en daarop actie te ondernemen.
 • Het creëren van een signaleringsnetwerk: het vroegtijdig signaleren van problematische 

situaties.
 • Het gericht adresseren van signalen en knelpunten aan betrokken hulpverleners, instanties,

procesregisseurs en teamleiders van een sociaal wijkteam.

KERNTAAK CONSULTATIE & ADVIES

Omschrijving 
Met incidentele, gevraagde of ongevraagde consultatie en advies staat de Casemanager de overige 
professionals (casusteamleden, hulpverleners of andere belanghebbenden) met een (werk)probleem - 
waarin ze in hun werk of situatie vastlopen of dreigen de greep te verliezen - ter zijde. Het preventieve 
doel is gericht op het vergroten van het oplossend vermogen van de consultatievrager en de hulpverlening 
te verbeteren. Consultatie wordt gedurende alle fasen van het Plan van Aanpak uitgevoerd. Op basis van 
signalen kan de Casemanager besluiten om – tussentijds – gevraagd of ongevraagd advies te geven. 
De advisering richt zich op de benadering of bejegening van een huishouden, ondersteuning van de 
deelnemers aan het casusteam, of een Regieteam, het Veiligheidshuis, een sociaal wijkteam, of betrokken 
netwerkleden, wijkprofessionals of instanties/organisaties.

Doel van consultatie & advies
 • Het – gevraagd of ongevraagd – verhelderen van een (werk)probleem van een professional,

betrokken bij de uitvoering van hulpverlening aan een huishouden.
 • Optimaliseren van kwaliteit en continuïteit van zorg en hulpverlening aan huishoudens.
 • Vergroten van het oplossingsvermogen van hulpverleners, ketenpartners of andere belang-

hebbenden.
 • Stimuleren in het ontwikkelen van meerdere scenario’s als er stagnaties dreigen te ontstaan.

KERNTAAK MONITOREN VAN PLAN VAN AANPAK

Omschrijving 
Onder monitoren vallen alle activiteiten die gericht zijn op het kritisch volgen, bewaken en evalueren van 
het Plan van Aanpak en van de afspraken en activiteiten die daarin zijn vastgelegd. 
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12 GCOS = Generiek Casusoverleg 
Ondersteunend Systeem

13 VIS2 = Vangnet Informatie en 
Samenwerkingssysteem

De Casemanager is voortdurend aan het monitoren: zowel de 
hulpverlening, het huishouden zelf of derden kunnen veranderingen in 
de hulpverlening veroorzaken. Het kan dan nodig zijn om de uitvoering 
van activiteiten, afspraken of het Plan van Aanpak bij te stellen. De 
leden van een casusteam – en op de achtergrond de Procesregisseur 
– hebben vanzelfsprekend ook een taak bij het monitoren. Periodiek 
worden de opdracht, het Plan van Aanpak en de gewenste effecten 
op procesniveau in zowel het MDO van het Veiligheidshuis als in het 
Regieteam gemonitord.

Doel van monitoren Plan van Aanpak
 • Toezien op de uitvoer van de afspraken die gemaakt zijn

met het huishouden en het casusteam en de betrokken 
hulpverleners.

 • Toezien of het huishouden de zorg/hulp krijgt die op basis
van het Plan van Aanpak is vastgesteld en die als optimaal 
is omschreven.

 • Opmerkzaam zijn op signalen van het huishouden en/of de
buurt dat mogelijke problemen zich gaan aandienen. En zo 
nodig proactief in actie komen.

 • Het toezien op het behalen van gestelde doelen en waar
nodig prioriteiten stellen ten aanzien van stoppen of 
wijzigen van één of meerdere hulpverleningsvormen of het 
type interventie.

KERNTAAK BEHEER DOSSIER

Omschrijving 
De Casemanager werkt in een omgeving waarin veel en intensief 
informatieverkeer rondom een huishouden plaatsvindt. Er worden 
gegevensbestanden aangelegd, werkaantekeningen, notulen 
casusteam en rapportages gemaakt en e-mailberichten verstuurd.
De Casemanager is medeverantwoordelijk voor een efficiënt en 
effectief gegevensbeheer – binnen de gegeven wettelijke kaders 
van dataverkeer en privacy. Voor het Veiligheidshuis betekent het 
gegevens vastleggen via GCOS12 en dat de betrokken partners 
daarnaast zelf verantwoordelijk zijn voor eigen dossiervorming. Bij 
het Regieteam worden de gegevens in het VIS213 systeem vastgelegd. 
Zowel voor GCOS als VIS2 geldt dat daarin procesgegevens worden 
vastgelegd.

Doel van beheer dossier
 • Het juist, volledig en tijdig documenteren en archiveren van alle informatie en afspraken ten

behoeve van de uitvoeting van een Plan van Aanpak;
 • Het zorgdragen voor een onderbouwde verantwoording van alle ondernomen activiteiten, zowel

door de Casemanager zelf als de afgesproken activiteiten van het casusteam;
 • Het volgens wettelijke richtlijnen en protocollen toepassen, documenteren en archiveren van

privacygevoelige informatie.

KERNTAAK NETWERKEN 

Omschrijving 
Om haar onderzoekende, regisserende en procesbewakende rol optimaal te kunnen uitoefenen, put de 
Casemanager – naar eigen inzicht én proactief, uit allerlei informatiebronnen. De Casemanager heeft 
kennis van de sociale kaart van de wijk, de buurt en weet hoe zij gebruik kan maken van beschikbare 
voorzieningen en de kennis van partijen om het Plan van Aanpak zo optimaal mogelijk uit te voeren. Ook is 
zij in staat om sociale netwerkstrategieën toe te passen of leden van een casusteam te stimuleren deze toe 
te passen.

Doel van netwerken
 • Het leggen en onderhouden van professionele, informele contacten en sleutelfiguren

ten behoeve van het opbouwen van een lokaal netwerk van professionele en informele relaties.
 • Proactief kennis en expertise delen op het gebied van werken met een huishouden, in

het kader van drang en dwang.
 • Het opbouwen en in stand houden van een maatschappelijke steunstructuur rondom

een huishouden.
 • Daar waar nodig het toepassen van netwerkstrategiëen, bij het activeren van het

huishouden en haar informele netwerk bij het zoeken naar oplossingen voor en bijdragen aan 
de uitvoer van het Plan van Aanpak.
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Hoofdstuk 3 
Regie: dit is onze werkwijze

3.1  Werkproces van de Casemanager en kernbegrippen

In het praktijkmodel Casemanagement Multiprobleemhuishoudens wordt onderscheid aangebracht tussen 
procesregie en casusregie. 

In dit hoofdstuk staan de werkprocessen van de Casemanager en het casusteam centraal. Eerst worden op 
hoofdlijnen het werkproces en de drie bepalende begrippen beschreven.

Voordat de Casemanager aan de slag gaat is er al veel voorwerk verricht binnen het Veiligheidshuis of 
het Regieteam. Op basis van een melding wordt in beide teams, met eigen procedures en afspraken, 
onderzoek uitgevoerd, informatie verrijkt en een afweging gemaakt van een beoogde aanpak. 

Een Procesregisseur is tijdens het onderzoek tegelijkertijd ook al bezig met de vraag: ‘Welke professional 
zou als Casemanager in deze situatie ingeschakeld kunnen worden?’ Zodra het besluit valt dat een 
Casemanager wordt ingezet, volgen de procesregisseurs van het Veiligheidshuis en een Regieteam hun 
eigen werkproces. 

Het grote onderscheid is dat binnen het Veiligheidshuis een Plan van Aanpak met alle betrokken partners 
in een MDO wordt vastgesteld en de Casemanager er uitvoering aan geeft. De Procesregisseur van een 
Regieteam daarentegen zal met een concrete opdrachtformulering een Casemanager vragen om samen 
met het huishouden en het casusteam een Plan van Aanpak te ontwikkelen. Dit Plan van Aanpak wordt 
getoetst door de Procesregisseur: geeft het een concreet antwoord bij de opdrachtformulering, wat zijn de 
afspraken, activiteiten en beoogde resultaten, wat is de planning voor evaluatiemomenten? 
De Procesregisseur doet een stapje terug en de Casemanager neemt het voortouw om de casusregie vorm 
en inhoud te geven.

Basisgedachte van het model is dat de Casemanager de werkprocessen op zo’n manier stuurt en 
regisseert, dat daarmee in samenspraak met een huishouden een concreet, realistisch en uitvoerbaar 
Plan van Aanpak wordt vastgesteld. Hiermee moet voldoende professionele samenwerking en 
taakverbondenheid ontstaan, zodat een huishouden de juiste hulp en zorg krijgt. 
Een paar kernbegrippen in het werkproces worden uitvoeriger toegelicht.

Plan van Aanpak 
Het Plan van Aanpak is bedoeld als gestructureerd instrument om alle gegevens rondom de uitvoering en 
te ontwikkelen activiteiten en/of aanbod en maatwerkvoorziening in beeld te brengen, te analyseren en te 
documenteren. 

Het is tegelijkertijd het document dat een actueel beeld geeft van de uitvoering van interventies, de 
feitelijke resultaten daarvan en alle afspraken tussen uitvoerende hulpverleners en het huishouden. Is het 
Veiligheidshuis de opdrachtgever dan is de Casemanager gehouden aan de basis van het Plan van Aanpak, 
alle bijzondere en juridische voorwaarden en de afspraken binnen het MDO. 
De Casemanager die is ingeschakeld via het Regieteam, zal met het opstellen van een Plan van Aanpak 
ook rekening moeten houden met drang en dwang afspraken (bijvoorbeeld een vonnis tot huisuitzetting of 
verplichte opvoedingsondersteuning). Uiteraard staat daarbij afstemming met het huishouden voorop. 
Een Plan van Aanpak van het Veiligheidshuis is daarentegen ‘dwingend’ voor het huishouden.

Een Plan van Aanpak wordt periodiek geëvalueerd. In het Veiligheidshuis vindt dat in het MDO plaats. 
De Casemanager, ingeschakeld door een Regieteam, zal het Plan van Aanpak samen met het huishouden 
en het casusteam evalueren en bijstellen. De Procesregisseur wordt hierbij indien nodig betrokken en kan 
aanschuiven in een casusteamoverleg. 

Casusteam
Wordt een Casemanager via een Regieteam ingeschakeld, dan wordt de samenstelling van een casusteam 
medebepaald door de doelen en de prioritering geformuleerd in de Opdrachtformulering. Afhankelijk 
daarvan wordt duidelijk welke organisaties/hulpverleners onderdeel zijn van het casusteam. In de loop der 
tijd kan de samenstelling wisselen. 

Het casusteam zal als groep professionals overleg plegen, maar ook in gezamenlijkheid met het 
huishouden om tafel gaan om bijvoorbeeld de voortgang van het Plan van Aanpak te bespreken. 
Het Veiligheidshuis kent geen casusteam zoals hierboven bedoeld. Het MDO kun je beschouwen als een 
soort casusteam en werkt daarbij samen met de betrokken professionals in de uitvoering vanuit zowel 
zorg, ondersteuning en justitiële partijen.

Casusteamoverleg
Afspraken over frequentie van overleg, terugkoppeling van informatie, afstemming met het huishouden en 
het monitoren van de voortgang vinden in het Veiligheidshuis in het MDO plaats. 
De Casemanager, via het Regieteam aan het werk, zal in samenspraak met de deelnemers van 
het casusteam afspraken maken over informatie delen en rapportage, afstemming en overleg met 
het huishouden en de werkwijze van het casusteamoverleg. In de Opdrachtformulering zijn de 
evaluatiemomenten voor het Plan van Aanpak gepland.  De Casemanager en het casusteam kunnen 
daarnaast afspreken periodiek te overleggen.
Een andere reden voor het beleggen van een casusteamoverleg, eventueel aangevuld met anderen 
betrokken hulpverleners zoals bijv. de woningcorporatie, kan zijn dat de voortgang in de begeleiding dreigt 
vast te lopen, er verwarring en stagnatie ontstaat tussen hulpverleners onderling of in samenwerking met 
het huishouden. 
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3.2  Praktijkmodel Casemanagement: fasen en Plan van Aanpak

Met in achtneming van de procesverschillen tussen het Veiligheidshuis en de Regieteams schetsen we in 
deze paragraaf een generieke – ideaaltypische - aanpak voor het Casemanagement.

De uitgangspunten van het Praktijkmodel zijn:
 • De fasen en bijbehorende activiteiten zijn overzichtelijk, met concrete afspraken en 

gedelegeerde verantwoordelijkheden naar Casemanager en casusteamleden.
 • De operationele regie ligt bij de Casemanager: zij heeft de rol om de casusteamleden aan te

sturen en het Plan van Aanpak te monitoren.
 • De resultaten en de activiteiten zijn per fase resultaatgericht geformuleerd. 
 • In urgente situaties kan beargumenteerd wordenafgeweken van de fasen en stappen in de 

aanpak.

FASEN EN PLAN VAN AANPAK 

Het regiemodel is gebaseerd op een aantal fasen: opdrachtfase, planningsfase, uitvoeringsfase, 
afrondingsfase. Plus een Plan van Aanpak. Daarmee hebben de Casemanager en het casusteam een 
methodische én systematische manier van werken voor ogen. Het Plan van Aanpak heeft een speciale 
functie in alle fasen en in het afstemmen en samenwerken met het huishouden en het casusteam en alle 
betrokkenen. 

Per fase wordt beschreven wat de taak van de Casemanager en het casusteam is en welke activiteiten 
worden ondernomen om per fase resultaat te behalen.

1. Opdrachtfase

In deze fase heeft de Procesregisseur samen met de Casemanager de belangrijkste rol. 
Het is cruciaal dat de opdrachtformulering zo concreet mogelijk wordt overgedragen naar de 
Casemanager. In de afstemming tussen procesregisseur en Casemanager wordt aandacht besteed aan de 
reden voor het inschakelen van een Casemanager, de overdracht van basisgegevens en signalen over het 
huishouden, de beoogde resultaten en het proces van monitoren. 

Veelal bespreekt de Procesregisseur het aanmeldformulier en de 
opdrachtformulering tijdens het 1e casusteamoverleg, waar de 
Casemanager en de uitvoerende hulpverleners bij aanwezig zijn. 
Bij het Veiligheidshuis kan dit plaatsvinden in het MDO of tussen de 
procesregisseur en de Casemanager.

Resultaat opdrachtfase 
 • Er is overeenstemming over de inhoud van de opdracht-

formulering; zowel de aangewezen Casemanager als 
de leden van het casusteam zijn op de hoogte van de 
verwachtingen en beoogde aanpak.

 • Er is een zo compleet mogelijk overzicht van alle relevante
zaken en partijen die bij het huishouden van belang zijn.

 • Alle genomen beslissingen en relevante informatie van
de Casemanager zijn vastgelegd in de registratiesystemen 
van het Regieteam of het Veiligheidshuis.

2. Planningsfase
De opdrachtfase gaat over in de planningsfase. In deze fase richten 
de Casemanager en het casusteam de activiteiten– in overleg met het 
huishouden - op het organiseren en ‘vullen’ van het Plan van Aanpak. 

Samen met alle betrokken hulpverleners en het huishouden wordt 
een nadere uitwerking gegeven van de Opdrachtformulering. 
Natuurlijk gaat de al aanwezige hulp door met haar taak binnen het 
huishouden! Maar deze fase is ook bedoeld om goede afwegingen te 
maken welke partijen wel/niet in het Plan van Aanpak thuishoren en 
hoe de activiteiten zodanig worden afgestemd dat er aan verandering 
in en met het huishouden kan worden gewerkt. 

Plan van Aanpak14

De eerste belangrijke activiteit van de Casemanager is in overleg gaan 
met het casusteam. Er worden afspraken gemaakt hoe een Plan van 
Aanpak eruit moet zien. In deze fase wordt het huishouden betrokken 
bij het maken van het Plan van Aanpak. Afronding vindt plaats doordat 
het huishouden de Plan van Aanpak Overeenkomst ondertekent en de 
Procesregisseur akkoord is. Deze werkwijze geldt specifiek voor de 
Regieteams. 

14 Een definitief format voor een 
Plan van Aanpak is in ontwikkeling.
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Een eenduidig en handzaam formulier Plan van Aanpak is in ontwikkeling. We geven op hoofdlijnen aan 
hoe een dergelijk Plan van Aanpak eruit kan zien. 
De basisonderdelen van het Plan van Aanpak zijn: 

Context van het aangemelde huishouden: 
- persoonsgegevens en samenstelling huishouden;
- reden en aanleiding, patronen, contexten van huishouden/cliënt en hulpverlening, 

tijdslijnen, hulpverleningsgeschiedenis;
- Kader Drang en Dwang; 
- samenstelling Casusteam: relevante betrokken organisaties, hulpverleners;
- overzicht per leefgebied van huidige stand van zaken, klachten/problematiek van het 

huishouden, doel, eindresultaat en gewenste activiteiten, door wie uitgevoerd;
- overzicht van de lopende beschikkingen en maatwerkvoorzieningen.

Plan van Aanpak Overeenkomst: het sluitstuk van het Plan van Aanpak. Zowel het huishouden, 
Procesregisseur en Casemanager ondertekenen de overeenkomst. 
In elk volgend casusteamoverleg wordt niet alleen het Plan van Aanpak geëvalueerd, maar wordt 
vastgesteld of de gemaakte afspraken ertoe hebben geleid dat de aangewezen en verantwoordelijke 
hulpverleners doelgerichte activiteiten hebben ondernomen. En of het pakket aan doelen en activiteiten 
bijgesteld moet worden. 

Resultaat planningsfase
 • Er is binnen het casusteam consensus over de kwesties die er spelen, de 

doelstellingen van het huishouden, beoogde resultaten en voorgenomen activiteiten.
 • Er is samen met het huishouden een Plan van Aanpak opgesteld.
 • De Procesregisseur is op de hoogte gesteld van het Plan van Aanpak dat is getoetst

aan de opdrachtformulering. 
 • Het huishouden, de Procesregisseur en Casemanager ondertekenen de Plan van 

Aanpak Overeenkomst en krijgen allen een exemplaar.
 • Het Plan van Aanpak wordt gearchiveerd in het registratiesysteem van de Regieteams

(VIS2) of (GCOS) van het Veiligheidshuis. 

3. Uitvoeringsfase
In deze fase geven de Casemanager en het casusteam uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt. De 
Casemanager krijgt informatie teruggekoppeld van de betrokken hulpverleners en heeft ook informatie als 
zij zelf betrokken is bij de hulpverlening aan het huishouden. 
Periodiek wordt overleg gepland met het casusteam apart en samen met het huishouden. 
De Casemanager kan wanneer nodig ook andere hulpverleners vragen om (opnieuw) actief te worden in 
het huishouden. De voortgang en bevindingen worden periodiek teruggekoppeld in het casusteamoverleg 
en aan de Procesregisseur. Wanneer nodig worden doelen, activiteiten tussentijds bijgesteld.

Resultaat uitvoeringsfase
 • Het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd, de Casemanager heeft de regie over de uitvoering en

periodieke evaluatie.
 • De Casemanager rapporteert en beargumenteert tussentijdse bijstellingen of belangrijke

beslissingen in het Plan van Aanpak aan de Procesregisseur en bespreekt deze in het 
casusteam/MDO.

 • Het huishouden heeft binnen haar mogelijkheden en beperkingen en het kader van
drang en dwang de regie (weer) in handen.

 • Alle actuele informatie die de uitvoering van het Plan van Aanpak betreft, is vastgelegd.
 • De Procesregisseur wordt door de rapportage in VIS2 of GCOS en door de 

Casemanager geïnformeerd over de voortgang, eventuele zorgsignalen of stagnaties.

4. Afrondingsfase
In de afrondingsfase bespreken de Casemanager, het huishouden, het casusteam en de Procesregisseur 
het bereikte resultaat. Getoetst wordt of het resultaat overeenkomt met de vooraf gestelde doelen en 
beoogde resultaten zoals geformuleerd in de Opdrachtformulering en geconcretiseerd in het Plan van 
Aanpak. Bovendien wordt bekeken welke activiteiten feitelijk zijn uitgevoerd, wat nuttig en werkzaam is 
gebleken. 

De Casemanager bespreekt met het huishouden de opbrengst van alle inspanningen en of er reden is om 
af te schalen, het drang- en dwangkader opgeheven wordt, dan wel gehandhaafd blijft. Samen met het 
huishouden, casusteam en de Casemanager worden afspraken gemaakt over het afronden en, zo mogelijk, 
afsluiten en monitoren van de hulpverlening.

Resultaat toetsingsfase
 • Het Plan van Aanpak is samen met het huishouden, het casusteam, Casemanager en

procesregisseur getoetst op concrete en zichtbare resultaten én de Opdrachtformulering.
 • Er is een besluit genomen om de casus af te sluiten, de casus af te schalen of het Plan

van Aanpak bij te stellen.
 • Er zijn concrete afspraken gemaakt over het vervolgtraject, adviezen voor het vervolg

en de wijze van monitoren.
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Hoofdstuk 4
Samenwerking: zo is het georganiseerd 

4.1  Algemeen 

De gemeente Nijmegen faciliteert de invoering van casemanagement 
door een projectmatige aanpak waarbij nadrukkelijk verbinding 
wordt gemaakt tussen bestuur, beleid en uitvoering. Zo zijn zowel 
het management van de gecontracteerde organisaties als beleid 
en het ROB15- contractering van de gemeente betrokken bij de 
ontwikkeling van de werkwijze, onder andere door de installatie 
van een ontwikkelteam. In het Programma van Eisen (bestek) is het 
bieden van casemanagement in de contracten van de zorgpartijen 
WMO en Jeugd vastgelegd. Centraal binnen de projectmatige aanpak 
staat het bieden van een leeromgeving, met daarin een training 
casemanagement multiprobleemhuishoudens en intervisie voor de 
professionals van de gecontracteerde organisaties binnen de WMO, 
Jeugdhulp en de justitiële partners. Inmiddels is de ontwikkelde 
training Casemanagement Multiprobleemhuishoudens geaccrediteerd 
door o.a. het SKJ. 

4.2  Samenwerking Procesregisseur en Casemanager

Bij de start in 2016 is prioriteit gegeven aan de invoering van 
het casemanagement bij casuïstiek van de Regieteams en het 
Veiligheidshuis. 

De Regieteams zijn wijkgericht georganiseerd en bestaan uit partners 
van netwerkorganisaties16. De Procesregisseurs zijn in dienst van 
de gemeente en sturen een Regieteam aan. In de regievoering 
rondom multiprobleemhuishoudens werd de afgelopen jaren steeds 
zichtbaarder dat casusregie, als schakel in de keten, ontbrak. 
In de ontwikkeling van de werkwijze is de werkrelatie tussen de 
Procesregisseur en de Casemanager een cruciale succesfactor. Het 
kan hierbij gaan om stagnatie in de samenwerking rondom de casus 
alsook stagnatie in de casus zelf. In hun samenwerking is er sprake 
van een opschalingsmodel17, waarbij de Casemanager kan rekenen 
op de steun van de Procesregisseur. De Procesregisseur kan op haar 
beurt weer opschalen naar het management waarna vervolgens 

15 Regionaal Ondersteunings-
bureau Wmo & Jeugdhulp | 
Regio Nijmegen

16 Oa. Politie, woningcorpo-
raties, schulphulpverlening, 
GGZ, Jeugdbescherming en 
maatschappelijk werk.

17 Er is een animatiefilmpje 
gemaakt 
https://youtu.be/x91JOmozPgA 
MPH hulpverlening en op-
schaling. 

doorgeschakeld kan worden op bestuurlijk niveau van de wethouder. 

Het Veiligheidshuis is eveneens een netwerkorganisatie18 waarin 
gemeentelijke Procesregisseurs werkzaam zijn. Wekelijks wordt 
in een MDO de ‘top 150’ besproken waarbij gekeken wordt naar de 
noodzakelijke inzet van casemanagement. Hierbij is de uitdaging 
om de zorgpartijen meer aan te haken voor de uitvoering van 
casemanagement bij de doelgroep van het Veiligheidshuis.  

4.3  Samenwerking Casemanager en eigen organisatie 
+ context van stakeholders

In de samenwerking rondom een huishouden zijn altijd meerdere 
organisaties betrokken. De werkwijze van de eigen organisatie 
dient het werken van de Casemanager in een casusteam te 
ondersteunen. Dit is een cultuuromslag die tijd vraagt. Samenwerken, 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en taakverbondenheid zijn hierbij 
sleutelbegrippen. Om dit proces te ondersteunen worden meerdere 
sporen gevolgd:
 • de inrichting van een Ontwikkelteam Casemanagement;
 • faciliteren van een training voor professionals;
 • werkconferenties management;
 • oprichten van een kenniskring/vakgroep voor 

Casemanagers.

In het ontwikkelteam zijn zowel management van zorgaanbieders 
als beleidsambtenaren en contractering van de gemeente 
vertegenwoordigd. Het ontwikkelteam is mede-eigenaar van het 
gedachtengoed en in feite de opdrachtgever, zorgt voor een verbinding 
met de interne zorgorganisatie en draagt bij aan praktische 
organisatorische oplossingen om belemmeringen in de uitvoering van 
de rol van Casemanager op te heffen.

In de periode 2017/2020 zijn/worden 2x per jaar trainingen gestart 
voor professionals. Na deze periode zijn er 120 professionals getraind 
in het praktijkmodel Casemanagement Multiprobleemhuishoudens. 
Bij de instroom van de training wordt zoveel mogelijk gekeken naar 
een spreiding van deelname door de verschillende organisaties/
sectoren. De training is enerzijds bedoeld als implementatietool en 
anderzijds een handreiking om de professional meer handvatten te 

18 Veiligheidshuis Rijk van 
Nijmegen bestaat uit netwerk-
partners: oa. OM, politie, 
reclassering, Jeugdbescher-
ming en Bijzondere Zorg/GGD. 
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bieden voor de uitvoer van de rol van Casemanager. Om de rol ingroei te stimuleren worden gedurende 
een jaar, na afloop van de training, 4 intervisie bijeenkomsten georganiseerd.

Minimaal 1x per jaar worden er werkconferenties georganiseerd voor het management van de 
organisaties. Het management faciliteert immers de professional in haar roluitvoering. Wat vraagt het 
aan ondersteuning in de werkbegeleiding? En op welke wijze komt de rol van Casemanager terug in 
strategische personeelsplanning en scholingsbeleid?

Een Kenniskring/vakgroep voor Casemanagers is opgericht. De vakgroep is van en voor de professional 
om kennis te borgen en expertise uit te wisselen. Elkaar ontmoeten om zodoende te komen tot een 
intersectorale uitwisseling over de organisatiegrenzen heen. 

4.4  Sociale wijkteams en toepassen van casemanagement
 
De samenwerking en afstemming tussen een sociaal wijkteam en de rol van Casemanager is nog in 
ontwikkeling. De invoering bij de SWT vraagt nog om een eigen implementatietraject. Vooralsnog is de 
grote lijn als volgt. 

Een Casemanager kan ook ingezet worden bij casuïstiek van de Sociale Wijkteams waarbij sprake is 
van een vrijwillig kader, er sprake is van meervoudige en/of complexe problematiek, meerdere zorg-
hulpverleningspartijen of andere instanties betrokken zijn en er kwesties spelen ten aanzien van veiligheid 
van kinderen, een concrete stapeling van problemen op meerdere levensgebieden. 

De vrijwilligheid uit zich in de bereidheid tot samenwerken, indien er sprake is van meer zelfregie/
mogelijkheden van een huishouden om tot oplossingen te komen. De attitude van de Casemanager past 
zich hierop aan, drang- en dwangachtige ingrepen19 zijn niet aan de orde. De wijkteammedewerker heeft 
de analyse gedaan, beoordeelt welke hulp er nodig is en geeft de beschikking af en verzoekt daarbij om 
uitvoering van de rol van Casemanager. 

De wijkteammedewerker geeft prioriteiten aan die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Hij is 
beschikbaar als contactpersoon en monitort het verloop.

4.5  Tot slot 

De gemeente Nijmegen beschouwt de invoering van casemanagement bij multiprobleemhuishoudens als 
een belangrijk onderdeel van haar transformatieopgave. Nadrukkelijk wordt gestimuleerd om binnen het 
sociale domein zowel vanuit gemeentelijke voorzieningen, als zorg en veiligheid samen te werken rondom 
een huishouden en te werken met één gezin, één plan en één regisseur. 

19 Wel kan er sprake zijn van maatregelen zoals bijvoorbeeld een OTS.
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Een multiprobleemhuishouden heeft...
a.  Problemen op sociaaleconomisch gebied, zoals  

armoede/schuldenproblematiek/financiële problemen/laag inkomen/ werkeloosheid/bijstandsuitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, laag opgeleid of niet afgemaakte opleiding, gebrekkige huisvesting, 
delict gedrag: diefstal, vernieling, afpersing, geldverduistering. 

b.  Problemen op psychosociaal gebied, zoals
problematisch gezinsfunctioneren, sociale isolatie/gebrek aan sociale steun, verslaving, psychische 
klachten/depressie/stress, laag IQ (licht verstandelijke handicap), gedrags- en emotionele problemen, 
gezondheidsproblemen, antisociaal - agressief gedrag, slechte/wisselende, onduidelijke of ontbrekende 
partner- en/of familierelatie(s), huiselijk – zinloos geweld, gevoelens van stigmatisering en sociale 
overbodigheid o.a. door de buurt, conflicten met buurtbewoners en vrienden.

c.  Problemen op het gebied van de kinderen, zoals
pedagogisch onvermogen, gebrekkige opvoeding en ondersteuning van kinderen, lichamelijke en/of 
psychische verwaarlozing, mishandeling, ontwikkelingsachterstand, uithuisplaatsing kind.

d.  Problemen op het gebied van transgenerationele herhalingspatronen, zoals
mishandelende ouders, die soms zelf vroeger zelf zijn mishandeld, typerende wijzen van oplossen van 
problemen en crisismomenten, het van generatie op generatie overgedragen overtuigingen over hoe te 
overleven, slachtofferschap door het ontbreken van greep op alledaagse dingen en situaties

e.  Problemen in de dynamiek tussen huishouden en hulpverlening, zoals
het labelen door hulpverleners van huishoudens als weerbarstig, ongemotiveerd, ‘dweilen met de kraan 
open’, het ontbreken van wederzijds vertrouwen, directe bemoeienis van derden afwijzen, of zoeken die 
juist veelvuldig op, huishoudens stellen geen of een onduidelijke hulpvraag, de wijze van communiceren 
wijkt af van wat maatschappelijk gangbaar is, de hardnekkige en onoplosbare problemen als een 
kluwen verstrengeld zijn. 
Vaak is in de loop der tijd niet meer duidelijk hoe negatieve, stagnerende patronen zijn ontstaan, wat 
en wie haar in stand houdt en wat een effectieve aanpak is, problemen worden geïsoleerd aangepakt, 
huishoudens worden in standaardaanbod geduwd, huishoudens verslijten veel hulpverleners (o.a. door 
‘shopgedrag’) en er zijn vaak meerdere hulpverleningstrajecten naast elkaar.

f.  Problemen in de dynamiek tussen hulpverleners onderling, zoals
hulpverleners en instellingen die langs elkaar heen werken, een rommelige afstemming hebben, 
het ontbrekende van onderlinge communicatie, verschillende doelstellingen, aanpak en benadering 
hanteren bij hetzelfde huishouden. 
Tegenstrijdige belangen die enerzijds fragmentatie van zorg en hulp veroorzaken en tegelijkertijd 
ook onderlinge strijd om positie en rol in het huishouden (kunnen). Het gevaar is aanwezig dat 
hulpverleners emotioneel en professioneel verstrikt raken in hun rol in het huishouden, wat resulteert 
in reactief reageren, verliezen van afstand en het professioneel denken en handelen raakt versmald.

Bijlage 1 Bijlage 2
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Samenwerken tussen professionals en het 
brede netwerk rondom een (multiprobleem)
huishoudens is noodzakelijk om bij complexe 
problematiek effectieve hulp en ondersteuning 
te bieden. Een belangrijk kenmerk van de hulp is 
dat zij evenzo complex is. Hierbij is afstemming 
en het voeren van regie cruciaal. Maar hoe doe 
je dat?  
 
Bij een groep huishoudens, is de ernst, duur, 
de complexiteit van de problematiek zo 
groot dat het een specifieke aanpak behoeft. 
Die is gevonden in het toevoegen van een 
casemanager aan dergelijke huishoudens. 
Een concrete werkwijze én de intensieve 
samenwerking van een casemanager, met 
het huishouden, het casusteam en met 
procesregisseurs. Het verbinden van de zorg- en 
veiligheidsketen waarbij zowel zorg als drang- 
en dwangmaatregelen aan de orde zijn staat 
hierbij centraal. Dit alles vanuit 1 gezin, 1 plan 
en 1 regisseur.

Dit boek is de beschrijving van het Praktijkmodel 
Casemanagement Multiprobleemhuishoudens. 
Het biedt de casemanager een kompas om haar 
werk contextueel en methodisch uit te voeren 
Contextueel werken betekent dat die relaties 
en contexten waarin deze huishoudens leven en 
zich klachten, problemen of zorgelijke signalen 
voordoen, in samenhang met de hulpverlening 
tot betere oplossingen komen.
De visie op multiprobleemhuishoudens is 
de basis voor het ‘doen en laten’ van de 
casemanager. Het biedt handvatten hoe zij 
de verschillende rollen en taken in complexe 
situaties vervult. 
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