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Vanaf september 2019 zijn er 10 bijeenkomsten geweest met bovenstaande partijen. Het doel van de 

bijeenkomsten is de samenwerking te optimaliseren, kosten te reduceren door preventieve inzet en 

meer gebruik te maken van het voorliggend veld.  

De resultaten vanuit de werkgroep worden als volgt omschreven : 

- Er zijn in totaal zo’n 25 casussen besproken vanaf de start, september 2019.  

- De casussen worden inhoudelijk met elkaar doorgenomen. Het doel hiervan is te kijken welke 

organisatie kan bijdragen aan de casus. Is er al een organisatie bekend? Wat kan/moet er ingezet 

worden? Er wordt kennis gedeeld, zodat een andere partij het wiel niet opnieuw hoeft uit te 

vinden.  

Voorbeeld: Er werd een casus ingebracht door Sociaal Collectief. Het betreft een vader/moeder 

en twee jonge kinderen. Deze bleken al vele contacten te hebben bij andere organisaties. Dit 

was onbekend. Het gezin verbleef bij schoonmoeder in een 2-kamer appartement, wat inmiddels 

een onhoudbare situatie betrof. Doordat er in deze casus nauw is samengewerkt is een opname 

in een opvang voorkomen. Het gebiedsteam heeft via de burgemeester een urgentieverzoek 

gedaan bij de woningcorporatie. Deze is toegekend, waardoor het hele gezin binnenkort kan 

verhuizen naar een eigen woning. Vader heeft inmiddels een baan kunnen vinden, waardoor er 

geen sprake meer is van een uitkering via de gemeente. Via deze constructie en samenwerking is 

er preventief ingezet, waardoor er veel ( maatschappelijke ) kosten bespaard zijn gebleven.  

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt er ook veel informatie gedeeld. Dit kunnen zowel praktische als  

zorginhoudelijke vragen zijn. Er wordt gekeken vanuit verschillende visies en stromingen. Dit is 

nuttig, aangezien blinde vlekken op deze manier boven tafel komen. Denk ook aan : welke 

fondsen kunnen worden aangevraagd / welke bestaande initiatieven kunnen worden ingezet.  

 

Tevens wordt er gekeken naar het proces. Hoe kunnen bepaalde processen vereenvoudigd 

worden. Bijvoorbeeld: eerst een lening bij de Kredietbank, daarna bijzondere bijstand via de 

gemeente en daarna een SUN aanvraag. Drie stappen, die veel tijd en geld kosten. En de uitslag 

is vooraf vaak al bekend. Kredietbank gaat afwijzen i.v.m. een schuld, de gemeente gaat óf 

afwijzen óf het wordt een lening óf de aanvraag duurt max. 8 weken. Dit maakt dat SUN ook 

moet worden aangevraagd. Allemaal losse stappen, die wellicht gebundeld kunnen worden. Het 

vereenvoudigen van processen is iets wat op de agenda komt, want er zijn meerdere te noemen 

die tijdrovend en kostenbesparend zijn en wellicht anders kunnen worden ingesteld.  

 



Overige uitkomsten :  

- Sociaal Collectief is aangeschoven bij de teamvergadering van LIMOR om de medewerkers te 

informeren over het voorliggend veld. Dit maakt dat er al een aantal jonge moeders zijn 

doorverwezen vanuit LIMOR naar de jonge moedergroep. 

- LIMOR / ZIENN sluit wekelijks aan bij het koffie moment van Sociaal Collectief. Het doel hiervan 

is meer deelnemers kennis te laten maken met de koffie momenten om zo vereenzaming tegen 

te gaan. 

- De werkgroepen “Innovatie” en “Thuis in de Wijk” krijgen een nauwere samenwerking. Er wordt 

samen gewerkt aan de gids ‘wat te doen in de wijk’. Dit betreft een gids voor een betreffende 

wijk. Hierin staat vermeld welke initiatieven er zoal zijn in de wijk. Er is nog veel onbekend over 

de al bestaande initiatieven.  

- Het scharrelbudget is ingezet voor 4 casussen. Het scharrelbudget is per 1 januari jl. opgeheven, 

aangezien de samenwerking heeft gezorgd voor nieuwe werkafspraken. ZIENN/LIMOR kan direct 

starten met zorg indien er een telefonisch akkoord is van de bureaudienst van de gemeente 

Súdwest Fryslân. Dit maakt dat de inzet van scharrelbudget overbodig is.  

 

Toekomst :  

- De werkgroep wordt voortgezet met een frequentie van 1 keer per drie weken.  

De focus blijft liggen op: 

het bespreken van casussen ;  

het vergroten van ieders kennis ; 

het optimaal blijven samenwerken / het houden van korte lijnen ; 

het vereenvoudigen van enerzijds procesmatig werken anderzijds het bieden van maatwerk.  

Wensen :  

- De werkgroep uitbreiden naar de overige gebieden van Súdwest Fryslân. Nu is de werkgroep 

Innovatie alleen actief in de regio Sneek-Zuid. 

- Inspiratie sessie plannen met Ben Koenen. 

- Bemoeizorg budget. Op dit moment is er niks geregeld voor de zorg mijdende inwoners van de 

gemeente Súdwest Fryslân. Iemand die geen behoefte heeft aan ondersteuning, maar waarbij 

wel zorgen zijn vanuit de omgeving, wordt op dit moment niet adequaat opgepakt. Een 

bemoeizorg budget zou een organisatie de mogelijkheid geven om zonder indicatie tijdelijke 

ondersteuning te geven. Het doel is preventieve inzet om verdere uitval te voorkomen.  

- In de komende sessies moet de vraagstelling ‘hoe kan de zorg efficiënter / kostenbesparender 

worden ingezet’ nog concreter worden.  

 

 


