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NERGENS PLEK

ACHTER DE FEITEN AANLOPEN

GOEDE VOORBEELDEN POSITIEVE ONTWIKKELINGEN

    MEEST GENOEMDE
PROBLEMEN

het opknippen
van zorg en

ondersteuning in
wetten

langewachttijdenvoor sommigegroepen
niet debenodigdekennis op degoede plek

deel kennis
en expertise,

neem gezamenlijke
verantwoordelijkheid

geef cliënten    eenduidige en volledigeaanbodinformatie

       anticipeer   op veranderende             zorgvraag  

vereenvoudig
de toegang en

aanmelding
(integraal, uniform)

De hele signaleringsrapportage en interviews vind je op:

WWW.BCMB.NL/DAGVANDECLIENTONDERSTEUNING

Blijvende zorg: burgers van het
kastje naar de muur; gebrek
flexibele organisatie en finan-
ciering zorg, afstemmings- en
afschuifproblemen.

Het lukt onvoldoende
de menselijke maat en 
maatwerk te realiseren.

Mensen weten de weg niet te vinden; krijgen onterecht 
geen hulp of krijgen iets anders dan ze nodig hebben. 

Wlz: wonen met intensieve 
begeleiding VG6 en VG7
Jeugdzorg: wachtlijsten jeugdigen 
complexe problematiek
Passend onderwijs: 
langdurig thuiszitters
Sociaal domein:
logeeropvang
alle doelgroepen

57% OCO: informatie matig tot onvoldoende
Cliënten willen vergelijkbare info afgestemd
op persoonlijke vraag
Behoefte cliënten aan eenduidige wachtlijst-
gegevens en aanmeldprocedures

80% OCO heeft cliënten met wachttijd 
langer dan 6 maanden
Sommige OCO’s hebben tot 50-60 lang 
wachtende cliënten per jaar

verslavingsgerelateerd
problematiek waarop zorgaanbieder 
geen antwoord heeft
‘gedrag’: gedragsproblemen, grensover-
schrijdend gedrag, moeilijk verstaanbaar gedrag

40%
33%

21%

Bij Ons Tweede Thuis eindigt eindelijk de
lange zoektocht van Aline naar een passende, 
veilige woonplek voor haar zoon.

alle levensgebieden en samenwerking 

termijn nieuwe indicatie afhankelijk van beperking

Zorgorganisatie Lievegoed hanteert beleid
voor LVB’ers die blowen en gebruikt dit
niet als contra-indicatie.

steeds vaker samenwerking tussen 
VG en GGZ-sector

WOONPLEK GEVONDEN BIJ ONS TWEEDE THUIS VERBETERTRAJECT TOEGANG SOCIAAL DOMEIN:

PASSENDE BESCHIKKINGSDUUR WMO:

LVB BELEID LIEVEGOED
SAMENWERKING SECTOREN

We hebben in de zorg allemaal
een stukje taart, maar er is niemand
die de hele taart in het vizier heeft

Chiel Egberts, grondlegger
van de Driehoekskunde

lees het interview op www.bcmb.nl

Tom (18) met verstandelijke beperking en
ernstig probleemgedrag komt op jarenlange
wachtlijst begeleid wonen (VG6). Onder-
tussen thuis geen passende begeleiding door
ontbreken kennis en vaardigheden medewerkers.

Pjotr met ASS, ADHD en Gilles de la Tourette moet op zijn 18e 
van Jeugdwet naar Wlz. Aanvraag indicatie kan pas 3 maanden 
daarvoor, zoeken plek pas daarna.

beperkt zicht opwachtlijsten en aardvan de zorgvraag

geen maatwerkmogelijk

overbruggings-
zorg vaak niet

passend nog te weinig
samenwerking

en gezamenlijke
verantwoordelijkheid

goede
prikkels

ontbreken

BCMB signalering

OORZAKEN

TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID VOORZIENINGEN

AANBEVELINGEN


