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Rode draad: Verbinding SDD met lokaal 
jeugd- en wijkteams

Toegang Dordrecht
(pilot)

Integrale vraagverheldering en 
aanpak klant van jeugdteam en 
SDD

SDD (WMO)  sluit aan bij het 
gedeelte van het 
vraagverhelderingsteam indien 
klant op het moment dat 
vermoedelijk een Wmo-indicatie 
nodig is.

Start: november/ december2020 

Zwijndrecht: Voorbij de 
scheiding van de domeinen

(proeftuin)

Integrale intake en 
ondersteuning 

Vraagverhelderingsteam bestaande 
uit professionals uit het wijk- en 
jeugdteam en de SDD. 

Start: november 2020

Uitwerken 
Samenwerkingsagenda 

Opstellen en uitwerken lokale 
samenwerkingsagenda met de 
andere gemeenten rond aansluiting 
SDD en lokale teams. (zoiets?)
Verbeteren samenwerking ten 
behoeve van inwoners

Accent verschilt per gemeente.

Is al opgestart / wordt binnenkort 
opgestart

WMO Maatwerk 

Meedenken met 3 gemeenten over 
Wmo maatwerk naar de voorkant.
(Alblasserdam, Sliedrecht, 
Hardinxveld-Giessendam)

Alblasserdam trekt, SDD denkt 
mee.

Onderzoeken effecten samenwerking in de pilots en (mogelijk ook) de huidige 
werkwijze bij Sliedrecht. Doel van dit onderzoek is het meten van de effecten 

van de samenwerking voor de inwoners, het in kaart brengen van de 
maatschappelijke kosten en baten en de effecten op de 

uitvoeringsorganisatie SDD. 



Pilot Zwijndrecht (integraal)
Start: 
November 2020 

Doel
 Een integrale aanpak op huishoudens met meerdere hulpvragen /complexe hulpvragen, zoals het sneller verhelderen 

van de ondersteuningsvragen, als ook een domein overstijgend en op elkaar afgestemd ondersteuningsaanbod, 
gericht op het huishouden, in plaats van alleen het individu;  

 Het prioriteren van dienstverlening, om (onnodige) stapeling te voorkomen;

 Het organiseren van een aanspreekpunt per huishouden.



Casus (hoe het kan lopen) 

Route 1: Klant meldt zich bij het wijkteam. Klant wil graag een urgentieverklaring voor een woning. 

Route 2: Dezelfde klant meldt zich bij de SDD, geeft aan dakloos te zijn en niet te beschikken over een inkomen. 
Hij vraagt bijstand aan.

Vanuit twee organisaties zijn professionals met klant in gesprek;
 Welke vraag wordt behandeld? 
 Welke informatie komt boven tafel? 
 Waar vinden de 2 organisaties elkaar? 



Onderzoek
- Casuïstiek onderzoeken met als doel goede dienstverlening te organiseren, welke de klant centraal stelt, 
effectief is, voor mogelijk lagere kosten. 

- Kennisvergroting bij de professionals/ gezamenlijke visieontwikkeling voor domeinoverstijgende 
vraagstukken. 

Het vraagverhelderingsteam
Een integraal sociaal team voor cliënten en diens huishoudens met meerdere hulpvragen /complexe 
hulpvragen.

Advies
- Randvoorwaarden welke nodig zijn om de mogelijke uitkomsten te borgen in de toekomst.  

Beoogd resultaat



 Samenstelling teamleden

 Rolverdeling managers

 Elkaar leren kennen

 Kennis vergroten op andere domeinen

 Doelen/ visie ontwikkelen

Werkwijze ontwikkelen

 ‘Droog’ oefenen

 Nu aan de slag; eerste cliënten zijn reeds opgepakt. 

Proces



Hoe werkt de proeftuin?

Klant vraagt VSWT om 
woonurgentie. Woont bij 
zijn broer en wordt daar het 
huis uitgezet. 

Het 2de gesprek: Klant geeft aan 
vrouw en kind over te laten 
komen uit Marokko. Hij wil een 
urgentieverklaring.  

Collega s van jeugd en 
daaropvolgend Veilig Thuis 
betrokken.

Klant komt weer bij het 
VSWT, nu met vrouw en 
kind (1 jaar). Vraagt 
nogmaals om urgentie-
verklaring.

Gezin raakt dakloos. Komt 
weer bij het VSWT. Met 
het verzoek voor een 
urgentieverklaring.

Twijfel bij de 
woningbouwvereniging. 
Familie is bekend en eerder is 
er voor broer, achteraf ten 
onrechte, een 
urgentieverklaring afgegeven

Aangemeld 
Proeftuin VSWT & 
SDD

Tafel 1
• Spreekt geen Nederlands 
• Vader heeft een uitkering, 
• Veel schulden. 
• Moeder en kind waren dakloos in 

Marokko als gevolg van schulden.
• Moeder is 8 weken zwanger

Tafel 2 
de omgekeerde toets



De omgekeerde toets?
 Maatwerk zonder willekeur

 Vraag van de klant staat centraal

 Samen met de klant, professionals en het netwerk  zoeken naar een oplossing op maat

 Verschillende invalshoeken, integraal én met een  brede blik

 Stimuleert om in mogelijkheden en oplossingen  te denken

 Wet- en regelgeving zijn middel, geen doel



Resultaat casus 

 Klant is akkoord gegaan met de integrale benadering

 De integrale benadering heeft geleid tot een breed/ vollediger beeld van de problematiek

 Klant heeft zelf zijn prioriteit aan kunnen geven, daarmee is vertrouwen gekweekt bij klant 

 Vanuit de samenwerking kan vervolgens stevig worden ingezet op het zelfstandig maken van het 
gezin voor zover als haalbaar



Reacties van klanten

 Klanten zijn verbaasd over het voorstel; dachten dat dit al gebeurde.

 Klanten verbazen zich over de toestemming die zij moeten geven hiervoor 

 Er is nog geen een klant geweest die heeft geweigerd
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