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1. Naar een nadere invulling van het casemanagement in Hengelo

1.1 Aandacht voor kwetsbare jongeren

In 1992 werd in het welzijnsplan van de gemeente Hengelo gewezen op de noodzaak van 

een interdisciplinair netwerk van voorzieningen ten behoeve van een gerichte aanpak van de 

jongerenproblematiek. In dit verband wordt ook wel gesproken van een integraal jeugd-

beleid. Hierbij is uitgangspunt dat een dergelijk netwerk zo dicht mogelijk bij de belevings-

wereld van de jongeren dient aan te sluiten. De doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd 

van 12 tot 27 jaar die op meerdere leefgebieden (zoals: scholing, schulden, werk, huisves-

ting, politiecontacten) in ongunstige omstandigheden verkeren. Te denken valt aan veelvul-

dig spijbelen, voortijdig schoolverlaten, crimineel gedrag, riskante gewoonten, werkloosheid 

of wisselende banen, problematische thuissituatie en financiële problemen. Vaak hebben 

deze maatschappelijk kwetsbare jongeren al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de 

rug, waarbij er niet in alle gevallen resultaat wordt geboekt.

Vanaf 1992 hebben diverse organisaties in de gemeente Hengelo de handen ineen geslagen,

hetgeen in 1993 resulteerde in een 'intentieverklaring samenwerking integraal jeugdbeleid

Hengelo'.

De stuurgroep van het interdisciplinaire netwerk heet 'Rotonde' en bestaat uit organisaties,

zoals de gemeente, het CAD, de Stichting Jeugdzorg Twente, het professioneel jeugd- en 

jongerenwerk, de Politie Midden Twente, de Reclassering, het ROC en de Stichting Jeugd en 

Gezin Twente. Het netwerk heeft de volgende doelstelling: 'het realiseren van een integrale 

aanpak ten behoeve van jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 27 jaar door functione-

le samenwerking van de aangesloten lidinstellingen. Men noemt dit de Tasmangedachte of 

Tasmanmethodiek. De samenwerking van de instellingen (netwerk) zou moeten leiden tot:

 een sluitend aanbod in allerlei voorzieningen,

 het optimaliseren van de onderlinge samenwerking,

 het voorkomen van 'shoppen',

 concrete resultaten.

Het blijkt - zoals gezegd - dat jongeren in meervoudige achterstandssituaties vaak op diver-

se terreinen problemen ondervinden en dat hun problematiek het niveau van één afzonder-

lijke instelling overstijgt. In feite moeten meerdere instellingen bouwstenen aandragen om 

aan de gehele hulpvraag van de betreffende jongere te voldoen.
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1.2 Introductie van het casemanagement in Hengelo

Om in het probleem van de instellingsoverstijgende problematiek te voorzien is eind 1996 

het zogenaamde 'casemanagement' in het leven geroepen. Kort gezegd zal de casemanager 

moeten fungeren als een 'ultimum remedium', een soort vangnet voor de zeer problemati-

sche groep jongeren. Kenmerkend voor de introductie van het casemanagement in Hengelo 

is dat de functie zich 'al werkende weg' heeft ontwikkeld. Men heeft met andere woorden 

een casemanager aangesteld zonder dat is vastgelegd wat zijn exacte taken zijn. Daarnaast 

is ook niet duidelijk omschreven wat de plaats van het casemanagement is ten opzichte van 

de diverse (hulpverlenings- )instellingen die zich met de betreffende doelgroep bezighouden. 

Het casemanagement in Hengelo functioneert - op dit moment - ongeveer een jaar en in dat 

jaar is gebleken dat er sprake is van een aantal knel- c.q. aandachtspunten dat direct te 

maken lijkt te hebben met de wijze waarop het casemanagement in Hengelo gestalte heeft 

gekregen.

In de eerste plaats blijkt dat het casemanagement zich op verschillende niveaus afspeelt. Zo

heeft de casemanager te maken met beleidsmatige kwesties, houdt hij zich bezig met het 

inventariseren en coördineren van het hulpverleningsaanbod van de afzonderlijke instellin-

gen én is hij belast met de trajectbegeleiding van individuele cliënten. Het is op dit moment 

met andere woorden nog niet duidelijk wat de exacte taakafbakening - met de daarbij beho-

rende verantwoordelijkheden en bevoegdheden - van de casemanager is. '

In de tweede plaats is op dit moment onvoldoende duidelijk hoe groot de bekendheid van 

het casemanagement in Hengelo is én wat de mate van medewerkingbereidheid is bij de 

diverse instellingen. Hiermee valt of staat het succes van het casemanagement. 

In de derde plaats is onvoldoende duidelijk welke criteria er gehanteerd moeten worden bij 

het vaststellen of een jongere geschikt is voor het casemanagement.

Tot slot is - vanwege het ontbreken van evaluatiecriteria - niet duidelijk wat de resultaten 

van het casemanagement zijn. Deze vier knel- c.q. aandachtspunten zijn de aanleiding ge-

weest om een onderzoek uit te voeren naar de taken en functies van het casemanagement.

1.3 Wijze van onderzoek

Om oplossingen te formuleren voor de knel- c.q. aandachtspunten zijn de volgende 

onderzoeksactiviteiten verricht:

1. Deskresearch waarin de relevante (beleids-)stukken met betrekking tot het 

casemanagement in Hengelo zijn geanalyseerd.

2. Uitgebreid interview met de casemanager om zicht te krijgen op zijn huidige taken, 

de wijze van werken en de knelpunten waar hij mee te maken heeft.
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3. Bijwonen van een vergadering van de registratiewerkgroep om zicht te krijgen op 

de wijze waarop problematische jongeren op 'de agenda' van de registratiewerk

groep komen én om zicht te krijgen op basis van welke criteria jongeren onder de 

hoede van de casemanager komen.

4. Uitgebreid enquêteonderzoek onder alle relevante instellingen in Hengelo om onder 

andere zicht te krijgen hoe er op instellingsniveau tegen het casemanagement 

wordt aangekeken1. Daarnaast zijn er in de enquête vragen gesteld om meer 

duidelijkheid te krijgen op de visie die instellingen hebben op de taak en 

verantwoordelijkheden van de casemanager en de selectiecriteria voor de doelgroep 2 .

5. Presentatie en kritische bespreking van de voorlopige onderzoeksresultaten in de 

klankbordgroep casemanagement.

1.4 Leeswijzer

De rest van dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de resultaten uit het 

enquêteonderzoek gepresenteerd. In het derde hoofdstuk worden - op basis van de diverse 

onderzoeksactiviteiten - een aantal concrete aanbevelingen gedaan om het casemanage-

ment in Hengelo te professionaliseren en te structureren. Bij wijze van samenvatting wordt 

een modelmatig overzicht van de plaats en functie van het casemanagement gepresenteerd.

1. Neveneffect van het enquêteonderzoek is dat door het onderzoek de bekendheid van het 
casemanagement is toegenomen onder de Hengelose instellingen.
2. Zie bijlage I voor de volledige enquête.
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2. De onderzoeksresultaten op een rij

2.1 De selectie van de geënquêteerden en hun deelname aan het onderzoek

Het is van het grootste belang om een goede selectie te maken van instellingen en 

personen die direct dan wel indirect bij het casemanagement in Hengelo betrokken zijn of 

dienen te worden. Om uiteindelijk een lijst met respondenten op te stellen is gebruik 

gemaakt van een drietal lijsten met personen en instellingen. Het betreft een lijst van de 

casemanager zelf, van de politie (afdeling Jeugd- en Zedenzaken) en van de Gemeente 

Hengelo. 

Bij het voorbereiden van het versturen van de enquêtes is gebleken dat de genoemde 

adressenlijsten niet voor 100% actueel zijn. Zo zijn adressen veranderd, kloppen namen 

niet meer met de instelling of functie en een enkele keer is de naam van de instelling 

veranderd. Daarnaast is niet één lijst compleet: de drie lijsten overlappen elkaar en 

vullen elkaar voor een deel aan. Er is met andere woorden op dit moment geen actueel 

beeld van de sociale kaart in Hengelo.

Nadat er één geactualiseerde lijst was samengesteld 3 zijn er op 6 augustus 1997 57 

enquêtes verstuurd. In totaal komen er 37 enquêtes ingevuld en wel terug op het 

kantoor van Advies- en Onderzoeksgroep Beke in Arnhem. De respons op de enquête is 

derhalve 65% 4 en dit is voor schriftelijk enquêteonderzoek een zeer goede respons.

2.2 De onderzoeksresultaten

De bekendheid met het casemanagement bij de door ons geënquêteerden is groot tot zeer 

groot. 81% van de respondenten is op de hoogte van het casemanagement in Hengelo, 

11% heeft er wel eens van gehoord en 8% is hiermee onbekend.

Wel dient direct opgemerkt te worden dat het leeuwendeel van de geënquêteerden de 

casemanager persoonlijk kent, waardoor de bekendheid relatief groot is. De bekendheid van 

het casemanagement in de eigen organisatie van de geënquêteerden is een stuk kleiner, 

want 67% van de ondervraagden is de mening toegedaan dat het noodzakelijk is om 

inspanningen te verrichten om het fenomeen casemanagement binnen hun eigen organisatie 

- zowel op management als uitvoerend niveau - in een breder verband bekend te maken 5.

Meer dan de helft van de geënquêteerden (56%) is op de hoogte gekomen van het bestaan 

van het casemanagement door persoonlijk contact met de casemanager. 

3. Zie bijlage 2 voor lijst met benaderde instellingen. Let wel: binnen één instelling zijn soms meerdere 
personen benaderd om een enquête in te vullen.
4. Soms hebben respondenten de enquête niet teruggestuurd omdat er meerdere enquêtes bij één 
organisatie zijn binnengekomen. Men was dan de mening toegedaan dat het terugsturen van één en-
quête voldoende was. Anderen stuurden de enquête niet terug omdat ze een beleidsfunctie bekleden en 
naar hun mening de vragen niet konden invullen. Een enkeling was nog met vakantie en de overige 
aangeschreven respondenten hebben - ook na een telefonische herinnering - niet gereageerd.
5. Bij de volgende instellingen is dit volgens de geënquêteerden niet noodzakelijk: Stichting Jeugdzorg 
Twente, Jeugdreclassering Twente, Openbaar Ministerie, Stichting Sociaal Pedagogische Dienst Twente, 
Gemeente Hengelo, Buro Halt en Buro vertrouwensarts.
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33% van de ondervraagden kent het casemanagement vanwege het feit dat de casemana-

ger binnen de eigen organisatie werkt, via Rotonde, of omdat men direct betrokken is (ge-

weest) bij de opzet of begeleiding (indicatiecommissie, registratie en begeleidingsgroep) van 

het casemanagement. De overige ondervraagden (10%) zijn via-via op de hoogte gekomen 

van het casemanagement 6. Het is opvallend dat folders of de lokale media geen functie 

hebben gehad op dit punt.

De mate waarin organisaties de afgelopen periode contacten hebben gehad met de 

casemanager loopt nogal uiteen. 15% van de organisaties heeft geen contact 7, 36% heeft 

1-5 keer contact, 15% 6-10 keer en 33% heeft zeer frequent contact met de casemanager. 

Tot deze laatste groep behoren organisaties als: Dienst Sociale Zaken en Welzijn, Rechts-

winkel voor jongeren, specifiek jongerenwerk en jongerencentrum Radar (allen SJT), Steun-

punt Minderheden, ROC, Stichting Werken, Politie Midden Twente en de Gemeente Hengelo.

Alle geënquêteerden die in meer of mindere mate contact hebben gehad met de casemana-

ger zijn de mening toegedaan dat het casemanagement voor problematische jongeren een 

meerwaarde heeft boven de reguliere aanpak.

In de optiek van de ondervraagden zijn de belangrijkste winstpunten in volgorde van 

belangrijkheid: 

 De gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de hulpverlening.

 Het vaste aanspreekpunt rondom een cliënt met meerdere hulpverleningscontacten.

 Het beperken van het shoppen van cliënten.

In het kader van dit onderzoek is het zeer belangrijk om te achterhalen welke taken en 

bezigheden - in de optiek van de ondervraagden - absoluut tot het takenpakket van de 

casemanager behoren.

Uit de resultaten blijkt dat het leeuwendeel van de ondervraagden (73%) de casemanager 

een 'makelaarsfunctie' toebedeelt. Binnen dit model stelt de casemanager individuele hulp-

verleningstrajecten vast voor jongeren met een meervoudige problematiek (waarbij meerde-

re instellingen een aanbod doen). 

6. Door afronding komen percentages niet altijd op 100% uit.
7. Het betreft: Openbaar Ministerie, Stichting Sociaal Pedagogische dienst, Afdeling BJZ Gemeente en 
CAD.
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De casemanager coördineert het verloop van het traject op afstand door regelmatig contact 

te hebben met de hulpverleningsinstellingen die een deel van het aanbod verzorgen. Indien 

noodzakelijk worden knelpunten in het aanbod opgelost. Tot slot organiseert de casemana-

ger periodieke bijeenkomsten met de instellingen die betrokken zijn bij het aanbod. Doel 

van deze bijeenkomsten is dat instellingen goed op de hoogte zijn van elkaars inspanningen 

én het eventueel aanbrengen van aanpassingen in het traject van de cliënt.

Het merendeel van de ondervraagden vindt dat twee taken c.q. bezigheden bij voorkeur 

niet door de casemanager dienen te worden uitgevoerd. Het betreft het mede ontwikkelen 

van jeugdbeleid én de intensieve begeleiding van het verloop van het traject door de case-

manager door zelf veelvuldig contact te hebben met de cliënt. Dit komt overeen met de 

hierboven genoemde bevinding, namelijk dat de casemanager volgens het 'makelaarsmodel' 

dient te werken.

Over de criteria op basis waarvan de casemanager ingeschakeld zou moeten worden, zijn de

ondervraagden zeer eensgezind. Het betreft de volgende criteria:

 Als instellingen bij intake merken dat de cliënt shopgedrag vertoont.

 Als er drie of meer instellingen betrokken moeten worden bij de aanpak van de 

problematiek.

 Als de cliënt op drie of meer leef gebieden problemen ondervindt.

60% van de ondervraagden vindt dat er aan het casemanagement geen negatieve aspecten 

verbonden zijn. De overige 39% noemt niet echt negatieve aspecten maar geeft wel een 

aantal aandachtspunten: Dit zijn in volgorde van belangrijkheid:

1. Het risico dat instellingen hun eigen verantwoordelijkheid afwentelen op het 

casemanagement.

2. Het voor de cliënt onduidelijk worden van de taakverdeling en verantwoordelijkhe-

den bij een slechte doorverwijzing 

3. Het commitment bij alle instellingen moet aanwezig zijn, want anders wordt case-

management een frustrerende bezigheid.

4. Het risico dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met vertrouwelijke cliëntinformatie 

(wet op de privacy vraagt om een perfect registratiesysteem).

Hoe staat het - op dit moment - met de inbedding van het casemanagement binnen de 

organisaties van de ondervraagden? 29% van de ondervraagden geeft aan dat er 

binnen hun organisatie geen afspraken zijn gemaakt om medewerking aan het 

casemanagement te verlenen. Bij 71% van de ondervraagden is dit wel het geval. 
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Afspraken zijn veelal zowel op management als uitvoerend niveau gemaakt en zijn vooral 

gericht op het verlenen van medewerking. Het verdient echter opmerking - en dat is con-

form wat men zou verwachten - dat de betrokkenheid, de kennis en het commitment op 

managementniveau iets minder lijkt te zijn dan op uitvoerend niveau. Het is overigens wel 

noodzakelijk dat er ook sprake is van commitment op managementniveau (denk aan autori-

satie, bevoegdheden, et cetera).

Heel belangrijk voor de casemanager is dat er binnen de diverse organisaties vaste 

aanspreekpunten zijn. Maar liefst 91% van de ondervraagden denkt dat een dergelijk 

aanspreekpunt te realiseren is 8.

De ondervraagden hechten er waarde aan dat ze op de hoogte gehouden worden van de 

resultaten van het casemanagement. Het liefst ontvangen de ondervraagden geregeld een 

rapportage of willen mondeling door de casemanager op de hoogte gehouden worden. Een 

aantal ondervraagden doet de suggestie voor een jaarverslag of het communiceren van de 

resultaten in Rotonde.

Al eerder wezen we erop dat het belangrijk is om inspanningen te verrichten om het 

fenomeen casemanagement in breder verband (management en uitvoerend niveau) binnen 

de diverse organisaties onder de aandacht te brengen. De wijze waarop dat in de optiek 

van de ondervraagden het best kan gebeuren is door het versturen van een periodieke 

nieuwsbrief (waarin ook aandacht kan zijn voor resultaten en geconstateerde knelpunten), 

door de toekomstige aanspreekpunten in de eigen organisatie of door het geven van 

lezingen door de casemanager.

8. In een aantal gevallen is er op dit moment reeds sprake van vaste aanspreekpunten.
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3. De toekomst van het casemanagement in Hengelo: een aantal concrete 

aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk zullen er op basis van de onderzoeksgegevens een aantal 

concrete aanbevelingen worden gedaan. Door uitvoering aan de aanbevelingen te geven zal 

het casemanagement - meer dan nu het geval is - meer vorm en inhoud krijgen.

Het is van groot belang dat er aan het enquêteonderzoek - waarvan de resultaten in het 

vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd - voldoende respondenten verdeeld over een breed 

spectrum van (hulpverlenings- )instellingen deel hebben genomen om gefundeerde uitspra-

ken te doen over de inhoud en het functioneren van het fenomeen casemanagement in 

Hengelo. 

De respondenten waren daarnaast behoorlijk eensgezind over een aantal cruciale onderwer-

pen die direct te maken hebben met de werkwijze van het casemanagement, de positie van 

het casemanagement ten opzichte van de diverse instellingen én de functieomschrijving van 

de casemanager. Dit is een belangrijke constatering, omdat dit inhoudt dat het draagvlak 

voor de diverse aanbevelingen bij de diverse Hengelose instellingen relatief groot zal zijn.

3.1 Hoe komt er een actuele sociale kaart van Hengelo tot stand?

In de voorbereiding van het enquêteonderzoek is duidelijk geworden dat een goede 

actuele sociale kaart van Hengelo ontbreekt. Een actuele sociale kaart van de diverse (hulp-

verlenings-) instanties die zich met jongeren in meervoudige achterstandssituaties bezig-

houden, is voor de casemanager van het grootste belang 9. Het gaat daarbij niet alleen om 

een goed overzicht van instellingen, maar ook van personen die binnen de instellingen als 

contactpersonen kunnen worden aangesproken door de casemanager.

Aanbeveling 1 - In Hengelo dient één persoon 10 de verantwoordelijkheid te dragen voor 

het opstellen, actueel houden en de distributie van de sociale kaart. De sociale kaart bestaat 

uit een lijst met instellingen (adressen, telefoonnummers en contactpersonen binnen 

instellingen) die zich bezighouden met de doelgroep van jongeren in de leeftijd van 12-27 

jaar die in meervoudige achterstandssituaties verkeren. Als eerste input voor de sociale 

kaart van Hengelo kan gebruik gemaakt worden van de lijst met namen van instellingen (en 

personen) die in het kader van dit onderzoek is opgesteld 11 en die tot stand gekomen is 

door een drietal bestaande lijsten met elkaar te combineren en actueel te maken.

9. Vanzelfsprekend hebben meerdere instellingen belang bij een actuele sociale kaart.
10. De voorkeur gaat ernaar uit dat dit gedaan gaat worden door de casemanager. Hij moet namelijk 
regelmatig gebruik maken van de sociale kaart en zal als een van de eersten op mutaties stuiten.
11. Zie bijlage 2 voor lijst met instellingen.
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Aanbeveling 2 - Binnen iedere instelling wordt één contactpersoon aangewezen die door de

casemanager benaderd kan worden in het kader van zijn taakuitoefening. Het aanstellen 

van een vaste contactpersoon per instelling is zeer belangrijk voor de casemanager om snel 

en efficiënt te kunnen werken. Naast het benoemen van een vaste contactpersoon verdient 

het aanbeveling om een tweede contactpersoon als reserve te benoemen (bij ziekte, vakan-

tie, et cetera van de eerste contactpersoon). Om deze aanbeveling kracht bij te zetten, is 

het belangrijk om formele samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten tussen de (individue-

le) instellingen en casemanager, waarbij de benoeming van vaste contactpersonen onder-

deel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst.

3.2 Welke probleemjongeren komen onder de aandacht van de registratiegroep?

Uit de verschillende onderzoeksactiviteiten blijkt dat een aantal zaken rondom het signale-

ren van probleemjongeren en het onder de aandacht brengen van dergelijke jongeren bij de

registratiegroep nog niet voldoende is uitgekristalliseerd. We signaleren de volgende zaken 
12: 

 op dit moment is er een beperkt aantal Hengelose instellingen dat systematisch 

jongeren aanbrengt

 de samenstelling van de huidige registratiegroep dekt niet alle leefgebieden waarop 

jongeren problemen kunnen hebben, 

 het gegeven dat de registratiewerkgroep zich bezighoudt met de gehele doelgroep 

van 12-27 jaar is om een aantal redenen ongelukkig. Jongeren in de leeftijd van 

12-18 jaar typeren zich over het algemeen door een andere problematiek dan 

jongeren van 18 jaar en ouder. Zo heeft de 18- groep vaker te kampen met school-

en gezinsproblemen en met contacten met de politie (Jeugd en Zeden Zaken) 

wegens overlast en (kleine) criminaliteit. De 18+ groep daarentegen heeft bijvoor-

beeld veel vaker te maken met huisvestingsproblemen, schulden en baanloosheid. 

Afgezien van het feit dat de problematiek verschilt, zijn er in het verlengde daarvan 

ook andere instellingen nodig om oplossingen te bieden,

 de wijze waarop de diverse instellingen (justitieel en niet-justitieel) met elkaar 

samenwerken, vraagt om afspraken in het kader van de privacywetgeving.

12. Let wel: we geven hier een aantal opbouwende kritische noties om het casemanagement te 
verbeteren. Hengelo is in veel opzichten met de structuur en organisatie van het casemanagement 
namelijk veel verder dan andere steden in het land.
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Aanbeveling 3 - De werkgroep 'Rotonde' zal een standpunt moeten bepalen op het punt 

van het aanmelden van cliënten aan een centraal meldpunt. Ideaalmodel in dezen is dat alle 

instellingen in Hengelo die met individuele leden van de doelgroep te maken hebben de 

naam van een cliënt - die problemen heeft op één of meerdere leef gebieden - doorgeven 

aan een centraal meldpunt 13. 

Wanneer bij intake blijkt dat een cliënt op meerdere leefgebieden problemen heeft, lijkt dit 

weinig problemen op te leveren. Heikel punt is wat te doen met cliënten waarvan een instel-

ling - naar eigen waarneming - constateert dat de cliënt op slechts één leefgebied proble-

men heeft? Het kan dan namelijk zo zijn dat de cliënt inderdaad slechts op één leefgebied 

problemen heeft, echter het kan ook zo zijn dat de cliënt ook op andere leefgebieden pro-

blemen heeft zonder dat de instelling dit opmerkt. Wanneer alle instellingen consequent 

probleemjongeren op één centrale plaats aanmelden, zullen er weinig jongeren 'tussen wal 

en schip raken' 14. Immers op centraal niveau wordt opgemerkt dat er op verschillende leef 

gebieden problemen zijn. Nadeel van het consequent melden van probleemjongeren is dat 

er grote aantallen meldingen naar het centrale meldpunt zullen gaan, waar uiteindelijk niets 

mee hoeft te gebeuren 15.

Vanuit het centrale meldpunt 16 kunnen jongeren die op meerdere leefgebieden 17

problemen ondervinden - ter bespreking - ingebracht worden in een deskundigenpanel 

(huidige registratiegroep ).

Het mag duidelijk zijn dat wanneer er in Hengelo gekozen zal gaan worden voor boven-

staande werkwijze dit consequenties zal hebben voor de formatie van het casemanagement. 

Op dit moment is er één casemanager in dienst. Wanneer meer instellingen systematisch 

probleemjongeren gaan aanmelden, valt het te verwachten dat meer jongeren - dan nu het 

geval is - in beeld komen en in aanmerking komen voor de begeleiding van een casemana-

ger. Een uitbreiding van het aantal casemanagers lijkt - bij het structureren van de inbreng 

van probleemjongeren – voor de hand te liggen.

Tot slot zal er in de eerder genoemde samenwerkingsovereenkomst tussen casemanage-

ment en instellingen ook opgenomen dienen te worden dat instellingen zich verplichten om 

cliënten bij het meldpunt in te brengen.

13. Vergelijk een dergelijk meldpunt met het meldpunt kindermishandeling.
14. Vanzelfsprekend wordt ook het 'shopgedrag' van cliënten inzichtelijk gemaakt.
15. Er zal in ieder geval een protocol ontwikkeld dienen te worden waarin aangegeven wordt hoe lang 
jongeren 'geregistreerd' blijven staan. 
16. We merken op dat bij het gestalte krijgen van het Bureau Jeugdzorg het 'probleem' van het syste-
matisch aanbrengen van probleemjongeren voor een belangrijk deel kan worden 'getackeld' omdat er 
dan idealiter sprake zal zijn van één (intake-) loket.
17. Op de criteria op basis waarvan de casemanager ingeschakeld zou moeten worden komen we in de 
volgende paragraaf terug.
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Aanbeveling 4 - Ten aanzien van de werkwijze en vertegenwoordiging van instellingen in 

de registratiegroep wordt voorgesteld om in de toekomst te gaan werken met twee deskun-

digenpanels 18: een panel voor de 12-18 jarigen en een panel voor de 18-27 jarigen. De 

panels worden 'gevoed' door het meldpunt. In de panels zitten - naast de casemanager -

onafhankelijke materiedeskundigen die kennis hebben van problemen binnen verschillende 

leefgebieden. De panels hebben een drieledige functie:

1. Bepalen welke jongeren in aanmerking komen voor een hulpverleningstraject 

onder auspiciën van de casemanager.

2. Voorkomen dat het casemanagement een 'vuilnisbak' wordt van 'moeilijke 

cliënten' die door individuele instellingen worden aangebracht. Het deskundigen

panel is dus ook met name bedoeld om een cesuur te bewerkstelligen (filteren) 

tussen instellingen die cliënten aanbrengen en bepalers (komt een cliënt in het 

traject van de casemanager).

3. Het deskundigenpanel is het klankbord voor de casemanager en door het deskundi-

genpanel wordt de voortgang van de diverse trajecten van cliënten bewaakt 

(evaluatietaak en kwaliteitstoets). Voor knelpunten - in een lopend traject - wordt 

binnen het deskundigenpanel naar passende oplossingen gezocht. 

Ieder panel bestaat uit een vaste kern. Op basis van specifieke problematiek bij individuele 

cliënten kan een beroep gedaan worden op andere deskundigen om incidenteel een verga-

dering bij te wonen. Te denken valt aan een medewerker van het RIAGG bij een cliënt met 

psychiatrische problematiek. Het deskundigenpanel komt in principe een keer per maand bij 

elkaar. 

Mochten er zich acute probleemgevallen voordoen dan dient de casemanager de 

mogelijkheid te hebben om het traject alvast op te starten en achteraf fiattering te 

vragen aan het deskundigenpanel.

In het deskundigenpanel 12-18 jarigen zit een kern bestaande uit materiedeskundigen op 

het gebied van: onderwijs (leerplichtambtenaar, docent), gezinsproblematiek 19, criminaliteit

(politie JZZ, jeugdreclassering), gezondheidszorg en jeugd- en jongerenwerk.

In het deskundigenpanel 18-27 jarigen zit een kern bestaande uit materiedeskundigen op 

het gebied van: wonen, verslaving, sociale en psychiatrische problematiek (maatschappelijk 

werk, opvoedingsondersteuning), werk en financiën (sociale dienst, arbeidsbureau, krediet-

bank) en criminaliteit (politie, reclassering).

18. Ter vervanging van de huidige registratiegroep.
19. Het verdient aanbeveling dat er een orthopedagoog in dit deskundigenpanel zitting heeft
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Aanbeveling 5 - Zeer belangrijk bij een bovenstaande manier van werken, is dat er een –

speciaal voor dit doel - privacyreglement wordt ontwikkeld dat - ter goedkeuring - wordt 

ingediend bij de Registratiekamer. Op zich hoeft dit niet al te veel problemen op te leveren 

wanneer gekozen wordt voor een eenrichtingsmodel 20. Dit houdt in dat instellingen - zo snel 

mogelijk - op het centrale meldpunt cliënten aanbrengen, maar niet de mogelijkheid hebben 

om van iedere willekeurige cliënt (in het systeem) alle informatie te kunnen inzien. Het 

inzicht in het totaal is slechts voorbehouden aan de beheerder van het meldpunt 21 en aan 

diegenen die zitting hebben in het deskundigenpanel.

3.3 Wanneer komt de casemanager in actie en wat is zijn taak? 

In de hierboven geschetste aanbevelingen is aangegeven welke plaats de casemanager 

heeft binnen de totale structuur. Kortweg komt dit erop neer dat ingebrachte probleem-

jongeren bij het centrale meldpunt - afhankelijk van hun leeftijd - besproken worden in één 

van de deskundigenpanels die vervolgens bepalen of een cliënt in aanmerking komt voor het 

casemanagement. Over de indicatiecriteria op basis waarvan een cliënt in aanmerking komt 

voor het casemanagement was in het eerste jaar dat er in Hengelo gewerkt werd met het 

verschijnsel casemanagement weinig duidelijkheid. Gelukkig levert het enquêteonderzoek 

een aantal harde en duidelijke criteria, waarover later meer. Wanneer we kijken naar de 

inhoud van de functie van de casemanager dan blijkt - op basis van de onderzoeksresultaten 

- dat er in Hengelo het meeste draagvlak is voor een casemanager die werkt volgens het 

'makelaarsmodel' met een sterk coördinerende insteek.

Aanbeveling 6 - Op basis van onderhavig onderzoek wordt voorgesteld om ten aanzien van 

de inzet van het casemanagement te gaan werken met de volgende indicatiecriteria:

 een cliënt komt in aanmerking voor het casemanagement als op instellingsniveau 

geconstateerd wordt dat hij of zij 'shopgedrag' vertoont,

 een cliënt komt in aanmerking voor het casemanagement als er bij het oplossen van 

zijn of haar problemen drie of meer instellingen betrokken zijn,

 een cliënt komt in aanmerking voor het casemanagement als hij of zij op drie of 

meer leefgebieden problemen ondervindt.

Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande criteria op individueel niveau het best vast te stel-

len zijn als er in Hengelo gewerkt gaat worden met de methodiek waarbinnen cliënten door 

instellingen worden aangemeld bij het centrale meldpunt.

20. Jammer genoeg blijkt in de praktijk dat het onderwerp privacy voor een aantal instellingen reden is 
om 'de rem op samenwerkingsverbanden' te zetten. Indien er onzorgvuldig met persoonsgegevens en 
privacy-gevoelige informatie omgegaan wordt, is dit terecht. Helaas zijn er ook instellingen die de priva-
cywetgeving gebruiken om zichzelf 'niet in de keuken' te willen laten kijken.
21. Het ligt dan ook voor de hand om deze taak neer te leggen bij een organisatie die op dit moment 
reeds een ruime bevoegdheid heeft om privacygevoelige informatie in te zien (denk bijvoorbeeld aan de 
Raad voor de Kinderbescherming).
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Ter verduidelijking noemen we per leefgebied c.q. probleemveld een aantal voorbeelden van

problemen:

1. Gezondheid: zoals psychiatrische problematiek, psychisch, lichamelijk of seksueel

slachtofferschap, riskante gewoonten (excessief alcohol-, en druggebruik en 

gokgedrag).

2. Sociale contacten: zoals een gebrek aan sociale contacten (sociaal isolement),

3. Gezin: zoals mishandeling, verwaarlozing, geringe pedagogische kwaliteiten van 

de ouders.

4. Onderwijs: zoals veelvuldig spijbelen, voortijdig schoolverlaten: afwijkend gedrag

in de klas en op school (delictsgedrag, agressief tegen medeleerlingen en 

leerkrachten).

5. Criminaliteit: zoals leeftijdsongewoon delictsgedrag, veelvuldig politiecontact.

6. Inkomen: zoals schulden, marginaal bestaan, problemen met de sociale dienst.

7. Arbeid: zoals werkloosheid of baanwisselingen door problemen.

8. Huisvesting: zoals wegloop- en zwerf gedrag, (on- )mogelijkheden tot zelfstandig

wonen.

9. Vrije tijd: zoals rondhanggedrag of 'arme' vrijetijdsbesteding.

Aanbeveling 7 - Op basis van het onderzoek en vanwege het te verwachten draagvlak bij 

de diverse Hengelose instellingen wordt de volgende functiebeschrijving van de casemana-

ger voorgesteld: 'De casemanager fungeert in de rol van makelaar. Dit betekent dat de 

casemanager voor jongeren die aan de indicatiecriteria voldoen op basis van de 

inschatting van de behoeften van de cliënt (assessment) een individueel hulpverlenings-

traject vaststelt (planning) waarbij meerdere instellingen een aanbod doen (linking). De 

casemanager coördineert het verloop van het traject op afstand (monitoring) door 

regelmatig contact te hebben met de hulpverleningsinstellingen die een deel van het 

hulpverleningsaanbod voor hun rekening nemen. Indien noodzakelijk worden eventuele 

knelpunten in het aanbod opgelost.' Activiteiten die inherent zijn aan de taak van de 

casemanager zijn:

 Het organiseren van periodieke bijeenkomsten met de instellingen (op uitvoerend 

niveau) die betrokken zijn bij het aanbod van individuele cliënten. Doel van deze 

bijeenkomsten is onderlinge informatie-uitwisseling en het eventueel aanbrengen 

van wijzigingen in het traject.

 Het zitting hebben in de deskundigenpanels.

 Het regelmatig terugkoppelen van de voortgang van de diverse individuele trajecten 

aan de deskundigenpanels (evaluatie en kwaliteitstoets) en het in breder verband 

onder de aandacht brengen van de resultaten van het casemanagement.
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 Via het zogenaamde 'tandartsenmodel' heeft de casemanager contacten met oud -

cliënten die het hulpverleningstraject reeds met succes hebben doorlopen. Doel van 

deze halfjaarlijkse contacten is na te gaan of cliënten nog steeds in staat zijn om 'op 

eigen benen te staan'. Is dit niet het geval dan wordt er hetzij door individuele 

instellingen, hetzij door de casemanager actie ondernomen. 

 Het onderhoud en de distributie van de sociale kaart van Hengelo (zie aanbeveling 

1). 

Gezien het feit dat de casemanager in staat moet zijn om snel met cliënten in contact te 

komen, is het aan te bevelen dat de casemanager fysiek ondergebracht wordt bij het meld-

punt c.q. bij het toekomstige Bureau Jeugdzorg, om de lijn tussen de beheerder van het 

centrale meldpunt en de casemanager zo kort mogelijk te houden.

3.4 Hoe worden de effecten van het casemanagement gecommuniceerd? 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bekendheid met het casemanagement onder de 

ondervraagden zeer groot is. Vooral de persoonlijke contacten met de casemanager hebben 

daartoe bijgedragen. Wel is het een aandachtspunt dat het casemanagement op instellings-

niveau minder bekend is. Het blijkt dat de instellingen die betrokken zijn bij het aanbod het 

zeer belangrijk vinden dat er over de resultaten van het casemanagement wordt gecommu-

niceerd.

Aanbeveling 8 - Door de casemanager wordt halfjaarlijks een nieuwsbrief opgesteld die 

toegestuurd wordt aan de diverse contactpersonen binnen de Hengelose instellingen. De 

contactpersonen zorgen ervoor dat de nieuwsbrief onder de aandacht komt van de overige 

medewerkers. In de nieuwsbrief kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 Achtergrondinformatie over het fenomeen casemanagement.

 Plaats van het casemanagement binnen Hengelo (aandacht voor aanbrengen van 

cliënten, taak en functie van het meldpunt, samenstelling en functie deskundigen-

panels, et cetera).

 Het - anoniem - beschrijven van een volledig hulpverleningstraject.

 Ervaringen van instanties met het casemanagement (interview of ingezonden brief).

 Cijfermatige en kwalitatieve aandacht voor de resultaten van het casemanagement

(instroom, verwijzende instanties, type hulpverleningstrajecten, profiel van cliënten, 

uitstroom, et cetera).

 Praktische informatie. De nieuwsbrief kan ook als medium gebruikt worden om 

informatie betreffende de sociale kaart voor het voetlicht te brengen.
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Voorgesteld wordt dat de casemanager inhoudelijk trekker is van de nieuwsbrief en dat hij 

voor de productie, lay-out en distributie ondersteund wordt door de afdeling Voorlichting van 

de Gemeente Hengelo.

3.5 Hoe wordt de methodiek van het casemanagement geëvalueerd?

Vanzelfsprekend is het van belang dat er zicht komt op de resultaten van het casemanage-

ment. Vooraf is het goed om op te merken dat casemanagement vooral een traject is dat 

zich kenmerkt door intensief maatwerk. Het is dan ook moeilijk om alleen om basis van 

cijfermateriaal inzicht te geven in het functioneren van het casemanagement. Gezien de 

relatief kleine aantallen cliënten waar de casemanager mee werkt, is het nogal prematuur 

om een kwantitatief evaluatiesysteem op te zetten. Hierbij komt dat juist de kwaliteit van de 

hulpverlening en het succes van deze vorm van het casemanagement cruciaal is. Het 

tussentijds scannen van de kwaliteit en eventuele aanpassingen van de methodiek - zonder 

af te dingen op het makelaarsmodel - verdient dus de voorkeur boven het achteraf 

genereren van kengetallen.

Aanbeveling 9 - Om inzicht te krijgen in de resultaten van het casemanagement wordt een 

dynamisch procesmatig evaluatiemodel voorgesteld 22. In het model spelen de volgende 

onderdelen c.q. evaluatiecriteria een rol:

 Op basis van een intakegesprek met de cliënt wordt door de casemanager per leef-

gebied of probleemveld een kwalitatieve beschrijving gegeven van de problematiek 

van de cliënt. De negen leefgebieden kunnen hierbij als checklist fungeren.

 Naar aanleiding van de problematiek wordt - in overleg met de cliënt het - traject 

beschreven, waarin aandacht geschonken wordt aan het aanbod van de diverse 

instellingen die een deel van de hulpvraag voor hun rekening nemen.

 De casemanager maakt met de cliënt en de instellingen een afspraak over de 

trajectperiode en het gewenste aanbod en legt deze vast. 

 De casemanager houdt bij of de cliënt afspraken met instellingen nakomt 23 ;

 De casemanager houdt bij of een instelling het aanbod levert dat gevraagd is 24.

 De casemanager geeft ook een beschrijving van de door de cliënt gepercipieerde 

kwaliteit van het aanbod. 

22. Per cliënt legt de casemanager een dossier aan.
23. Wanneer een cliënt een afspraak niet nakomt, meldt de instelling dit bij de casemanager.
24. Op het moment dat een instelling aanbod heeft gerealiseerd wordt dit doorgegeven aan de 
casemanager. Wanneer er sprake is van het niet tot stand komen van het toegezegde aanbod wordt dit 
ook onder de aandacht van de casemanager gebracht. De contactpersoon binnen de organisatie is hier-
voor verantwoordelijk.
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 Afhankelijk van de lengte het traject wordt tenminste een keer overleg gevoerd met 

de instellingen die een deel van het aanbod verzorgen. Knelpunten worden inzichte-

lijk gemaakt en eventuele mutaties in het traject uitgevoerd en beschreven (dyna-

misch model).

 Het deskundigenpanel voert achteraf (aan het eind van het traject) een kwaliteits-

scan uit op het gerealiseerde traject. Dit gebeurt op het moment dat de afgesproken 

termijn voor het traject in zicht komt. Indien de cliënt geen problemen meer onder-

vindt, gaat hij uit het casemanagement en komt eventueel op de lijst om in aanmer-

king te komen voor een periodieke stand van zaken gesprek (tandartsenmodel). 

Mocht de cliënt toch nog problemen ondervinden dan wordt door het deskundigen-

panel in overleg met de casemanager vorm en inhoud aan een vervolgtraject gege-

ven.

Het hierboven beschreven kwalitatief cliënt volgsysteem genereert overigens ook

kengetallen met betrekking tot:

 Instroomaantallen.

 Gemiddelde lengte van trajecten.

 Frequentie waarin aanbodinstellingen worden benaderd.

 Faalfactoren in het aanbod.

 Afgesloten trajecten binnen gestelde trajectperiode.

 Trajecten die verlengd dienen te worden.

 Gemiddelde verlengingsperiode voor trajecten.

 Aantallen cliënten in tandartsenmodel.

Bovenstaande wijze van evalueren doet recht aan de problemen van de doelgroep. Meer-

waarde van de kengetallen is overigens wel dat na verloop van tijd (nadat er bijvoorbeeld 

100 jongeren in het casemanagement hebben gezeten) een analyse gemaakt kan worden 

van het type jongeren, de aard van de problematiek en de mogelijkheden en onmogelijk-

heden van de bestaande hulpverleningsmodaliteiten. Op basis van een dergelijke analyse

kan besloten worden om nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod aan te passen 

teneinde vraag en aanbod beter met elkaar in overeenstemming te brengen.
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Samenvattend ziet de plaats en functie van het casemanagement er modelmatig als volgt 

uit:

ROTONDE

A B C D E F G

Meldpunt problematische jongeren

Screenen bestand op jongeren die 
voldoen aan de indicatiecriteria

Deskundigenpanel 
18 – min

Deskundigenpanel 
18 – plus

Opname van jongeren in het casemanagement

Vaststellen hulpverleningstrajecten

Trajectperiode

Evaluatie op caseniveau

A
B
C
D
E
F
G

signaleringsinstellingen

Inbreng jongeren met problemen

Inbreng van de ‘gescreende’ jongeren

Geen doelgroep

‘inkopen ‘

aanbod

Periodiek overleg en 
eventuele bijstelling
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Bijlagen
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Bijlage 1 – Vragenlijst casemanagement Hengelo

Organisatie:  …………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………….

Functie: …………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………….

Tel.: …………………………………………………………………………………………….

1. In hoeverre is het casemanagement in Hengelo bij u of uw organisatie bekend?

0 Onbekend  ga naar vraag 6

0 Wel eens van gehoord

0 Bekend

2. Op welke manier bent u op de hoogte gekomen van het bestaan van het 

casemanagement c.q. de casemanager (Henk van Duijn)?

0 Via een folder

0 Door persoonlijk contact met de casemanager

0 Informeel (via-via)

0 Via de lokale media

0 Anders, namelijk …………………………………………………………………………...

3. Hoe vaak heeft uw organisatie sinds de komst van de casemanager direct dan wel 

indirect met hem te maken gehad?

0 Niet  ga naar vraag 6

0 1-5 maal

0 6-10 maal

0 Vaker

4. Vindt u dat het inzetten van casemanagement voor problematische jongeren een 

meerwaarde heeft boven de reguliere aanpak? 

0 Ja, zeer zeker

0 Nee  ga naar vraag 6
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5. Kunt u aangeven waaruit die meerwaarde bestaat? (U mag meerdere antwoorden 

geven)

0 Gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de hulpverlening

0 Vast aanspreekpunt rondom een cliënt met meerdere hulpverleningscontacten

0 Shoppen door cliënt wordt beperkt

0 Er worden door de geïntegreerde hulpverleningsaanpak eerder resultaten

geboekt

0 Door het bestaan van het casemanagement kan mijn instelling extreem 

moeilijke gevallen op een verantwoorde manier toch doorverwijzen

0 Door het casemanagement krijgt mijn instelling meer zicht op de overige 

inspanningen van andere instellingen (zowel actueel als in het verleden) 

van een individuele cliënt

0 Anders, namelijk …..………………………………………………………………………………………..

6. Welke 3 taken, c.q. bezigheden behoren naar uw mening absoluut tot het taken-

pakket van de casemanager? (U mag maximaal 3 antwoorden geven)

0 Het signaleren en ter discussie stellen van knelpunten in de jeugdzorg

0 Het signaleren en ter discussie stellen van lacunes in de jeugdzorg

0 Het mede ontwikkelen van jeugdbeleid

0 Het vaststellen van individuele hulpverleningstrajecten voor jongeren met een

meervoudige achterstandsproblematiek (waarbij meerdere instellingen een 

aanbod doen). Ook wel 'makelaarsfunctie' genoemd

0 Het op afstand coördineren van het verloop van het traject door regelmatig 

contact te hebben met de hulpverleningsinstellingen die een deel van het 

aanbod verzorgen, waarbij indien noodzakelijk knelpunten in het aanbod 

worden opgelost

0 Het intensief begeleiden van het verloop van het traject door als casemanager

zelf veelvuldig contact te hebben met de cliënt

0 Het organiseren van periodieke bijeenkomsten met de instellingen die 

betrokken zijn bij het aanbod aan een cliënt om goed van elkaars inspanningen 

op de hoogte te zijn en om eventueel aanpassingen in het traject te kunnen doen

0 Het in kaart brengen van de resultaten van de gecoördineerde en geïntegreerde

aanpak en het terugkoppelen van de resultaten aan de afzonderlijke instellingen

0 Anders namelijk ……………………………………………………………………………………………………….
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7. Welke 3 taken behoren naar uw mening uitdrukkelijk niet tot zijn takenpakket? (U 

mag maximaal 3 antwoorden geven)

0 Het signaleren en ter discussie stellen van knelpunten in de jeugdzorg

0 Het signaleren en ter discussie stellen van lacunes in de jeugdzorg

0 Het mede ontwikkelen van jeugdbeleid

0 Het vaststellen van individuele hulpverleningstrajecten voor jongeren met een

meervoudige achterstandsproblematiek (waarbij meerdere instellingen een 

aanbod doen). Ook wel 'makelaarsfunctie' genoemd.

0 Het op afstand coördineren van het verloop van het traject door regelmatig 

contact te hebben met de hulpverleningsinstellingen die een deel van het 

aanbod verzorgen, waarbij indien noodzakelijk knelpunten in het aanbod worden 

opgelost

0 Het intensief begeleiden van het verloop van het traject door als casemanager

zelf veelvuldig contact te hebben met de cliënt

0 Het organiseren van periodieke bijeenkomsten met de instellingen die betrokken

zijn bij het aanbod aan een cliënt om goed van elkaars inspanningen op de 

hoogte te zijn en om eventueel aanpassingen in het traject te kunnen doen

0 Het in kaart brengen van de resultaten van de gecoördineerde en geïntegreerde

aanpak en het terugkoppelen van de resultaten aan de afzonderlijke instellingen

0 Anders namelijk …………………………………………………………………………………………………….

8. Wat zijn naar uw mening de criteria op grond waarvan men een cliënt door zou moeten 

verwijzen naar de casemanager? (U mag meerdere antwoorden geven)

0 Als bij intake bij mijn instelling blijkt dat de problematiek van de jongere het

aanbod van mijn instelling overstijgt

0 Als er 2 verschillende instellingen betrokken moeten worden bij de aanpak van

de problematiek

0 Als er 3 of meer verschillende instellingen betrokken moeten worden bij de

aanpak van de problematiek

0 Als de jongere op tenminste twee leefgebieden (scholing, werk, wonen, vrije

tijd) problemen ondervindt

0 Als de jongere op drie of meer leef gebieden (scholing, werk, wonen, vrije tijd)

problemen ondervindt

0 Als onze instelling - binnen 6 maanden - geen concrete resultaten weet te

boeken met de betreffende jongere

0 Als onze instelling - binnen een jaar - geen concrete resultaten weet te boeken

met de betreffende jongere

0 Als wij bij intake merken dat een jongere reeds andere contacten met hulp-
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verleningsinstellingen heeft

0 Als wij bij intake merken dat een jongere 'shopgedrag' vertoont

0 Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………..

9. Vindt u dat er aan de methode van het casemanagement ook negatieve aspecten zijn 

verbonden?

0 Nee

0 Ja, namelijk …………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Zijn er binnen uw organisatie afspraken gemaakt om medewerking te verlenen aan 

het casemanagement?

0 Ja 

0 Nee  ga naar vraag 12

11. Op welk niveau (management versus uitvoerend) zijn er afspraken gemaakt en waar 

bestaan deze afspraken uit?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Denkt u dat er binnen uw organisatie iemand is aan te stellen die als vast aanspreek-

punt kan fungeren voor de casemanager?

0 Ja

0 Nee, want ………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Op welke manier wilt u het liefst op de hoogte worden gehouden van de resultaten van 

het casemanagement?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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14. Denkt u dat het noodzakelijk is om inspanningen te verrichten om het fenomeen 

'casemanagement' binnen uw organisatie in breder verband bekend te maken (op

management en uitvoerend niveau)?

0 Ja

0 Nee, want ………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Op welke wijze kan het fenomeen casemanagement het best bekend worden gemaakt 

binnen uw organisatie?

0 Lezing door de casemanager

0 Informatiebrochure

0 Periodieke nieuwsbrief

0 Lokale media

0 Door de toekomstige aanspreekpunten in de eigen organisatie

0 Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………….

Ruimte voor eventuele opmerkingen en suggesties …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NB: Het kan zijn dat wij naar aanleiding van uw reacties in deze vragenlijst nog telefonisch

contact met u opnemen.

Wij danken u vriendelijk voor de tijd en moeite die u genomen heeft om deze 

vragenlijst in te vullen.
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Bijlage 2 - Lijst met benaderde instellingen

. Algemeen maatschappelijk werk

. Arrondissementsparket Almelo

. Bureau Halt

. Bureau Vertrouwensartsen

. Bureau Slachtofferhulp

. CAD

. Centrum Beroepsoriëntatie Beroepsbeoefening

. Gemeente Hengelo, Dienst Sociale Zaken en Welzijn

. Gemeente Hengelo, afdeling Onderwijs

. Hengelose Bouwvereniging

. Intergemeentelijke Kredietbank

. Jeugdzorggroep Oost

. Jeugdreclassering

. Kinder- en jongerentelefoon Twente

. Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming, afdeling Justitiële Zaken

. OSG Hengelo

. Politie Midden Twente

. Rechtswinkel voor jongeren

. Reclassering

. Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening

. RIAGG Twente

. ROC

. Scala

. Sociale Dienst

. Sociaal Pedagogische Dienst

. SOS telefonische hulpdienst

. Stichting Minderheden Overijssel

. Stichting Jeugdzorg Twente (diverse afdelingen)

. Stichting Jeugd en Gezin Twente

. Stichting Werken Midden Twente

. Thuiszorg Centraal Twente, unit maatschappelijk werk, bureau budgetbegeleiding

. Twents MBO-College

. VSO
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