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Voorwoord 

 

Toen mijn schoonzus twee jaar geleden vertelde dat zij als maatschappelijke werker van MEE Rotterdam 

in een wijkteam werd geplaatst, heeft het idee om hierover mijn thesis te schrijven mij nooit meer echt 

los gelaten. En zo schreef ik eind september een open sollicitatie voor een afstudeerstage naar de 

wethouder van Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam Hugo de Jonge. Via via 

via is de brief toen bij beleidsmedewerker Silvia van Eijsden terecht gekomen en zo geschiedde: ik ging 

mij een half jaar lang bezig houden met de Rotterdamse wijkteams. 

 

Als meisje uit de ‘provincie’ is Rotterdam een overweldigende stad. Rotterdam kampt met (veel) 

problemen: een havenstad met bijna meer allochtonen dan autochtonen, hoge mate van laag 

geletterdheid, criminaliteit, veel krachtwijken, vechtscheidingen enz.. Maar de havenmentaliteit van 

hard werken en een gezonde dosis Rotterdamse nuchterheid werkt ook door in het beleid van de 

gemeente. Er zijn dan misschien wel veel problemen, maar ook zeker even veel oplossingen. De 

wijkteams zijn in meer gemeenten doorgevoerd, maar Rotterdam is by far de meest interessante 

gemeente om onderzoek te doen. Na 4 maanden stage bij de gemeente heb ik Rotterdam in mijn hart 

gesloten. Rotterdam: I’ll be back.  

 

Mijn dank is groot voor Daniëlle Scholtens Wilbrink, aanjager van het idee. Daarnaast wil ik van de 

gemeente Rotterdam Silvia van Eijsden bedanken voor de goede en fijne begeleiding, Maartje Duineveld 

en Jaime Cheung voor het luisteren naar en helpen met de aanbevelingen, Dick Butte, Liesbeth Heering 

en Lenette Rietveld van het evaluatieonderzoek ‘Integrale wijkteams in wording’ en alle collega’s van 

afdeling Jeugd voor de fijne en leuke tijd op mijn stage. Vanuit de Universiteit Utrecht wil ik mijn 

begeleiders Caelesta Braun en Wieger Bakker bedanken. En natuurlijk mijn ouders voor de support. 

 

Ik heb heel veel plezier gehad aan het schrijven van de scriptie. Veel lees plezier! 

 

Tirza Scholtens 
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Managementsamenvatting 

 

Onderzoeksopzet en focus 

Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in hoe casusregie in de wijkteams in Rotterdam verloopt. 

Casusregie wordt verleend wanneer er in een huishouden sprake is van multi- problematiek. In dat geval 

wordt er een persoon aangesteld als casusregisseur die het overzicht bewaard, de zorg afstemt tussen de 

overige hulpverleners en de cliënten en het aanspreekpunt is voor het gezin of huishouden. De vraag die 

centraal staat in deze scriptie is: ‘Hoe draagt casusregie in de wijkteams in Rotterdam bij aan 

efficiëntere zorg?’ Dit is gebeurd vanuit het perspectief van efficiëntie en street- level bureaucracy. In 

deze thesis is er voor gekozen om de aspecten van efficiënt werken vanuit new public management als 

uitgangspunt te nemen: informatievoorziening – overzicht en afstemming-, capaciteiten – passende zorg 

- en prikkels – autonomie- . De casusregisseurs zijn bij uitstek street- level bureaucrats: ‘werknemers in 

publieke functies die direct contact hebben met burgers in hun werk en de discretionaire bevoegdheid 

hebben in de uitvoering er van’ (Lipsky, 2010: 3). Daarnaast ervaren zij ook de autonomie en 

discretionaire bevoegdheid in hun werk. In deze thesis is aan het takenpakket van street- level 

bureaucrats netwerksturing toegevoegd. Vanuit de literatuur zijn de belangrijkste concepten van 

casusregie: autonomie, inhoudelijke beslissingen kunnen nemen, vertrouwen op kennis en ervaring, 

uitvoeringsbevoegdheid en netwerksturing. 

 

Vanwege mijn stage bij het evaluatieonderzoek ‘Integrale wijkteams in wording’ is er in eerste instantie 

voor de onderzoeksopzet gekozen voor een kwalitatief onderzoek. In de interviews werden 

wijkteamleden van de wijkteam Ommoord, Hoek van Holland en Beverwaard geïnterviewd over de 

bouwstenen van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en het werken in een wijkteam. Over casusregie 

werden drie vragen gesteld: ‘Wat verstaan wijkteamleden onder casusregie’, ‘Wat is de meerwaarde?’ 

en ‘Wat zijn de belemmeringen?’. Omdat de interviews niet direct voortvloeiden uit het theoretisch 

kader is er ook nog een korte enquête gehouden onder alle wijkteams. 109 respondenten uit 22 wijkteams 

hebben de enquête uiteindelijk ingevuld. 

 

Uitkomsten en conclusies  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat casusregie bijdraagt aan efficiëntere zorg door het 

overzicht, afstemming en het kunnen bieden van passende zorg. Wat betreft de concepten van casusregie 

leidt autonomie tot efficiëntere zorg, omdat het als prikkel fungeert voor de casusregisseurs. De 

respondenten geven aan voldoende ruimte te hebben om hun functie naar eigen inzichten te kunnen 
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invullen en niet worden belemmerd door de doelen van het wijkteam. Ten tweede geven wijkteamleden 

aan dat casusregie bijdraagt aan het nemen van inhoudelijke beslissingen. De ondersteunende 

professionals helpen de casusregisseurs in het nemen van inhoudelijke beslissingen en beslissingen rond 

individuele cases worden zelden teruggedraaid. Ten derde geven wijkteamleden in de enquête aan dat 

zij hun extra rol als casusregisseur kunnen uitvoeren, omdat er vertrouwd wordt op hun kennis en 

ervaring. In de interviews worden niet gerept over kennis en ervaring als stimulans voor efficiënter 

werken. Maar toch lijkt kennis en ervaring van de casusregisseur bij te dragen aan efficiëntere zorg. Ten 

vierde kennen wijkteamleden maar weinig belemmeringen in de uitvoering van hun werk als 

casusregisseurs. Daarnaast noemen wijkteamleden de functie van het aanspreekpunt zijn voor het gezin 

en hulpverleners als een positief punt voor casusregie. De uitvoeringsbevoegdheid die casusregisseurs 

hebben, helpen zodoende in het bieden van efficiëntere zorg. Als laatste geven wijkteamleden aan dat 

het aansturen van een netwerk positief bijdraagt aan efficiëntere zorg. Zo zijn zij in staat een netwerk 

aan te sturen en helpt netwerksturing bij het inzetten van passende zorg. Daarnaast zijn er nog maar 

weinig conflicten geweest met ondersteunde professionals. 
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Inleiding 

 

1.1 Introductie 

Max is 17 jaar en vader van een zoontje. Hij woont niet samen met de moeder en het kind, zij wonen in 

de Rotterdamse wijk Spangen. Max woont in de Rotterdamse wijk Overschie. Wanneer de moeder van 

Max naar Almelo vertrekt, blijft Max alleen achter. De moeder van Max had huurachterstanden, dus 

Max kan niet in het huis blijven wonen. Ook bij zijn vader in Blijdorp en zijn volwassen zussen kan 

Max niet terecht. Het gezin waaruit Max komt, heeft een geschiedenis in de hulpverlening, al eerder is 

er opvoedhulp ingeschakeld en toen bleek ook dat Max een milde vorm van depressie heeft. Daarnaast 

kan Max maar moeilijk zijn emoties in bedwang houden en dreigt daardoor van school gestuurd te 

worden. Bij de McDonald’s is hij eerder dat jaar al ontslagen (Ecorys, 2014). 

 

Max heeft te maken met een opeenstapeling van problemen: geen verblijfplaats, last van depressie, 

moeite zijn emoties in bedwang te houden en problemen op school en op werk. Vanaf 01 januari 2015 

zijn er in Rotterdam wijkteams die de problematiek van Max aanpakken. De wijkteams vloeien voort 

uit de decentralisaties van de overheid die op deze datum zijn doorgevoerd. In de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 staat beschreven dat vanaf 01 januari de maatschappelijke ondersteuning 

georganiseerd wordt door de gemeenten. Er vonden drie decentralisaties plaats, namelijk de 

decentralisatie van de jeugdzorg, nieuwe Participatiewet en de decentralisatie van de begeleiding en 

verzorging uit de AWBZ. Deze drie decentralisaties hebben er toe geleid dat veel gemeenten wijkteams 

hebben op gezet. Professionals uit verschillende organisaties pakken gezamenlijk via een integrale en 

generalistische aanpak de problemen aan in een gezin of bij een volwassene (Gemeente Rotterdam, 

2013a: 10) (Oude Vrielink, Van der Kolk & Klok, 2014: 7 – 21).  

 

Multiprobleemgezinnen – zoals Max en zijn familie - worden geholpen door het wijkteam wanneer hulp 

via het wijknetwerk – de achterban van een wijkteam, met bijvoorbeeld de huisarts en sportvereniging 

-, en het Centrum van Jeugd en Gezin niet toereikend genoeg zijn. Voor volwassenen wordt de hulp in 

eerste instantie georganiseerd vanuit de Vraagwijzer – waarin op verschillende vlakken gratis advies 

wordt gegeven aan volwassenen. Rotterdam kent 42 wijkteams waarin zowel jeugd- en gezinscoaches, 

als volwassenencoaches werkzaam zijn. Aan het hoofd van een wijkteam staat een integrale 

wijkteamleider, in sommige wijken ondersteund door een plaatsvervangend wijkteamleider Jeugd 

(Gemeente Rotterdam, 2013a) (Gemeente Rotterdam, 2014ab)1. Verschillende hulpverleners uit 

                                                           
1 Zie de bijlage voor de geografische indeling van de wijkteams. 
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wijkteam Overschie werken integraal samen in de casus van Max. Vanwege de multi-problematiek zal 

een hulpverlener de zorg coördineren bij Max: de casusregisseur. De casusregisseur stemt de zorg af 

met de ondersteunende professionals die zich ook ontfermen over Max. Één gezin, één plan, één 

regisseur is het motto (Gemeente Rotterdam, 2014c: 2).  

 

1.2 Onderzoeksperspectief: Casusregie  

In Rotterdam zijn verschillende werkafspraken gemaakt omtrent zorgcoördinatie. Aanleiding hiervoor 

was de gebrekkige samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties in de casus van het ‘Maasmeisje’. 

Door toedoen van de Jeugdgezondheidszorg werden problemen niet vroegtijdig gesignaleerd wat 

uiteindelijk resulteerde in de dood van ‘Maasmeisje’ Gessica Gomes (Volkskrant, 4 september 2007). 

Voordat de wijkteams in het leven werden geroepen, kende Rotterdam  drie verschillende 

zorgnetwerken. De Deelgemeentelijk Organisatie Sluitende Aanpak (DOSA) trachtte ernstige 

problematiek bij jongeren in een specifieke deelgemeente te voorkomen, door afstemming met de 

DOSA- regisseur, Bureau Jeugdzorg, Politie, Centrum voor Jeugd en Gezin, Leerplichtambtenaar en het 

Jongerenloket. Het tweede zorgcoördinatienetwerk is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG 

overlapt met het Zorg Advies Team (ZAT) van scholen – een samenwerkingsverband tussen 

schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, verpleegkundige en een interne begeleider. Het laatste 

netwerk is het Lokaal Zorg Netwerk (LZN)/ Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG). Tussen deze 

ketens wordt ook weer samengewerkt (Gemeente Rotterdam, 2015a). De drie zorgcoördinatienetwerken 

leveren in een casus allen een procescoördinator en beslissen ook met de andere hulpverleners in een 

gezin of er casusregie nodig is en wie als verantwoordelijke wordt aangewezen. Met de invoering van 

de wijkteams zijn de drie netwerken hierin opgegaan. Casusregie is blijven bestaan, maar gaat nu dus 

alleen nog maar over de afstemming, overzicht en coördinatie tussen wijkteam en overige hulpverleners 

in een gezin (Gemeente Rotterdam, 2012). Hoe de casusregie in de wijkteams verloopt, staat centraal in 

deze thesis.  

 

1.3 Doel- en vraagstelling  

Casusregie speelt dus een belangrijk rol in het beleid van de gemeente Rotterdam omtrent de 

decentralisatie van de jeugdzorg. Door casusregie kan het gebrek aan samenwerking en afstemming 

tussen de verschillende organisaties die een gezin/individu ondersteunen worden voorkomen (Gemeente 

Rotterdam, 2013a: 5). Casusregie kan een belangrijke rol spelen in de heersende beleidsdiscours dat 

door de taken van de jeugdzorg bij gemeenten neer te leggen er meer effectiever en efficiënter gewerkt 

kan worden (Oude Vrielink, Sterrenberg & Koper, 2014: 36). Wanneer er geen regie wordt gevoerd, 

kan er geen maatwerk worden geleverd en wordt er geen compleet beeld gevormd over de problemen 
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van een gezin of huishouden (Kruiter, De Jong, Van Niel en Hijzen, 2008: 68). Kortom, zonder regie in 

een casus wordt efficiënt werken een hele uitdaging. In deze thesis staat de vraag centraal of casusregie 

ook daadwerkelijk bijdraagt aan efficiënte zorg. 

  

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe casusregie verloopt in de wijkteams in 

Rotterdam. Aangezien het onderzoek plaats vindt in een vrij vroeg stadium – de meeste wijkteams zijn 

pas echt van start gegaan op 01 januari 2015 – is dit vooral een verkennend onderzoek. Waar lopen de 

wijkteams tegenaan? Wat gaat goed en wat niet? Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente 

Rotterdam, afdeling jeugd, zodat knelpunten ook bekend worden bij de gemeente en hier op 

geanticipeerd kan worden. Deze belofte is ook toegezegd door de gemeente Rotterdam. De hoofd- en 

deelvragen van dit thesisonderzoek luiden: 

 

 

Om de hoofdvraag te beantwoorden, worden er vier deelvragen gesteld. De vragen: ‘wat is casusregie’, 

‘hoe zijn de wijkteams en casusregie vorm gegeven’ en ‘wat wordt er bedoeld met efficiëntie’, dienen 

als ondersteuning van de hoofdvraag, om de casus inzichtelijk te maken. De vraag over wat 

wijkteamleden verstaan onder efficiënte zorg is een verklarende vraag en helpt zodoende de hoofdvraag 

te beantwoorden. 

 

 

 

 

Hoe draagt casusregie in de wijkteams in Rotterdam bij aan efficiëntere zorg?  

 

Wat is casusregie? 

Hoe zijn de wijkteams en casusregie vormgegeven in Rotterdam? 

Wat wordt er in deze context bedoeld met efficiëntie? 

 

Wat verstaan wijkteamleden onder efficiënte zorg? 
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1.4 Wetenschappelijke relevantie 

De casusregisseurs uit de wijkteams in Rotterdam, zijn bij uitstek street- level bureaucrats: uitvoerders 

van beleid die in direct contact met burgers staan. Net als street- level bureaucrats hebben 

casusregisseurs de discretionaire bevoegdheid (beslissingsbevoegdheid) om hun werk naar behoren uit 

te voeren (Lipsky, 2010). Wat deze professionals uniek maakt, is dat zij een extra taak hebben gekregen: 

zij moeten namelijk in staat zijn om een netwerk aan te sturen van ondersteunende professionals. Eerder 

onderzoek heeft laten zien dat netweken een belangrijk onderdeel zijn van het werk van street- level 

bureaucrats. De aansturing van een netwerk is echter een nieuw fenomeen  en een steeds belangrijker 

onderdeel in het takenpakket van street- level bureaucrats. Dat valt ook af te lezen aan de opkomst van 

de zelfsturende teams als managementmethode in de zorg (Tjepkema, 2003). Daarnaast zijn op 01 

januari 2015 een groot deel van de Nederlandse gemeenten overgegaan op wijkteams en is 

zorgcoördinatie een belangrijke taak geworden in het werk van maatschappelijk werkers. Al deze 

veranderingen maken dat netwerksturing een serieus aspect is geworden dat mee genomen moet worden 

in de definitie van street- level bureaucrats.  

 

In deze thesis wordt netwerksturing gezien als toevoeging van het takenpakket van street- level 

bureaucrats. Netwerksturing valt als onderdeel, naast de beslissingsmacht, onder de autonomie van 

street- level bureaucrats. Immers, zij hebben zelf de autonomie over de aansturing van een netwerk. Dit 

alles kan tot nieuwe inzichten leiden: heeft de uitbreiding van autonomie en discretionaire bevoegdheid 

met netwerksturing een positief effect op street- level bureaucrats? Ervaren zij het als een meerwaarde 

en stimuleert dit hen in de uitvoering van hun werk? Of heeft het juist een negatief effect en komt het 

de uitvoering van het werk niet ten goede? Zien zij het als een belemmering voor hun werk? Kortom, 

helpt netwerksturing de zorg efficiënter in te vullen? Netwerksturing valt niet meer weg te denken uit 

het dagelijks werk van street- level bureaucrats, maar het effect er van op de uitvoering van hun werk is 

nog niet bekend. Met dit onderzoek wordt er een bijdrage geleverd aan de kennisvergaring omtrent 

netwerksturing en street- level bureaucracy. Hierbij dienen de wijkteams in Rotterdam als casus. In het 

theoretisch kader wordt er verder ingegaan op street- level bureaucracy.  

 

1.5 Maatschappelijke relevantie 

Naar aanleiding van eerdere gesprekken van de gemeente Rotterdam met professionals uit het veld 

waarin de verwachting werd uitgesproken dat casusregisseurs hinder zullen ondervinden bij het 

contactleggen met de gemeente en behoefte hebben aan meer doorzettingsmacht in hun werk, was 

aanvullend onderzoek noodzakelijk (Gemeente Rotterdam, 2015e). Om die reden is er aansluiting 

gezocht met het onderzoek ‘integrale wijkteams in wording’ van afdeling OBI van de gemeente 
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Rotterdam om de knelpunten te inventariseren. Dit thesisonderzoek draagt bij aan het inzichtelijk maken 

van deze mogelijke knelpunten van casusregie, maar ook de meerwaarde, wat de uitvoering van het 

werk van de wijkteamleden ten goede komt. 

  

Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam zorgcoördinatie hoog in het vaandel staan. Helaas lijkt de 

geschiedenis zich te herhalen. In Groningen deed zich een drama voor waarbij een kind uit een gezin 

overleed aan de gevolgen van huiselijk geweld. Ook hier werd geoordeeld dat de vele 

hulpverleningsorganisaties die betrokken waren in het gezin hebben gefaald in – onder andere- het 

overzichtelijk maken en afstemmen van hulp. Er ontbrak ook aan een regisseur in de casus 

(Samenwerkend Toezicht Jeugd, 2015). Kortom, wanneer er geen casusregie is en er onvoldoende wordt 

afgestemd tussen hulpverleners, kan het desastreus mis gaan, met de dood tot gevolg. Hoewel dit 

thesisonderzoek zich richt op efficiëntie, kan casusregie een belangrijke voorwaarde zijn voor goede – 

en dus efficiënte – zorg. Casusregie draagt bijvoorbeeld ook bij aan het kunnen bieden van passende 

ondersteuning. (Mede) Door casusregie kunnen – cruciale- fouten tot het minimum worden beperkt. 

 

1.6 Leeswijzer  

Dit afstudeeronderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de casus verder uiteengezet. Er 

wordt in gegaan op de wijkteams in Rotterdam, casusregie en het efficiëntievraagstuk wordt verder 

besproken. Hoofdstuk 3 is het theoretisch kader en bespreekt de verschillende aspecten van street- level 

bureaucracy en efficiëntie die van toepassing zijn op casusregie, met als toevoeging de netwerksturing. 

In hoofdstuk 4 worden de methoden besproken. In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 staan de resultaten uit de 

interviews en enquêtes beschreven. Ten slotte wordt in de conclusie, hoofdstuk 7, een antwoord gegeven 

op de hoofdvraag.  
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Casusregie in de wijkteams in Rotterdam 

 

In deze thesis staat casusregie in de wijkteams in Rotterdam centraal. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 

op de wijkteams (in Rotterdam) en casusregie. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de vragen: ‘wat is 

casusregie’ en ‘hoe zijn de wijkteams en casusregie vormgegeven in Rotterdam’. 

 

1. Wijkteams 

 

1.1 Achtergrond wijkteams 

Wijkteams zijn een uitvloeisel van de beleidstheorie achter de decentralisatie van de jeugdzorg. In de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat beschreven dat vanaf 1 januari de maatschappelijke 

ondersteuning georganiseerd wordt door de gemeenten. Er vonden drie decentralisaties plaats, namelijk 

de decentralisatie van de jeugdzorg, nieuwe Participatiewet en de decentralisatie van de begeleiding en 

verzorging uit de AWBZ. Deze drie decentralisaties hebben er toe geleid dat veel gemeenten wijkteams 

hebben op gezet. Professionals uit verschillende organisaties pakken gezamenlijk via een integrale en 

generalistische aanpak de problemen aan in een gezin of bij een volwassene. Het concept van sociale 

wijkteams vond zijn oorsprong onder oud-minister van Wonen, Werken en Integratie Ella Vogelaar die 

in 2007 het experiment ‘Achter de Voordeur’ opzette. De doelgroep waren mensen met meervoudige, 

complexe problematiek die door helpverleners werden benaderd. Professionals werden hierbij 

generalisten die op verschillende vlakken beslisten en handelden. De zorg werd in de wijk 

georganiseerd. Het ‘Achter de Voordeurexperiment’ was een van de zeven experimenten van minister 

Vogelaar en was gebaseerd op het experiment van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. In dit 

experiment werd outreachend gewerkt – de hulpverleners gaan naar de cliënt toe – en 

hulpverleningsorganisaties pakten samen – integraal – de problemen van een gezin aan. Dit experiment 

bouwde voort op het plan van minister Rouvoet ‘Alle kansen voor alle kinderen’ waarin zorgcoördinatie 

centraal stond en een hulpverlener als regisseur werd aangewezen om het overzicht te behouden. Het 

‘Achter de Voordeur- experiment’ en de daaruit voortvloeiende gedachte van  ‘Een gezin, een plan, een 

regisseur, werd opgenomen in het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ en door de decentralisaties die in 2015 

werden doorgevoerd zagen veel gemeenten het nut van wijkteams in (Gemeente Rotterdam, 2013a: 10) 

(Oude Vrielink, Van der Kolk & Klok, 2014: 7 – 21) (Oude Vrielink, Sterrenberg & Koper, 2014). 
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1.2 Wijkteams in Rotterdam 

De wijkteams in Rotterdam zijn opgenomen in het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (Gemeente 

Rotterdam, 2013a). Rotterdam heeft zichzelf als doel gesteld om zowel jeugd- en gezinteams, als 

volwassenteams op te zetten die vanaf 2018 samen een integraal wijkteam zullen vormen. De 

maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in een wijkteam zijn afkomstig van verschillende 

moederorganisaties. Het nieuwe coalitieakkoord van het college van Burgemeester en Wethouders 

zorgde ervoor dat na de verkiezingen in maart 2014 de integrale wijkteams versneld in werden gevoerd. 

Zo doende zijn vanaf 1 januari 2015 alle 42 wijkteams van Rotterdam integraal van start gegaan 

(Gemeente Rotterdam, 2015b). Rotterdam heeft met de decentralisaties zichzelf vijf doelen gesteld. Het 

gaat hierbij om zelfredzaamheid van jeugdigen en opvoeders, passende jeugdhulp, snellere 

beschikbaarheid van hulp en hulp tegen aanvaardbare kosten. Deze punten moeten (onder andere) door 

de wijkteams gerealiseerd worden. Ook de wijkteamleden zetten in eerste instantie in op de 

zelfredzaamheid en sociale netwerk van burgers, bieden passende hulp en kunnen, doordat zij in een 

wijkteam werken, snel hulp inzetten (Gemeente Rotterdam 2013a).  

 

Burgers die worden aangemeld bij een wijkteam zijn al verschillende voorportalen gepasseerd. Zo is 

allereerst het wijknetwerk aan zet. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen en kerken en 

moskeeën, maar ook huisartsen en psychologen (die niet verbonden zijn aan een organisatie uit het 

wijkteam). Het wijknetwerk draagt bij aan de zelfredzaamheid van burgers en kunnen ook door 

wijkteamleden worden aangeboord. Het tweede portaal is het ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG) 

voor de jeugd en de ‘Vraagwijzer’ voor volwassenen. Bij deze twee loketten kunnen burgers terecht 

wanneer zij vragen hebben over opgroeien en opvoeden (CJG) of voor vragen, advies en kortdurende 

ondersteuning (Vraagwijzer). Deze twee instanties kunnen de cliënt doorverwijzen naar het wijkteam. 

Het wijkteam biedt basishulp, maar kan wel specialistische hulp inzetten wanneer dat nodig is. De jeugd- 

en gezinscoaches uit het wijkteam bezitten pedagogische en sociaalmaatschappelijke expertise. Ook 

hebben zij kennis van psychiatrische problematiek en hulpverlening voor licht verstandelijk beperkten. 

De volwassenencoaches zijn bijvoorbeeld WMO adviseurs, maar verlenen ook hulp aan volwassenen 

van boven de 23 jaar met psychische problemen of een verstandelijke handicap. Ook 

schuldenproblematiek wordt aangepakt door het wijkteam (Gemeente Rotterdam, 2013a) (Gemeente 

Rotterdam, 2015c). Figuur 1 geeft een weergave van hoe de zorg in het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 

is vormgegeven. 
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Figuur 1. Zorg in het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (Bron: Gemeente Rotterdam, 2015). 

 

2. Casusregie 

 

2.1 Achtergrond casusregie 

Casusregie wordt gevoerd als in een huishouden de problematiek meervoudig en complex is en er 

meerdere hulpverleners in een huishouden opereren. Het huishouden kan op dat moment niet meer zelf 

de regie voeren, waardoor de regie bij een professional komt te liggen (Gemeente Rotterdam, 2013a: 18 

– 19). De noodzaak van casusregie vond zijn oorsprong na het tragische lot van het ‘Maasmeisje’ 

Gessica die in 2006 door haar vader werd vermoord en uiteindelijk in de Maas bij Rotterdam is terug 

gevonden. Veel hulpverleners hebben zich toentertijd over Gessica en haar familie ontfermd, maar toch 

bleken er fouten te zijn gemaakt in de zorgcoördinatie. De verschillende instellingen hadden geen 

overzicht, omdat informatie niet werd uitgewisseld, de jeugdzorg had geen volledig beeld van alle 

gezinsleden en er was onduidelijkheid over wie de zorg moest coördineren (Derks, 2009: 29 – 30). 
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Kortom, van casusregie was geen sprake. Na dit ongeval werd het duidelijk dat zorg beter gecoördineerd 

moest worden (Trouw, 17 mei 2007). 

 

Casusregie is nauw verwant aan ‘ketenaanpak’, een samenwerkingsverband dat vaker ingezet is in de 

zorg. Ketenaanpak heeft betrekking op casussen met meervoudige complexe problemen, waarbij er 

getracht wordt om de problemen en behoeften op elkaar af te stemmen door de verschillende 

hulpverleners die betrokken zijn bij een cliënt. Door de afstemming kan een gezamenlijk doel worden 

bereikt en efficiënter worden gewerkt. Kernbegrippen van ketenaanpak zijn dus het afstemmen van de 

zorg, structurele samenwerking en een integrale benadering (De Groof, Stas, Blow & Brepoels, 2014: 2 

– 4). Hier kan aan toegevoegd worden dat een hulpverlener het contactpersoon is voor het gezin en 

verantwoordelijk is voor het ondersteuningsplan van het gezin of huishouden. Er wordt dus regie 

gevoerd door een professional (Zoon & Berg- Le Clerq, 2014: 5). Een hulpverlener stemt dan de zorg 

af die nodig is in een gezin/huishouden, waardoor de neuzen (van de hulpverleners) dezelfde richting 

op staan.  

 

2.2 Casusregie in de wijkteams in Rotterdam 

Er zijn verschillende definities van casusregie opgesteld door de gemeente Rotterdam. De definities 

bevatten allemaal – in meer of mindere mate - de begrippen afstemming, overzicht, regisseren (of 

ordenen) en de functie van aanspreekpunt voor het gezin of huishouden. Zo is er een definitie 

geformuleerd in de factsheet casusregie van de gemeente Rotterdam die is opgesteld in samenwerking 

met jeugdhulpverleners. Deze definitie legt de nadruk op het afstemmen van hulp en zorg. Ook wordt 

er gesproken over een verplichtend karakter van de afspraken. De definitie is als volgt: 

“Casusregie is het afstemmen van de hulp en zorg in een gezin  door betrokkenen en hulpverleners 

wanneer het gezin dit niet kan of wanneer er sprake is van een bedreigende situatie. De afspraken tussen 

de verschillende partijen volgend uit deze afstemming hebben een verplichtend karakter voor wat betreft 

de samenwerking” (Gemeente Rotterdam, 2014c: 2).  

 

Een andere definitie komt uit het eindadvies over zorgcoördinatie. Ook hier gaat het over overzicht en 

afstemming, hier ordenen genoemd. Als toevoeging wordt hier genoemd dat de casusregisseur het 

aanspreekpunt is. De definitie luidt: 

“Casusregie is het ordenen van alle hulp, zorg en ondersteuning in een gezin, of bij een individu. De 

casusregisseur is de belangrijkste schakel in de zorgcoördinatie. De casusregisseur is aanspreekpunt 

voor de betrokkene en regisseert alle hulp voor een gezin of individu” (Gemeente Rotterdam, 2013c: 4). 
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Een derde definitie komt uit het Wmo- kader Rotterdam 2015. In deze definitie wordt de nadruk gelegd 

op ordenen, overzicht en afstemming. Daarnaast staat beschreven wanneer casusregie wordt ingezet. De 

beschrijving is als volgt: 

Casusregie is het ordenen en op elkaar afstemmen van alle hulp, zorg en ondersteuning (coördinatie) 

aan alle betrokkenen bij een casus. Casusregie is nodig als er meerdere ondersteuningsvormen worden 

ingezet. Het gaat dan om situaties waarin door verschillende organisaties en hulpverleners, zowel kort- 

als langdurende hulpverlening wordt geboden (en veelal aan verschillende bij de casus betrokken 

personen). (Gemeente Rotterdam, 2015d: 34) 

 

De taken van een casusregisseur zijn: hulp bieden aan een huishouden, inventariseren en analyseren van 

informatie, afstemmen met andere partijen, verantwoordelijkheid voor het ondersteuningsplan, 

coördineren, plannen en prioriteren van het hulpaanbod, monitoren van de voortgang, evalueren van 

hulpaanbod en proces, op- en afschalen indien nodig en afsluiten van een casus. Kortom, een 

casusregisseur werkt mee in een casus, behoudt het overzicht over het hulverleningsproces, zorgt voor 

afstemming tussen hulpverleners en is verantwoordelijk voor het ondersteuningsplan. Ook worden er 

een scala aan competenties toegeschreven aan de casusregisseur, te noemen: innovatief, initiatiefrijk, 

besluitvaardig, zorgvuldig, overtuigingskracht, vasthoudend, kostenbewust, sensitief, cliëntgericht, 

creatief, communicatief vaardig, planmatig werken, hoofd koel houden en beschikken over de nodige 

werkervaring. (Gemeente Rotterdam, 2013c). 

 

Of er casusregie gevoerd moet worden, ligt aan de zwaarte van de problematiek. Wanneer het gaat om 

complexe, meervoudige problemen, wordt er altijd casusregie gevoerd, maar het ligt aan de ernst van de 

situatie wie de casusregie op zich neemt. Het wijkteam opereert in het vrijwillig kader, wanneer er sprake 

is van dwang – een maatregel uitgesproken door de kinderrechter – of drang – hulpverlening onder 

voorwaarden – wordt de casus overgedragen aan een gecertificeerde instelling. Er zijn drie 

gecertificeerde instellingen actief in Rotterdam, namelijk Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, 

William Schrikkergroep (gericht op verstandelijk beperkten) en Leger des Heils (gericht op thuis- en 

daklozen). Wanneer de casusregie wordt overgedragen naar een van deze drie instellingen blijft het 

wijkteam als ondersteunende professional betrokken. Als de zorg afloopt, kan de casus worden 

afgeschaald naar het wijkteam. Bij vrijwillige hulp blijft de casus in het wijkteam en is het wijkteam 

ook de casusregisseur (Gemeente Rotterdam, 2014c). Zie voor de toewijzing van casusregie onderstaand 

schema in figuur 2.  
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Figuur 2. Stromenschema casusregie wijkteam (Gemeente Rotterdam, 2014c). 

 

3. Casusregie in de wijkteams in Rotterdam als vorm van efficiëntie 

 

Rotterdam heeft de wijkteams ingevoerd vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg. In de 

beleidstheorie achter deze decentralisatie staan de kernbegrippen vereenvoudigen, efficiëntie en 

effectiviteit centraal. Dit valt terug te lezen in de hoofdlijnen van de beleidstheorie die zich centreren 

rond vraagreductie en kostenreductie. Kostenreductie wordt bereikt door een integrale aanpak en betere 

samenwerking. Bij vraagreductie gaat het onder meer om meer passende ondersteuning en vroegtijdig 

ingrijpen (Rekenkamer Amsterdam, 2014: 10 – 12). De kernbegrippen komen ook terug in het beleid 

van de gemeente Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2013a: 11). Casusregie heeft een belangrijke rol in 

de beleidstheorie. Het zorgt voor het vereenvoudigen van de jeugdzorg en efficiëntere en effectievere 

zorg. Door casusregie weten de hulpverleners van elkaar waar ze in een casus mee bezig zijn en er 

worden niet onnodig veel professionals bij gehaald. Zo wordt er met minder middelen (of niet onnodig 

veel middelen) hetzelfde resultaat bereikt.  
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Afspraken over zorgcoördinatie in Rotterdam (waar casusregie onder valt) zijn opgenomen in de Staal+ 

afspraken. Ook hier is efficiëntie een belangrijk begrip. Het inzetten van zorgcoördinatie draagt bij aan 

snellere hulp aan multi- probleemgezinnen. Hierbij wordt zorg tussen de verschillende partijen op een 

lijn gebracht, de voortgang scherp bewaakt en wordt er ingegrepen om passende ondersteuning te 

bieden. Door te focussen op casusregie kunnen andere aspecten, zoals hulp dichtbij, eenvoudige 

aanpassingen en een outreachende aanpak, ook bewerkstelligd worden (Gemeente Rotterdam, 23 april 

2013b). Efficiëntie wordt hier gedefinieerd als sneller hulp kunnen bieden, afstemming tussen 

hulpverleners, het hebben van overzicht en zorgen voor passende ondersteuning. Kortom, efficiëntie is 

een belangrijk begrip voor casusregie in de wijkteams in Rotterdam. 

 

Een hulpmiddel voor een efficiëntere samenwerking in de jeugdzorg in Rotterdam, is het instrument  

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA) (onderdeel van het landelijke instrument 

Multisignaal). Dit hulpmiddel is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn met jongeren tot 23 jaar. 

De organisaties die aangesloten zijn bij SISA lopen uiteen van de wijkteams tot het wijknetwerk 

(scholen en Centrum voor Jeugd en Gezin bijvoorbeeld). In SISA signaleert een hulpverlener wanneer 

hij of zij werkzaam is in een casus. Wanneer meerdere hulpverleners werkzaam zijn in hetzelfde gezin- 

en hebben gesignaleerd-, ontstaat er een match en weten de hulpverleners van elkaars aanwezigheid af. 

SISA is dus bedoeld voor het bevorderen van passender traject en betere samenwerking tussen 

organisaties (www.sisa.rotterdam.nl). Dit hulpmiddel helpt de casusregisseur meewerkende partijen te 

herkennen waardoor er makkelijker overzicht verkregen kan worden en efficiënter gewerkt kan worden. 

In het volgende hoofdstuk, het theoretisch kader, wordt er verder ingegaan op efficiëntie.  
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Theoretisch kader 

 

Casusregie in de wijkteams in Rotterdam zijn onderzocht vanuit het theoretische perspectief van street- 

level bureaucracy. Net als street- level bureaucrats zijn casusregisseurs maatschappelijk werkers die het 

beleid – de decentralisatie van de jeugdzorg – implementeren. Daarnaast zijn zij de schakel tussen de 

cliënt(en) en de hulpverleners, stemmen zij de zorg af en houden zij het overzicht in een casus. De 

hulpverleners in een casus vormen een netwerk, waar de casusregisseur de leiding over heeft. Wanneer 

een wijkteamlid de rol als casusregisseur toebedeeld krijgt, speelt netwerksturing dus een belangrijke 

rol in de uitvoering van hun werk. Net als street- level bureaucrats gebruiken de casusregisseurs hun 

autonomie en discretionaire bevoegdheid in de uitvoering van hun taken. Zij hebben de vrijheid om 

zelfstandig hun werk uit te voeren en de ruimte om zelf te beslissen over bepaalde zaken in een casus. 

Zo staat er bijvoorbeeld in het convenant van de woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen en 

waterbedrijven beschreven dat casusregisseurs uitstelmaatregelen aan kunnen vragen bij achterstand van 

betaling door de cliënt (Gemeente Rotterdam, 2015e). Om bovenstaande redenen schaar ik de 

casusregisseurs in mijn scriptie onder street- level bureaucrats. Zoals gezegd vormt netwerksturing een 

belangrijk onderdeel van het werk van casusregisseurs. Daarom wordt in dit hoofdstuk netwerksturing 

toegevoegd aan het de invulling van het werk van de street- level bureaucrats. 

 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Allereerst krijgt in paragraaf 1.1 en 1.2 efficiëntie een plek in deze 

thesis. In paragraaf 2.1 en 2.2 worden de taken van street- level bureaucrats besproken. Ten slotte dient 

paragraaf 3.1 t/m 3.3 als operationalisering van casusregie zoals afgeleid uit het theoretisch kader.  

 

1. Efficiëntie 

 

1.1 De betekenis van efficiëntie in casusregie 

 

1.1.1 Wat is efficiëntie? 

De meest bekende vorm van efficiëntie is ‘technische efficiëntie’ waarbij er wordt gestreefd naar het 

bereiken van een doel tegen zo min mogelijk middelen en kosten. Deze definitie is erg beperkt, er wordt 

gesuggereerd dat er maar een doel of waarde bereikt kan worden. Een bredere definitie is ‘Pareto 

efficiëntie’. Hierbij wordt er van uit gegaan dat meerdere doelen en waarden nagestreefd kunnen 

worden. De waarden en doelen zijn even belangrijk, er wordt dus geen onderscheid gemaakt. Pareto 
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efficiëntie is alleen van toepassing als het onmogelijk is om in te zetten op het één, zonder afbreuk te 

doen aan het ander. Dus bij Pareto efficiëntie kan een doel verwezenlijkt worden, zonder dat dit ten 

koste gaat van andere doelen en waarden in een organisatie (Grandy, 2009).  

 

De casusregisseurs stellen in het ondersteuningsplan van de cliënt verschillende doelen vast voor het 

hulpverleningsproces. Hoewel deze doelen niet perse op efficiëntie zijn gericht, is het wel noodzaak om 

de zorg niet te lang voort te laten duren. Daarnaast is de rol van casusregisseur ook juist bedoeld om niet 

te veel hulpverleners bij de cliënt te betrekken. De casusregisseurs hebben dus te maken met technische 

efficiëntie – met zo min mogelijk middelen het resultaat behalen -, maar ook met Pareto efficiëntie, de 

verschillende doelen van de cliënt zijn even belangrijk en mogen niet ten koste gaan van elkaar. 

Daarnaast heeft de casusregisseur/wijkteamlid, ook nog andere cliënten die ook hun aandacht verdienen. 

Beide vormen van efficiëntie interacteren dus met het werk van de casusregisseur. De twee 

bovenstaande vormen van efficiëntie laten een duidelijke economische afweging zien: er wordt gestreefd 

naar een zo groot mogelijk resultaat tegen zo min mogelijk kosten. In openbaar bestuur is deze afweging 

lastiger te maken. Doelen zijn meer diffuus in de publieke sector dan in de private sector (Rutgers & 

Van der Meer, 2010). Omdat de wijkteams in Rotterdam onder de gemeente vallen, is het wenselijk te 

kijken hoe efficiëntie in de publieke sector wordt opgevat. 

 

1.1.2 Wat is efficiëntie in de context van casusregie? 

Efficiëntie in de publieke sector heeft de afgelopen eeuwen verschillende vormen aangenomen. Zo werd 

efficiëntie in de progressive era onder Taylor opgevat als het verkrijgen van genoeg informatie over 

banen zodat het management zich kon beroepen op duidelijke en vaste principes in plaats van vage 

ideeën verkregen uit een klein aantal observaties. Scholing werd een component voor efficiëntie. In de 

era of administrative principles werd er van uitgegaan dat efficiëntie bereikt kon worden door 

specialisatie, kleinere controle eenheden en een commandostructuur. Efficiëntie kon verkregen worden 

door het aanstellen van een verantwoordelijk directeur met geschikte bestuurlijke- en 

personeelsagentschappen. Hiërarchie en controle werden de norm. Bij new public management werd de 

focus gelegd op resultaten, waarbij informatie, de capaciteit om te reageren op informatie en prikkels 

centraal staan (Schachter, 2007). 

 

De argumenten voor efficiëntie in de publieke sector werken ook door op de casusregisseurs. Dit omdat 

de wijkteams, en daarmee casusregie, vallen onder de gemeente en ook zijn opgenomen in het beleid 

van de gemeente Rotterdam. Casusregie gaat over het verkrijgen van informatie, door afstemming en 

overzicht, zodat het werk naar behoren uitgevoerd kan worden en fouten kunnen worden voorkomen. 
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De casusregisseur vormt daarmee ‘het management’, zoals beschreven in bovenstaande alinea, die de 

heldere informatie ontvangt. Daarnaast wordt bij casusregie zorg ook ingedeeld in kleinere eenheden 

met aan het hoofd een casusregisseur. De concepten uit het new public management worden in paragraaf 

1.2 verder besproken. Casusregisseurs blijven maatschappelijk werkers, dus zij hebben ook te maken 

met de indicatoren van efficiëntie in de zorg. In de volgende alinea wordt hier op in gegaan.  

 

1.1.3 Wat is efficiëntie in de zorg? 

Net als bij technische efficiëntie, gaat het bij efficiëntie in de zorg ook over het verband tussen input en 

output van een interventie. Indicatoren om efficiëntie te meten in de zorg, zijn: geïndiceerde en geboden 

hulp, looptijd en kostprijs (Vindevogel, Vanderplasschen & Broeckart, 2009: 2). Voor een efficiënte 

samenwerking tussen verschillende instellingen, zoals nodig is bij de casusregie in de wijkteams in 

Rotterdam, dient er een heldere definitie en afbakening van het probleem te zijn. Hiervoor is 

transparantie van het werkproces en het gebruik van dezelfde instrumenten (bijvoorbeeld hetzelfde 

vraaganalyse instrument) gewenst, waardoor dubbel werk tot het minimum wordt beperkt (Prinsen & 

Kalthof, 2009: 9 – 10). Daarnaast ligt het natuurlijk voor de hand dat efficiënte zorg bereikt kan worden 

als zorg wordt afgestemd met de hulpverleners en er goed overleg plaats vindt (Lubbers & Hammelburg, 

2014). De concepten voor efficiënt werken in de zorg, zoals passende ondersteuning voor een 

huishouden, afstemming en overzicht, sluiten precies aan op het werk van de casusregisseurs. Zodoende 

zorgen casusregisseurs dus voor efficiëntie. 

 

Efficiëntie in casusregie neemt dus verschillende vormen aan, maar komen steeds weer terug op dezelfde 

elementen. Casusregisseurs verliezen efficiëntie niet uit het oog: door afstemming en overzicht wordt er 

passende hulp ingezet en zijn er niet te veel hulpverleners betrokken in een casus. De netwerken zijn – 

in de regel – klein en gespecialiseerd in de wijk en informatie komt zo snel op de juiste plek terecht. 

Hoe efficiëntie kan worden bereikt door casusregisseurs, wordt in de volgende paragraaf besproken.  

 

1.2 Efficiëntie in de praktijk 

Zoals de concepten uit new public management al aangeven, zijn er drie aspecten van toepassing om 

efficiëntie door medewerkers te bereiken. De drie concepten zijn informatie, capaciteit en incentives. 

Informatie over de (korte termijn) doelen van een organisatie en het al dan niet behalen van deze doelen 

geeft de medewerkers inzicht in wat de organisatie wil bereiken. Hiervoor hebben de medewerkers wel 

de capaciteiten nodig om de informatie ook daadwerkelijk te begrijpen. Middelen die ingezet kunnen 

worden voor het verwerken van informatie zijn bijvoorbeeld trainingen, de autonomie van medewerkers 
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vergroten zodat zij er beter op kunnen anticiperen en tools aanbieden om de resultaten te vergroten. 

Door minder autoriteit van boven af en het creëren van een omgeving voor medewerkers om de doelen 

van een organisatie te begrijpen, geeft hen de ruimte om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 

Door middel van prikkels worden medewerkers nog meer gestimuleerd om de informatie en capaciteiten 

met elkaar te verbinden en zich in te zetten voor de doelen van een organisatie (Swiss, 2005).  

 

Prikkels zijn een belangrijke stimulans voor het vergroten van efficiëntie van de medewerkers. Prikkels 

zijn specifiek, langdurig en worden nauwelijks beïnvloed door de politieke omgeving. Er bestaan zowel 

intrinsieke en extrinsieke non- monetaire prikkels. Voorbeelden van intrinsieke prikkels zijn de 

managers en werknemers zelf laten kiezen op welke resultaten wordt gefocust in een organisatie, het 

aanbieden van trainingen, of andere vormen van teams (cross functional teams) en het geven van 

feedback aan werknemers. De extrinsieke prikkels zijn gericht op erkenning van het bereiken van 

resultaten door werknemers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het prijzen van werknemers en het 

vergroten van de autonomie (Swiss, 2005: 596). 

 

De handvaten om efficiënt te werken, gelden ook voor de casusregisseurs. Door afstemming en overzicht 

krijgen zij de informatie over de casus, casusregisseurs verlenen zelf ook actief hulp en kunnen, aan de 

hand van de informatie vanuit hun netwerk, passende hulp inzetten, daarnaast zorgt de autonomie van 

casusregisseurs voor efficiëntie. De autonomie als prikkel voor efficiëntie is ook een belangrijk recht 

voor street- level bureaucrats. In de volgende paragraaf wordt hier – en op street- level bureaucracy- 

verder op in gegaan.   

 

2. Street- level bureaucrats: werken in publieke functies 

 

Of efficiënte hulpverlening bereikt wordt in de context van casusregie heeft voor een belangrijk deel te 

maken met de invulling van de functie van casusregisseurs in de wijkteams. In de uitvoering van hun 

werk maken casusregisseurs gebruik van de autonomie, die zij hebben ontleent van het wijkteam en de 

moederorganisatie, en van hun discretionaire bevoegdheid. Zij zijn daarmee te scharen onder de 

zogenaamde street- level bureaucrats. Street- level bureaucrats zijn ‘werknemers in publieke functies 

die direct contact hebben met burgers in hun werk en de discretionaire bevoegdheid hebben in de 

uitvoering er van’ (Lipsky, 2010: 3). De privileges van street- level bureaucrats, namelijk autonomie en 

discretionaire bevoegdheid, kunnen een effect hebben op de realisering van efficiënte hulpverlening. In 
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het geval van de casusregisseurs komt daar nog een speciaal onderdeel van autonomie en discretionaire 

bevoegdheid bij kijken, namelijk de netwerksturing. Onderstaand komen deze aspecten aan de orde.  

 

2.1 Autonomie en discretionaire bevoegdheid van casusregisseurs 

 

2.1.1 Autonomie van casusregisseurs 

Street- level bureaucrats ervaren relatieve autonomie van organisatorische bevoegdheden. Net als in 

andere sectoren, vallen street- level bureaucrats in een organisatie onder managers. De belangen van 

managers zijn anders dan die van street- level bureaucrats. Over het algemeen conformeren werknemers 

zich naar de autoriteit van managers, maar het kan voorkomen dat zij het niet eens zijn met de 

organisatorische doelen zoals opgelegd door hun leidinggevenden. Het management moet dan zoeken 

naar een compromis tussen het vergroten van de baan tevredenheid van werknemers en tegelijkertijd het 

waarborgen van de productiviteit. Daarnaast hebben managers bepaalde verwachtingen over de 

belangen en gedrag van werknemers, die niet altijd stroken met de belangen en gedrag van de 

werknemers zelf. De verschillen in opvattingen van managers en street- level bureaucrats zorgen voor 

een conflict tussen controle van managers enerzijds, en het behouden en vergroten van autonomie van 

street- level bureaucrats anderzijds. Street- level bureaucrats zijn in hun werk gericht op de doelen die 

verbonden zijn aan de cliënten en het vergroten van hun autonomie, de wensen van het management 

komt daarmee eerder op de tweede plaats (Lipsky, 2010: 13 – 25) (Brodkin, 2012: 945 – 946). De 

relatieve autonomie van organisatorische bevoegdheden gelden ook voor casusregisseurs. In de 

uitvoering van hun werk worden zij vrij gelaten door de leidinggevenden van de moederorganisatie en 

het wijkteam en wordt er op vertrouwd dat zij hun werk naar behoren uitvoeren. 

 

De casusregisseurs hebben een grote mate van autonomie. Deze autonomie bestaat uit drie aspecten. 

Allereerst krijgen zij een bepaalde mate van vrijheid om hun werk goed uit te voeren van de organisatie 

waar zij voor werken. Ten tweede stellen zij een vereiste om zelf beslissingen te maken over de 

uitvoering en beleid. En als laatste de mogelijkheid om het beleid te ondermijnen, als dit de uitvoering 

van het werk in de weg staat (Evans & Harris, 2004: 878 – 879). Deze drie punten werken in het voordeel 

van casusregisseurs in de wijkteams in Rotterdam, omdat er zo sneller beslissingen gemaakt kunnen 

worden. De autonomie hangt samen met de discretionaire bevoegdheid. Casusregisseurs hebben 

namelijk niet alleen vrijheid om zelfstandig hun werk uit te voeren, maar hebben ook de ruimte om de 

algemeen geldende regels toe te passen op en te interpreteren voor individuele en specifieke gevallen. 
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2.1.2 Discretionaire bevoegdheid van casusregisseurs 

De discretionaire bevoegdheid voor street- level bureaucrats zijn om twee zaken noodzakelijk. Allereerst 

zijn zij onderhevig aan politieke veranderingen. Het grootste gedeelte van het overheidsbudget wordt 

uitgegeven aan werknemers in de publieke functies, bijvoorbeeld omdat hun werk arbeidsintensief is. 

In de politiek wordt continue de rol van street- level bureaucrats ter discussie gesteld, omdat zij zo 

invloedrijk zijn in dagelijks beleid. Zo werken professionals in de wijkteams in Rotterdam bijvoorbeeld 

veel met mensen die financiële steun krijgen van de overheid – bijvoorbeeld mensen met een beperking 

die een WAJONG uitkering ontvangen, of mensen die arbeidsongeschikt zijn bevonden. Hervormingen 

gemunt op deze doelgroep beïnvloeden zo ook de casusregisseurs/wijkteamleden. Ten tweede 

interacteert hun werk met burgers en hebben zij invloed op hun leven. Het beleid dat geïmplementeerd 

wordt door street- level bureaucrats heeft vrijwel meteen resultaat en heeft daarmee een grote invloed 

op het individu. Dit is niet altijd makkelijk, omdat zij moeten omgaan met de reacties van de klanten en 

cliënten in hun werk. De frustraties van cliënten kan de uitvoering van hun werk in de weg staan. De 

discretionaire bevoegdheid die street- level bureaucrats ervaren, kunnen er wel voor zorgen dat 

beleidsbeslissingen in het voordeel van cliënten worden gebracht (Lipsky, 2010: 3 – 10). 

Casusregisseurs ervaren de soms heftige reacties van cliënten ook. Wanneer casusregie wordt 

aangewend, is er meestal al te veel aan de hand en bestaat er vaak ook ontevredenheid over hoe zij 

vinden dat zij behandeld worden. Dit maakt dat het belangrijk is dat casusregisseurs de regels soms 

minder streng moeten opleggen, om wel medewerking te krijgen van cliënten. 

 

Street- level bureaucrats beschikken over de discretionaire bevoegdheid om een passende implementatie 

van overheidsbeleid mogelijk te maken. De regels die zij moeten volgen, passen vaak niet 1 op 1 op de 

situatie van de cliënt. Door de discretionaire bevoegdheid van  de street- level bureaucrats kunnen zij 

zelf invulling geven aan het omgaan met de regels die vanuit de overheid zijn opgelegd. De 

discretionaire bevoegdheid van de professionals heeft als effect dat het meer betekenis geeft aan beleid 

voor cliënten. Daarnaast is de bereidheid voor street- level bureaucrats om het beleid te implementeren 

ook groter. Deze twee effecten veroorzaken een kettingreactie – de discretionaire bevoegdheid zorgt er 

voor dat cliënten het beleid als meer zinvol ervaren en daardoor zijn street- level bureaucrats eerder 

bereid om het beleid te implementeren-, omdat de professionals het idee hebben dat de discretionaire 

bevoegdheid een positieve weerslag heeft op de cliënten (Tummers & Bekkers, 2013: 528 – 529). 

Hoewel werknemers in andere sectoren ook beoordelingsbevoegdheid hebben, is de discretionaire 

bevoegdheid erg belangrijk voor street- level bureaucrats, omdat regels, richtlijnen of instructies niet als 

alternatief kunnen gelden. Hier zijn twee redenen voor te geven. Allereerst werken street- level 

bureaucrats in situaties die te complex zijn om in formats te vangen. Zo werken de casusregisseurs met 

multi- probleem gezinnen. Elk gezin is verschillend en heeft andere problemen. Een vast omlijnt kader 
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is daardoor niet toereikend voor het werk van de wijkteams. Daarnaast vereist het werk van street- level 

bureaucrats om te reageren op menselijke dimensies van situaties. Zij moeten uitzonderingen kunnen 

maken en flexibel reageren op bepaalde speciale situaties. Zo kunnen de casusregisseurs bijvoorbeeld 

uitstel aanvragen bij een woningcorporatie als een cliënt huurachterstanden heeft, een bevoegdheid dat 

niet voor iedereen op gaat  (Lipsky, 2010: 13 – 16). 

 

Er worden drie vormen van discretionaire bevoegdheid onderscheiden, namelijk ‘value discretion’, ‘rule 

discretion’ en ‘task discretion’. Met value discretion wordt gedoeld op eerlijkheid en rechtvaardigheid, 

bijvoorbeeld in de vorm van ethische of organisatorische gedragscodes. De professional gedraagt zich 

conform zijn of haar werk en maakt gebruik van trainingen, kennis en ervaring om het werk goed uit te 

voeren. Rule discretion legt beperkingen op in legale, fiscale en organisatorische zin. Over het algemeen 

geldt dat meer regels zorgt voor minder discretionaire bevoegdheid, maar regels gelden altijd, in welke 

situatie dan ook. Task discretion gaat over de mogelijkheid van het uitvoeren van taken die horen bij het 

werk van street- level bureaucrats. Hoewel er bestuurlijke controle is over het nastreven van doelen, zijn 

taken complex en moeilijk te controleren (Taylor & Kelly, 2006: 631). Al deze drie punten komen terug 

in het werk van een wijkteamprofessional die de casusregie op zich neemt. Value discretion is belangrijk 

voor de professionals, aangezien zij werkzaam zijn in de zorg. De rol als casusregisseur is ook om toe 

te zien of de ondersteunende professionals hier juist mee om gaan. Daarnaast hebben zij ook te maken 

regels vanuit de gemeente Rotterdam. Zo kan niet alle (specialistische) zorg zomaar ingezet worden, 

daarvan zijn zij afhankelijk van het budget van de gemeente.   

 

Street- level bureaucrats maken gebruik van routines om hun taken te simplificeren en complexiteit te 

verminderen. De mate van routinering van interacties met cliënten bepaalt ook de mate van efficiëntie. 

In de regel geldt: des te geroutineerder de taken worden uitgevoerd, des te efficiënter er gewerkt wordt.. 

Door bepaalde routines zijn street- level bureaucrats ook beschermd tegen eisen van cliënten voor 

verantwoordelijkheid  en het flexibel moeten reageren op de cliënten (Lipsky, 2010: 99 – 104).  

Voorbeelden van routinering in de wijkteams in Rotterdam, zijn het vraaganalyse-instrument voor het 

uitvragen van de hulpvraag van een cliënt en het registratiesysteem dat wijkteamleden gebruiken. 

 

2.2 Netwerksturing als belangrijk onderdeel van de taakstelling van casusregisseurs 

Street- level bureaucrats zijn voor de uitvoering van hun werk altijd werkzaam in een netwerk. Zij 

hebben zowel te maken met horizontale verbanden als verticale verbanden. Zo zijn street- level 

bureaucrats verbonden aan instituties en nationale organisaties, maar kunnen ook als onderdeel van een 

organisatie interacteren met andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij ministeries. In hun 
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werk staan zij continue in verbinding met anderen, of dat nou collega’s zijn van hun eigen organisatie, 

of collega’s van andere organisaties. Dit geldt ook voor de casusregisseurs: zij werken samen met hun 

collega’s uit het wijkteam, maar ook met collega’s van andere organisaties (Hupe & Hill, 2007: 284 – 

286). Street- level bureaucrats gebruiken netwerken om toegang te krijgen tot kennis, bronnen en 

innovatieve ideeën. De netwerken waarin zij verkeren hebben op deze manier invloed op de uitvoering 

van hun werk. Kennis en informatie zijn sterk verweven in de netwerken van street- level bureaucrats. 

Door gebruik te maken van je eigen kennis en expertise en die van een ander, kan er beter worden 

gereageerd op de veranderende en complexe behoeften van cliënten (Siciliano, 2015: 1 – 4). 

 

Casusregisseurs sturen een netwerk van ondersteunende professionals een casus aan. De netwerksturing 

kan gezien worden als een belangrijke invulling van hun takenpakket, naast de discretionaire 

bevoegdheden en autonomie, omdat de casusregisseurs, als kapiteins van het schip, zelf 

beslissingsbevoegdheid hebben in de coördinatie van de casus. De organisatie (moederorganisatie of 

wijkteam) heeft geen direct invloed op de uitvoering van de casusregisseurs. Er zijn verschillende 

vormen te noemen van network governance. In deze thesis past lead organisation- governed networks 

het best. In dit verband kan er zowel een verticale relatie, als horizontale relatie bestaan. Met een 

verticale relatie wordt bijvoorbeeld de verhouding tussen een consument en een aanbieder bedoeld. Bij 

een horizontale relatie heeft een organisatie meestal voldoende bronnen en legitimiteit om een leidende 

rol te spelen. Dit komt vaak voor in de gezondheidszorg waarbij een leider een centrale positie heeft in 

de stroom van cliënten en belangrijke bronnen. De leidende organisatie wordt vertegenwoordigd door 

een lid uit het netwerk. Het lid coördineert alle activiteiten en beslissingen die op netwerk niveau worden 

genomen. (Provan & Kenis, 2001: 235 – 236).  In de wijkteams in Rotterdam is er sprake van deze vorm 

van network governance, omdat er in een wijkteam verschillende professionals zitten die een organisatie 

vertegenwoordigen. Wanneer een casus – multi- probleem gezin of huishouden- wordt uitgedeeld in een 

wijkteam, nemen de professionals die hier expertise in hebben de casus aan. De professional met de 

zwaarste problematiek, wordt de casusregisseur. De professionals in de casus vormen dan een lead 

organisation- governed network, waarbij de casusregisseur een lid uit de leidende organisatie die de 

activiteiten en beslissingen in het netwerk coördineert.  

 

De lead- organisation governed network zoals de casusregisseurs in de wijkteams in Rotterdam 

opereren, is de meest efficiënte vorm van network governance (tegenover andere vormen als shared 

governance network en network administrative form). Dit omdat de verantwoordelijkheden, voor de 

coördinatie over het netwerk bij een organisatie komt te liggen. Gevaar is wel dat de leidende organisatie 

een dominante positie in kan nemen en er een dubbele agenda op na houdt, hierdoor kan het zijn dat de 

overige partijen niet meer gefocust zijn op organisatie doelen, maar op eigenbelang, dit kan 
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consequenties hebben voor het netwerk (Provan & Kenis, 2009: 446 – 448). Wat betreft casusregie kan 

het mes ook aan twee kanten snijden: het inzetten van casusregie heeft als doel om de coördinatie bij 

een partij te leggen, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden, anderzijds kan het voorkomen dat de 

ondersteunende professionals het niet eens zijn met de werkwijze van de casusregisseur, waardoor de 

andere wijkteamprofessionals mogelijk hun eigen plan gaan trekken. Immers, zij hebben ook de 

autonomie in de uitvoering van hun werk. Dit is een aspect dat de praktijk zou moeten uitwijzen. 

 

2.2.1 Sturing van netwerken 

Er zijn twee strategieën te onderscheiden wanneer het gaat over het sturen van een netwerk, namelijk 

process management en network constitution. Beide zijn van toepassing op de casusregie in de 

wijkteams in Rotterdam. De eerste zoekt naar een compromis in werkwijze, opvattingen, autonomie en 

strategieën van de verschillende actoren in een netwerk. Aspecten die hier bij horen zijn: het selecteren 

en activeren van actoren, er voor zorgen dat – ondanks de verschillen – de neuzen dezelfde kant op 

komen te staan, het vaststellen van tijdelijke regelingen tussen instellingen en het zorgen voor betere 

toezicht op het proces in een netwerk. Dit past bij casusregie, omdat hier de actoren ook actief 

participeren in een casus. Een gezamenlijke visie en betere toezicht zijn ook noodzakelijk bij casusregie. 

Zo kan er beter worden samengewerkt en worden fouten tot het minimum beperkt. Network constitution 

gaat vooral over veranderingen in een netwerk. Hierbij worden bijvoorbeeld nieuwe actoren in een 

netwerk toegevoegd, worden de regels veranderd en is reframing een aspect dat kan zorgen voor een 

nieuwe visie op het geheel. Ook in de wijkteams in Rotterdam zit beweging wat betreft werkwijze en 

professionals, dus network constitution is een strategie die ook van toepassing is in deze thesis (Klijn & 

Koppejan, 2000: 140 – 142).  

 

3. Casusregie en efficiëntie 

 

3.1 Indicatoren efficiëntere zorg 

In de voorgaande paragraaf werd duidelijk dat informatie, capaciteiten en prikkels leiden tot efficiënter 

werken. De taakinvulling van casusregisseurs – overzicht, afstemming en autonomie – kunnen onder de 

drie aspecten van efficiënter werken worden geschaard en zorgen zodoende voor efficiëntere zorg. De 

operationalisering van efficiëntie wordt in deze paragraaf verder besproken. 

 

 



29 
 

3.1.1 Informatie 

Door het verstrekken van informatie over de doelen van een organisatie, krijgen de werknemers inzicht 

in wat de organisatie wil bereiken. Dit stimuleert de werknemers om efficiënter te werken. Casusregie 

is in het leven geroepen voor betere informatievoorziening tussen hulpverleners en cliënten. De 

casusregisseur behoudt het overzicht en stemt de hulpverlening af in een casus. Zodoende heeft niet 

alleen de casusregisseur, maar ook de ondersteunende professionals alle informatie dat nodig is om hun 

werk goed uit te voeren, dubbel werk te voorkomen, de zorg niet te lang door te laten kabbelen, 

enzovoorts. De informatievoorziening wordt door casusregisseurs dus bewerkstelligd door overzicht en 

afstemming en leidt zodoende tot efficiëntere zorg. 

 

3.1.2 Capaciteiten 

De medewerkers moeten capaciteiten worden aangeboden om de informatie te verwerken. Dus: de 

informatie verkregen uit het overzicht en afstemming moet verwerkt worden om efficiënt te werken. 

Een middel voor het verkrijgen van informatie voor casusregisseurs is bijvoorbeeld het 

signaleringsinstrument SISA. SISA is een instrument voor het bewerkstelligen van een sluitende aanpak 

voor de cliënt. Door de informatievoorziening zijn casusregisseurs in staat passende ondersteuning te 

bieden. Zodoende valt passende ondersteuning onder capaciteiten, als middel om de informatie uit de 

casus te verwerken. Wanneer er passende ondersteuning kan worden geboden, is de zorg efficiënter. 

 

3.1.3 Prikkels  

Het aanbieden van prikkels leidt tot efficiënter werken van medewerkers. Een prikkel – en een belangrijk 

onderdeel van street- level bureaucracy - is het vergroten van de autonomie. Zoals gezegd ervaren 

casusregisseurs deze autonomie ook. Dit maakt dat in deze thesis voornamelijk op autonomie wordt 

gefocust wanneer het gaat over het prikkelen van casusregisseurs in het efficiënt werken. Wanneer 

casusregisseur de vrijheid van organisatorische bevoegdheden ervaren in hun werk, kan dit als stimulans 

fungeren om efficiënt te werken.  

 

 3.2 Indicatoren casusregie 

In deze thesis is casusregie onderzocht vanuit het perspectief van street- level bureaucracy. Vanuit deze 

onderzoek focus zijn vijf indicatoren afgeleid die van toepassing zijn op casusregie: autonomie, 

inhoudelijke beslissingen nemen, vertrouwen op kennis en ervaring, uitvoeringsbevoegdheid en 

netwerksturing. In deze paragraaf worden de indicatoren uiteengezet.  
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3.2.1 Autonomie 

Zoals gezegd ervaren casusregisseurs in een werk relatieve autonomie van organisatorische 

bevoegdheden. Zij krijgen het vertrouwen van het wijkteam en de moederorganisatie om hun werk in 

een casus uit te voeren. Zoals gezegd is het vergroten van autonomie een prikkel voor efficiënt werken.  

 

3.2.2 Inhoudelijke beslissingen nemen 

Casusregisseurs staan aan het hoofd van een casus en zijn daarmee verantwoordelijk voor het nemen 

van inhoudelijke beslissingen. Dit recht hebben zij ontleent van de autonomie die zij als street- level 

bureaucrats ervaren. Zoals gezegd vereisen zij in hun werk om zelf beslissingen te maken over de 

uitvoering en het beleid. Daarnaast hebben casusregisseurs ook de ruimte om soepel(er) om te gaan met 

regels, instructies en richtlijnen als en specifieke casus dat van hen vraagt (de discretionaire 

bevoegdheid). Dit maakt dat inhoudelijke beslissingen nemen een belangrijk onderdeel is van 

casusregie. Het hebben van die verantwoordelijkheid  – als onderdeel van autonomie – kan fungeren als 

een prikkel om efficiënt te werken. Daarnaast kan de casusregisseur alleen inhoudelijke beslissingen 

nemen als hij/zij daarvoor genoeg informatie van ondersteunende professionals ontvangt. Het nemen 

van inhoudelijke beslissingen leidt dus vooral tot efficiënter werken als de informatievoorziening op 

orde is. 

 

3.2.3 Vertrouwen op kennis en ervaring 

Het feit dat casusregisseurs de autonomie en discretionaire bevoegdheid hebben om hun werk uit te 

voeren en een netwerk van ondersteunende professionals aansturen, maakt dat er een groot vertrouwen 

wordt uitgesproken over de kennis en ervaring van casusregisseurs. Dit blijkt ook uit de ‘value 

discretion’ van street- level bureaucrats waar er vanuit wordt gegaan dat zij eerlijk en rechtvaardig 

handelen. Het vertrouwen op kennis en ervaring kan een extra prikkel geven voor casusregisseurs om 

efficiënt te werken. 

 

3.2.4 Uitvoeringsbevoegdheid 

Street- level bureaucrats zijn in eerste instanties werknemers in publieke functies. Dit word ook 

aangegeven in de ‘task discretion’ van street- level bureaucrats. Net als street- level bureaucrats zijn 

casusregisseurs in de eerste plaats maatschappelijk werkers die hulpverlenen in een gezin. Zij zijn ook 

het aanspreekpunt voor het gezin en de hulpverleners. Daarnaast hebben zij de uitvoeringsbevoegdheid 

in de discretionaire ruimte en in de netwerksturing. Naast dat zij informatie verzamelen, werken zij dus 

ook actief mee. In deze thesis wordt uitvoeringsbevoegdheid gezien als tool om efficiënt te werken, 
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omdat zij zelf ook actief de informatie die zij verkrijgen uit hun casusregie- rol inzetten bij het 

hulpverlenen. 

 

3.2.5 Netwerksturing 

Netwerksturing is in deze thesis toegevoegd aan de taakstelling van street- level bureaucrats.  Eerder 

werd al genoemd dat lead organisation- governed networks de meest efficiënte vorm van netwerken 

zijn, omdat de taken en verantwoordelijkheden bij een organisatie komen te liggen. Deze vorm geldt 

ook voor casusregie. Door netwerksturing is er meer duidelijkheid over de informatievoorziening, 

casusregie is immers bedoeld voor overzicht en afstemming. Daarnaast is het ook een middel om 

efficiënter te werken, omdat door netwerksturing er passende ondersteuning kan worden geboden. 

Echter werd ook het gevaar genoemd van een dubbele agenda van de leidende organisatie, waardoor de 

overige partijen ook hun eigen plan gaan trekken. Wanneer dit gebeurt, zal dit de efficiëntie niet ten 

goede komen. 

 

3.3 Verwachtingen casusregie en efficiënte zorg 

 

Indicator Verwachting  

Casusregie draagt bij aan overzicht en 

afstemming 

Casusregie is bedoeld voor het verkrijgen van 

overzicht en betere afstemming en leidt zodoende 

tot efficiëntere zorg. Overzicht en afstemming 

vallen onder de informatievoorziening van 

efficiënt werken. 

Casusregie draagt bij aan passende ondersteuning Wanneer de informatievoorziening op orde is, 

wordt er verwacht dat casusregie leidt tot 

passende ondersteuning en daarmee dus tot 

efficiëntere zorg. SISA kan hierbij als middel 

fungeren.  

Casusregie draagt bij aan vrijheid voor het 

wijkteamlid 

De autonomie van casusregisseurs zorgt voor 

meer vrijheid in hun werk. Zodoende wordt er 

een positief verband verwacht, waarbij vrijheid 

als prikkel fungeert voor efficiënt werken.   



32 
 

Autonomie als prikkel om efficiënt te werken De autonomie van casusregisseurs is een prikkel 

voor efficiënt werken. Er wordt verwacht dat 

autonomie een positief effect op efficiënte zorg. 

Inhoudelijke beslissingen nemen op basis van 

informatievoorziening 

Casusregisseurs kunnen op basis van de 

informatie van ondersteunende professionals 

inhoudelijke beslissingen nemen. Er wordt 

verwacht dat als de informatievoorziening op 

orde is er inhoudelijke beslissingen kunnen 

worden genomen die leiden tot efficiëntere zorg. 

Wanneer de ondersteunde professionals in 

gebreke blijven, wordt er een negatief verband 

verwacht. 

Inhoudelijke beslissingen nemen als prikkel om 

efficiënt te werken. 

Het recht voor het nemen van inhoudelijke 

beslissingen hebben casusregisseurs ontleent van 

de autonomie en discretionaire bevoegdheid die 

zij ervaren. Zodoende wordt er verwacht dat de 

bevoegdheid van casusregisseurs om 

inhoudelijke beslissingen te nemen, een prikkel 

kan zijn om efficiënter te werken. 

Vertrouwen op kennis en ervaring als prikkel om 

efficiënter te werken 

Het vertrouwen op de kennis en ervaring van 

casusregisseurs kan een extra stimulans zijn om 

efficiënt te werken. Zodoende wordt er een 

positief verband verwacht. 

Uitvoeringsbevoegdheid als capaciteit om 

efficiënt te werken 

Casusregisseurs werken zelf ook actief mee in 

een casus en verwerken zelf de informatie die zij 

verkrijgen uit het overzicht en de afstemming 

tussen hulpverleners. Zodoende wordt er een 

positief verband verwacht.  

Anderzijds bestaat er nog veel onduidelijkheid 

over casusregie onder wijkteamleden en kan het 

zijn dat zij liever geen casusregie voeren, omdat 

zij het als een belastende of extra taak zien. In dat 

geval wordt er een negatief verband verwacht. 
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Netwerksturing op basis van 

informatievoorziening 

Netwerksturing zorgt voor het beter op orde 

hebben van de informatievoorziening (overzicht 

en afstemming). Zodoende leidt dit tot een 

positief verband. 

Netwerksturing als capaciteit om efficiënt te 

werken 

Omdat netwerksturing in deze thesis is 

toegevoegd aan de taakstelling van street- level 

bureaucracy, is netwerksturing als middel om 

efficiënt te werken nog niet helemaal duidelijk. 

Het kan zijn dat wijkteamleden er afkeurend 

tegenover staan, omdat zij bang zijn er te veel tijd 

mee te verliezen of er nog te veel onduidelijkheid 

is. In dat geval leidt netwerksturing niet tot 

efficiënter werken. Wanneer wijkteamleden wel 

weten wat er van hen verwacht wordt – en hier 

positief tegenover staan-, wordt er een positief 

verband verwacht en leidt casusregie tot het 

inzetten van passende ondersteuning. 2 

Figuur 3. Verwachtingen casusregie en efficiënte zorg. 

 

 

  

                                                           
2 Belangrijk is wel te noemen dat in principe de wijkteamleden wel weten wat casusregie is. De gemeente 

Rotterdam heeft verschillende documenten over casusregie verspreidt onder de wijkteams (factsheet Casusregie 

en FAQ casusregie, daarnaast is de online databank Alfresco bedoeld voor informatie voor wijkteamleden, 

Gemeente Rotterdam,  2014). Daarnaast is bijvoorbeeld hulpverleningsorganisatie MEE Rotterdam Rijnmond al 

wel bekend met casusregie, zij voerden dit ook al voor aansluiting in de wijkteams.  
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Methoden 

 

1. Methodologisch perspectief 

 

Deze thesis focust zich op de vraag of casusregie zorgt voor efficiëntere zorg in de wijkteams in 

Rotterdam. De hoofdvraag luidt:  

Hoe draagt casusregie in de wijkteams in Rotterdam bij aan efficiëntere zorg?  

Het voeren van casusregie in de wijkteams in Rotterdam is voor de wijkteamleden een relatief nieuw 

fenomeen. Het doel van dit onderzoek is om de aspecten van casusregie die leiden tot efficiëntere zorg 

boven water te krijgen, door het standpunt van wijkteamleden hierover bloot te leggen. Om inzicht te 

krijgen in casusregie moet er naar de opvattingen van wijkteamleden worden gevraagd, de subjectieve 

werkelijkheid, omdat zij als street- level bureaucrats het beleid implementeren en hiermee werken. Met 

deze uitgangspunten is dit een verklarend, bestuurskundig onderzoek.  

 

Zoals gezegd is de thesis een bestuurskundig onderzoek. Verschillende elementen die centraal staan in 

deze vorm van onderzoek, komen ook terug in deze thesis. Ten eerste staat het openbaar bestuur centraal. 

De wijkteams en daarmee de casusregie komen voort uit de decentralisatie van de jeugdzorg en de 

gemeente Rotterdam heeft met het beleid een format opgelegd aan de wijkteams. Ten tweede heeft het 

onderzoek een toepassingsgerichte insteek, er wordt gezocht naar inzichten in de alledaagse 

werkelijkheid (Van Thiel, 2007: 9 -12). 

  

Zoals de vraag al laat zien, is deze thesis verklarend van aard. Het doel van dit onderzoek is om te 

achterhalen welke factoren al dan niet er voor zorgen dat casusregie bijdraagt aan efficiëntere zorg, zoals 

opgevat door de wijkteamleden die casusregie voeren in de wijkteams. Er wordt gebruik gemaakt van 

een interpretatieve benadering. Dit omdat de verklaringen afgeleid worden uit de opvattingen van 

wijkteamleden. Daarbij worden de percepties van professionals onderzocht. Deze percepties zijn 

subjectief en kunnen van elkaar verschillen. Generalisatie kan dan ook alleen plaats vinden op basis van 

de onderzochte eenheden. Om deze redenen is er gekozen voor kwalitatief onderzoek om casusregie 

inzichtelijk te maken (Van Thiel, 2007: 23 – 44).  
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2. Data verzameling 

 

2.1 Half gestructureerde interviews  

In deze thesis wordt gebruik gemaakt van half gestructureerde interviews, omdat het onderwerp, 

namelijk casusregie, vast ligt, maar het verdere verloop van het gesprek bij de professionals zelf ligt 

(Van Thiel, 2007: 109 – 111). De data wordt verkregen uit het onderzoek: ‘Evaluatie integrale wijkteams 

in wording’ van de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam. Dit 

onderzoek hanteert een topiclist met verschillende termen die voortkomen uit het Nieuw Rotterdams 

Jeugdstelsel. Casusregie is hier een onderdeel van. De reden voor het gebruik van deze data is door mijn 

stage bij de gemeente Rotterdam. Er kwamen drie vragen aan de orde, te noemen: de betekenis van 

casusregie volgens wijkteamleden, de meerwaarde en belemmeringen van casusregie. 

 

De interviews leveren data over hoe wijkteamleden tegenover casusregie staan. De punten die zij 

noemen bij de meerwaarde en belemmeringen van casusregie worden verbonden aan efficiëntere zorg. 

Hoewel de interviews niet direct voortvloeien uit het theoretisch kader, zijn de interviews nuttig voor 

het inzichtelijk maken van hoe er tegen casusregie wordt aangekeken en of zij punten noemen die 

overeenkomen met efficiëntere zorg. De enquêtes zijn een aanvulling op de interviews. 

 

2.2 Enquêtes 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van enquêtes, omdat dit de mogelijkheid biedt om grootschaliger 

onderzoek te doen en ook op deze manier naar opvattingen en houdingen van de wijkteamprofessionals 

kan worden gevraagd. De enquêtes zijn een aanvulling op de data verkregen uit de interviews (Van 

Thiel, 2007: 86 – 87). De reden voor enquêtes is dat de wijkteams in Rotterdam overspoeld worden met 

onderzoekers en de kans op het invullen van een korte digitale vragenlijst door professionals groter is 

dan het afnemen van nog een diepte interview. De vragen die in de enquête aan de orde komen, zijn een 

operationalisering van het concept efficiëntie - overzicht en afstemming, passende ondersteuning en 

autonomie – en van het concept street- level bureaucracy – autonomie, inhoudelijke beslissingen nemen, 

vertrouwen op kennis en ervaring, uitvoeringsbevoegdheid en netwerksturing -.3 De enquêtes leveren 

data over of de concepten van casusregie uit het theoretisch kader leiden tot efficiëntere zorg en of de 

verwachtingen opgaan.  

                                                           
3 Zie de bijlage voor de volledige enquête. 
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3. Betrouwbaarheid en validiteit 

 

3.1 Respondenten 

De respondenten voor de interviews zijn ontleent uit het onderzoek naar de wijkteams van de  gemeente 

Rotterdam. Hiervoor werden drie wijkteams bevraagd die geselecteerd zijn op basis van de 

samenstelling in de pilotfase wijkteam Beverwaard begon in juli 2013 als een jeugd en gezin team, vanaf 

01 januari 2015 is hier ook een volwassenteam bijgekomen; wijkteam Ommoord begon in april 2014 

als een volwassenteam, vanaf 01 januari 2015 is het jeugd en gezinsteam er bij gekomen en wijkteam 

Hoek van Holland is in maart 2014 gestart als integraalteam. De wijkteams zijn niet uitgekozen op basis 

van representativiteit, maar op basis van het betrekken van een zo breed mogelijk spectrum. In totaal 

zijn er 30 wijkteamleden geïnterviewd.  

 

Voor de enquêtes zijn alle wijkteamleiders benaderd met de vraag om de enquête door te sturen naar 

haar wijkteamleden. 22 wijkteams hebben hier gehoor aangegeven. In totaal hebben 109 respondenten 

de enquête ingevuld. De respondenten komen van verschillende moederorganisaties en zijn zowel jeugd- 

en gezincoaches, volwassencoaches, als integrale coaches. Drie wijkteams gaven aan niet mee te willen 

werken, te noemen Ommoord, Oud Charlois- Wielewaal en Middelland. De overige 17 wijkteams 

hebben niet gereageerd. Zie figuur 4 en 5 voor de samenstelling van de respondenten uit de interviews 

en enquêtes. 

 

 

Figuur 4. Respondenten interviews (in aantallen) 
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Figuur 5. Respondenten enquête (in aantallen). 
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waarop deze wijkteams zijn gekozen de meest logische en kan er toch iets gezegd worden over de 

overige wijkteams. Daarnaast is het interview is een semigestructureerd interview, wat betekent dat de 

validiteit hoger is dan wanneer het een open interview is.  

 

Voor de enquêtes moet er rekening worden gehouden met drie aspecten, namelijk operationalisaties, 

non- respons en antwoordtendenties (Van Thiel, 2007: 95 – 96). De operationalisatie zal worden 

ondervangen door de antwoorden uit de interviews te gebruiken als leidraad voor de enquêtes. Daarnaast 

vloeien de vragen voort uit het theoretisch kader. De non- respons wordt zoveel mogelijk ondervangen 

door alle 42 wijkteams te benaderen. Van tevoren zijn een aantal wijkteamleiders gebeld met de vraag 

of zij mee wilden werken aan dit onderzoek. Na anderhalve week zijn de wijkteams die nog niet hadden 

gereageerd, nogmaals benaderd. Echter kan niet worden voorkomen dat alle wijkteams mee willen 

werken aan de enquête. Dit is te wijten aan de erg grote hoeveelheid van informatie die de wijkteams de 

afgelopen maanden op zich af hebben gekregen door de gemeente en andere partijen. De drie wijkteams 

die niet mee willen werken, geven ook aan dat zij ter bescherming van de wijkteamleden niet aan alle 

onderzoeken mee willen werken. Sociaal wenselijkheid en antwoordintenties worden voorkomen door 

duidelijke instructies in de enquête op te nemen.  
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Resultaten interviews ‘Integrale wijkteams in wording’ 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken uit de interviews met de wijkteamleden van Ommoord, 

Beverwaard en Hoek van Holland. Allereerst wordt er een samenvatting gegeven van het gehele 

onderzoek, daarna worden de resultaten van casusregie besproken en als laatste worden de antwoorden 

van casusregie gekoppeld aan street- level bureaucracy en efficiëntie.4 

 

1. Samenvatting onderzoek ‘Integrale wijkteams in wording’  

 

Het onderzoek van afdeling ‘Onderzoek en Business Intelligence’ over de integrale wijkteams in 

wording bestond uit twee delen. In het eerste deel werden de wijkteamleden gevraagd naar de betekenis, 

meerwaarde en belemmeringen van de bouwstenen van de wijkteams zoals opgesteld door de gemeente 

Rotterdam. De bouwstenen zijn: generalistisch werken, outreachend werken, zelfredzaamheid, inzetten 

van sociaal netwerk, casusregie, passende ondersteuning, vroegtijdig ingrijpen en kostenbewust werken. 

Het tweede deel betrof vragen over de organisatie: wat de wijkteamleden positief en minder positief 

vinden aan de organisatie van het wijkteam.  

 

1.1 Bouwstenen van wijkteams 

De wijkteams in Rotterdam zijn op 1 januari 2015 een integraal team geworden waar jeugd- en 

gezinscoaches en volwassenencoaches samen de problemen aanpakken. Hulpverleningsorganisatie 

MEE, gericht op hulp aan verstandelijk gehandicapten, levert in sommige – kleinere- wijkteams zelfs 

cliëntondersteuners die als integrale coaches werken en dus zowel de jeugd, als de volwassenen dienen. 

Generalistisch werken zal dan betekenen dat je als wijkteamlid ‘alles kan’ en zowel casussen met 

kinderen, als casussen met volwassenen oppakt, ongeacht je eerder verworven expertise of 

moederorganisatie. Wijkteamleden zien generalistisch werken meer dat zij als team de problemen op 

meerdere leefgebieden oppakken. Dus, generalistisch werken als team en niet als individu. Als 

meerwaarde wordt vaak genoemd dat er veel deskundigheid zit in een gezin en daardoor ook de lijnen 

korter zijn waardoor sneller hulp wordt ingezet. Als belemmering wordt vaak genoemd dat 

                                                           
4 Het evaluatieonderzoek ‘Integrale wijkteams in wording’ is uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. Dick 

Butte, Liesbeth Heering en Lenette Rietveld hebben het onderzoek uitgevoerd. Voor mijn stage bij de gemeente 

Rotterdam heb ik hen hierin ondersteund.  
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wijkteamleden de angst hebben dat specialistische kennis – bijvoorbeeld kennis en expertise omtrent 

vroeghulp of kindermishandeling – zo verloren gaat. 

 

Outreachend werken is het actief benaderen van gezinnen en volwassen voor hulpverlening. Een ‘er op 

af’ mentaliteit. Ook wijkteamleden verstaan dit eronder: het afleggen van huisbezoeken, zowel gevraagd 

als ongevraagd. Het outreachend werken van wijkteamleden is vooral voordelig voor de cliënt: het is 

laagdrempelig en cliënten voelen zich veiliger thuis. Wijkteamleden zien ook de voordelen voor zich 

zelf in, zo hebben zij een beter beeld van de thuissituatie. Als belemmeringen wordt onder andere 

genoemd dat het veel tijd kost en het niet de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderd.  

 

Zelfredzaamheid en het inzetten van het sociale netwerk wordt door wijkteamleden als erg belangrijk 

ervaren. Het zorgt er voor dat de cliënten ook na het hulpverleningsproces op goede voet verder kunnen 

gaan. Onder het sociale netwerk verstaan professionals onder andere het gezin, familie, buren, kerken 

en moskeeën en sportverenigingen. Wijkteamleden geven aan dat zelfredzaamheid niet voor iedereen 

op gaat. Sommige mensen hebben simpel weg geen sociaal netwerk, of het sociaal netwerk heeft 

dezelfde problematiek als zij, en (licht) verstandelijk beperkten zullen hun leven lang zorg nodig hebben. 

Als meerwaarde wordt genoemd dat zelfredzaamheid zorgt voor meer zelfvertrouwen. Ook beseffen 

cliënten soms niet hoe groot hun sociaal netwerk is en dat de ervaring leert dat mensen bereid zijn om 

een handje te helpen als dat nodig is.  

 

Over passende ondersteuning zijn de meningen verdeeld onder de wijkteamleden. Zo wordt hulp die 

past of nodig is en het verlenen van hulp op maat genoemd, maar ook het sociale netwerk en 

zelfredzaamheid wordt genoemd. Een goed vraaganalyse instrument is voor passende ondersteuning 

noodzakelijk. De zin: ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar waar nodig’ wordt vaak genoemd. De meerwaarde 

is volgens wijkteamleden dat er niet onnodig veel hulp wordt ingezet, zo zijn de kosten ook niet te hoog. 

Er is nog veel onduidelijkheid over verschillende aspecten van het wijkteam, waardoor er nog niet 

passende ondersteuning kan worden geboden. Zo lopen wijkteamleden bijvoorbeeld tegen de 

beschikbaarheid van zorg, wachtlijsten en de onbekendheid over de hoogte van het wijkteambudget aan. 

 

De gemeente Rotterdam hoopt met de wijkteams vroegtijdiger in te kunnen grijpen. Wijkteamleden zien 

dit als preventief werken, zodat escalatie kan worden voorkomen en er geen grotere problemen ontstaan. 

De professionals geven aan dat vroegtijdig ingrijpen meer iets is voor het voorportaal – Centrum voor 

Jeugd en Gezin en Vraagwijzer – dan voor de wijkteams. 
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Wijkteamleden zijn het er over eens dat kostenbewust werken belangrijk is in een wijkteam. 

Wijkteamleden moeten bewust keuzes maken, de kosten in de gaten houden en het termijn van de 

hulpverlening in de gaten houden. Het sociaal netwerk en vrijwilligers kunnen hier een rol inspelen. De 

meerwaarde die gelinkt wordt aan kostenbewust werken, is dat wijkteamleden niet meer met indicaties 

voor zorg hoeven te werken. Een grote belemmering is dat er nog onduidelijkheid is wat de kosten van 

zorg zijn en wat het wijkteambudget is.  

 

1.2 Het nieuwe werken in een wijkteam 

Met de komst van de wijkteams is erg veel veranderd voor de hulpverleners. Dit heeft positieve kanten, 

maar ook negatieve kanten. Wat goed gaat volgens de wijkteamleden is de samenwerking in het 

wijkteam. Door de verschillende expertises kan er gebruikt gemaakt worden van elkaars kennis en leren 

de professionals van elkaar. Ook de sturing van het wijkteam door de wijkteamleiders wordt als prettig 

ervaren. Ommoord en Hoek van Holland hebben beide een integrale wijkteamleider, Beverwaard heeft 

een integrale wijkteamleider met aan zijn zijde een plaatsvervangend wijkteamleider met als 

specialisatie jeugd. Daarnaast vinden de ondervraagden dat de wijkteams ervoor zorgen dat hulp sneller 

geregeld kan worden. De inkrimping van het werkgebied naar een wijk heeft als voordeel dat het 

wijknetwerk goed bekend is bij de professionals, waardoor cliënten sneller doorverwezen kunnen 

worden.  

 

Elke nieuwe organisatievorm heeft zijn kinderziektes, zo ook de wijkteams. Wijkteamleden noemen 

veelal praktische zaken. Zo zijn door het nieuwe werken nog niet alle ICT voorzieningen geregeld, zoals 

laptops en telefoon en worden er door de jeugdcoaches en volwassenencoaches geregistreerd in twee 

verschillende systemen (Zorg Coördinatie Dossier voor jeugd, Mens Centraal voor volwassenen), waar 

sommigen geen training in hebben gehad. Daarnaast vinden wijkteamleden hun wijkteam soms erg groot 

en missen zij coaches van de geestelijke gezondheidszorg en een gedragswetenschapper. Ook geven 

wijkteamleden aan meer trainingen te willen.  

 

2. Casusregie: betekenis, meerwaarde en belemmeringen 

 

Naast bovenstaande bouwstenen zijn de wijkteamleden ook bevraagd over de betekenis, meerwaarde en 

belemmeringen van casusregie. In deze paragraaf worden de drie componenten van elkaar gesplitst. De 

aspecten die (vaker) genoemd zijn, worden toegelicht. 
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2.1 Betekenis casusregie volgens wijkteamleden 

De wijkteamleden geven niet een eenduidig antwoord op de vraag wat zij onder casusregie verstaan. 

Verschillende aspecten worden wel vaker genoemd. In figuur 6 wordt een overzicht gegeven van de 

aspecten die meerdere keren zijn genoemd. Deze punten worden een voor een besproken. 

 

Figuur 6. Betekenis casusregie volgens wijkteamleden (in aantallen). 
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Het hebben van overzicht wordt door de wijkteamprofessionals 18 keer genoemd. De casusregisseur 

heeft het overzicht over de casus en de hulpverleners in een gezin. Door sommige wijkteamleden wordt 

dit ook wel het hebben van ‘helicopter view’ genoemd. Zij zien dit als een belangrijke taak voor de 

casusregisseur en sommigen zien dit ook als enige taak. Zij onderscheiden casusregie, en daarmee het 

overzicht behouden, van actief hulpverlenen in een gezin. Daarnaast wordt ‘regie’ door de 
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wijkteamleden vaak in een adem genoemd met overzicht behouden door een persoon. Anderen 

definiëren regie als de ‘touwtjes in handen houden’. 

 

“Helicopterview. Iemand die het overzicht behoudt en inventariseert welke 

hulpverleners betrokken zijn en wie wat doet. Iemand die het overzicht behoudt. 

Het kan ook inhouden dat je je op de achtergrond houdt en dat je iemand anders 

hebt ingevlogen.” 

 

2.1.2 Afstemming 

Afstemming wordt 13 keer genoemd door wijkteamprofessionals. Met afstemming wordt bedoeld dat 

een iemand er op toeziet dat de zorg in een casus afgestemd wordt op elkaar. Sommige wijkteamleden 

geven aan dat zij ‘ronde tafel gesprekken’ voeren, waarbij alle partijen – familie, wijkteamprofessionals 

maar ook wijknetwerk – bij elkaar komen om te praten over de hulpverlening. Wijkteamleden definiëren 

casusregie als de ‘neuzen dezelfde richting op krijgen’. Afstemming gaat over nog te bieden hulp, maar 

ook over evalueren van het proces en over het voorkomen van escalaties.  

 

(…) “En probeer ik een keer in de zoveel tijd rond de tafel te gaan zitten met de 

verschillende partijen (hulpverleners, maar kan ook netwerk zijn). Als 

casusregisseur probeer je dan alle partijen bij elkaar te krijgen om te kijken hoe 

het loopt, wat heeft het gezin nog nodig, of meer een evaluatie” 

 

2.1.3 Verantwoordelijkheid 

Ook veel wijkteamleden noemen verantwoordelijkheid als belangrijk aspect voor casusregie. Hierbij 

wordt bedoeld dat een iemand de ‘verantwoordelijkheid op zich neemt’, soms gevolgd door: ‘om het 

aanspreekpunt te zijn’ (voor het gezin en de hulpverleners). Maar veel wijkteamleden benadrukken ook 

dat casusregie op zich zelf veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Het gaat dus over de 

verantwoordelijkheid leggen bij een persoon, maar ook over verantwoordelijkheid an sich. Degene met 

de meeste verantwoordelijkheid krijgt de casusregie, volgens de wijkteamleden. Dit is de hulpverlener 

met de zwaarste zorg. Opvallend is dat ook een wijkteamlid zegt dat de ondersteunende professionals 

zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg en dat dit niet verhaalt kan worden op de 

casusregisseur.  
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“De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk eerst bij het gezin, maar als de ouders in 

gebreke blijven en de veiligheid van het kind in gevaar is, ligt de 

verantwoordelijkheid bij de casusregisseur om door te pakken.”   

 

2.1.4 Meewerkend casusregisseur versus niet hulpverlenen 

Over de vraag of de casusregisseur actief hulp verleent in een gezin, zijn de meningen over verdeeld. 

Sommige wijkteamleden geven aan dat de casusregisseur meewerkt in een gezin, terwijl andere 

wijkteamleden aangeven dat de taken van een casusregisseur alleen te maken hebben met overzicht 

behouden en het afstemmen van zorg. Dit komt omdat veel wijkteamleden de link leggen met de 

casemanagers van het vroegere bureau jeugdzorg. Deze functie bestaat uit het puur reguleren van zorg 

voor een gezin. Door de wijkteams is ook de functie van bureau jeugdzorg verandert (met een hele 

nieuwe naam: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en hebben de wijkteams meer taken gekregen. 

Wijkteamleden geven soms ook aan dat je als casusregisseur beide functies kan hebben: in de ene casus 

werk je niet actief mee, in de andere casus verleen je wel hulp. 

 

“De casusregisseur is degene van het wijkteam die met het gezin werkt” 

“Ik probeer dan een beetje een helicopter view te hebben, ik probeer er boven te 

hangen in plaats van dat ik heel uitvoerend in een gezin bezig ben” 

 

2.1.5 Aanspreekpunt voor het gezin, sturing, coördineren 

Enkele wijkteamleden geven aan dat de casusregisseur het aanspreekpunt voor een gezin is. Omdat 

casusregie alleen plaats vindt als er meerdere hulpverleners in een gezin betrokken zijn, is het belangrijk 

dat het gezin bij een persoon terecht kan met vragen. De casusregisseur kan ook het aanspreekpunt zijn 

voor de overige hulpverleners in een casus. Met sturing wordt bedoeld dat de casusregisseur de 

hulpverlening in goede banen leidt en de lijntjes – door de inzet van een casusregisseur – kort worden 

gehouden. Als laatste werd ‘coördineren’ even vaak genoemd als het aanspreekpunt zijn en sturing 

geven. Wijkteamleden geven aan dat casusregisseurs een coördinerende rol hebben.  

 

“Het is ook handig voor een gezin, dan weten ze naar wie ze toe kunnen als ze een 

bepaalde vraag hebben” 

“Met meerdere partijen aan hetzelfde doel werken en in goede banen leiden” 
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2.1.6 Contact houden, een gezin, een plan, een regisseur 

Met contact houden, wordt bedoeld dat de functie van een casusregisseur is om contact te onderhouden 

met de hulpverleners en het wijknetwerk. Één gezin, één plan, één regisseur is het motto van casusregie. 

Hiermee wordt bedoeld dat er voor een gezin, een ondersteuningsplan is en een casusregisseur. Het 

antwoord op de vraag naar de betekenis van casusregie wordt meestal begonnen met dit antwoord.  

 

“Er zijn vaak ook al meerdere partijen betrokken bij een gezin, en probeer ik 

contact te houden met de verschillende instanties en personen” 

 

2.1.7 Meeste contact, generalist 

Een enkele keer noemen de wijkteamleden dat degene die het meeste contact heeft met een gezin, de 

casusregisseur wordt. Twee wijkteamleden geven aan dat een casusregisseur een generalist is en dus 

alles moet kunnen.  

 

“In principe is casusregie dat je alles kan. Dat je ergens in zit en overal sturing aan 

kan geven. En dat in ieder geval een deel van je werk is.” 

 

2.1.8 Monitoren, kennis en expertise, transparant, ingrijpen, passende hulp inzetten, registreren en 

beslissingen nemen 

Monitoren wordt een keer genoemd door een wijkteamlid. Dit hangt samen met het ‘niet hulpverlenen’. 

De casusregisseur monitort waar nodig, als het niet meer nodig is, stapt de casusregisseur er uit. Met 

kennis en expertise wordt bedoeld dat de casusregisseur de kennis en expertise heeft om zijn of haar 

functie naar behoren uit te voeren. Transparantie gaat over het hulpverleningsproces met het gezin. De 

casusregisseur moet ingrijpen als de voortgang van het proces wordt belemmerd. Daarnaast moet een 

casusregisseur passende hulp inzetten, registreren en beslissingen kunnen nemen als hulpverleners hun 

werk niet goed uitvoeren. 

 

2.2 Meerwaarde casusregie volgens wijkteamleden 

De wijkteamleden geven niet een eenduidig antwoord op de vraag wat zij de meerwaarde vinden van 

casusregie. Op de vraag of casusregie meerwaarde heeft, wordt dan ook veelal (volmondig) ‘ja’ 

geantwoord, zonder verdere uitleg. Verschillende aspecten worden wel vaker genoemd. In figuur 7 
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wordt een overzicht gegeven van de aspecten die vaker zijn gezegd. Deze punten worden een voor een 

besproken. 

 

 

Figuur 7. Meerwaarde casusregie volgens wijkteamleden (in aantallen). 

 

2.2.1 Afstemming en overzicht 

Veel wijkteamleden noemen de afstemming door een casusregisseur als een positief punt van casusregie. 

Hiermee wordt door de wijkteamleden bedoeld dat door de afstemming partijen naar elkaar luisteren, er 

zo kan worden gekeken hoe het loopt en er niet naar elkaar gewezen wordt. Op deze manier zitten er 

ook zo min mogelijk hulpverleners in een casus. Ook overzicht wordt vaak genoemd als meerwaarde 

voor casusregie. Positief hieraan vinden wijkteamleden dat zo niet alles in een casus door elkaar gaat 

lopen. Zo wordt in de gaten gehouden wat er speelt en of hulpverleners het werk goed uitvoeren. 

 

 “Belangrijk dat zo min mogelijk mensen hulp verlenen aan de cliënt” 

“(…) In de praktijk heb ik gezien hoe belangrijk het [casusregie]  is. Je hebt zo’n 

kokerblik als je in een gezin gaat zitten. Je weet niet wat een ander doet, je krijgt 

een heel scheef beeld.” 
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2.2.2 Aanspreekpunt zijn en vrijheid 

Ook het hebben van een aanspreekpunt wordt door wijkteamleden als positief ervaren. Dit is tweeledig: 

het is zowel handig voor het gezin, dan weten zij waar ze terecht kunnen met vragen. Maar het is ook 

handig voor de hulpverlener, zodat zij kan terugkoppelen en weten van wie het afkomt. Twee 

wijkteamleden noemen casusregie ook een vrijheid voor de hulpverlener. Een iemand vergelijkt dit met 

de oude situatie van casemanager bij het vroegere bureau jeugdzorg – casusregie in de wijkteams brengt 

meer vrijheid met zich mee - de ander vergelijkt het met haar al eerder opgedane ervaring als 

casusregisseur bij MEE Rotterdam.  

 

(…) “Dat het voor de mensen helder is dat er een aanspreekpunt is, aan wie je het 

kan terugkoppelen en van wie het afkomt. En dat er wel mensen bij komen of 

afgaan. Maar dat het voor de mensen helder is dat als er iets nodig is, dan met die 

van doen hebben.” 

“Het is juist een soort van vrijheid als casusregisseur.” 

 

2.2.3 Verantwoording, verantwoordelijkheid bij een persoon, organiseren, druk uitoefenen, 

samenwerken, van elkaar leren en een breder beeld 

Een enkele keer wordt verantwoordelijkheid genoemd als meerwaarde van casusregie. Het wijkteamlid 

bedoeld hiermee dat het zo duidelijk is met wie je overlegt. Een ander wijkteamlid ziet verantwoording 

als een oorzaak waardoor men eerder geneigd is om zaken binnen het team op te lossen. Dit noemt zij 

als meerwaarde. Organiseren als meerwaarde van casusregie wordt door een professional in een adem 

genoemd met in de gaten houden en monitoren. Daarnaast vindt een wijkteamlid het positief dat je als 

casusregisseur ‘een beetje druk kan uitoefenen’. Zij geeft wel de waarschuwing dat dit ook nadelig kan 

uitpakken voor een hulpverlener, omdat je ook nog werkzaam bent in een gezin. Als laatste geeft een 

wijkteamlid aan dat door casusregie je meer samen kan doen, van elkaar kan leren en je daardoor een 

breder beeld krijgt. 

 

2.3 Belemmeringen casusregie volgens wijkteamleden 

De wijkteamleden zien ook negatieve aspecten aan casusregie. De antwoorden lopen sterk uit een, 

hoewel bijna de helft van de wijkteamleden nog erg veel vragen heeft over casusregie. In figuur 8 zijn 

de belemmeringen van casusregie volgens wijkteamleden opgesomd. Vervolgens worden de 

belemmeringen een voor een besproken. 
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Figuur 8. Belemmeringen casusregie volgens wijkteamleden (in aantallen). 

 

2.3.1 Onduidelijkheid over casusregie 

Bijna de helft van de respondenten heeft nog erg veel vragen over casusregie. De rol en taken van een 

casusregisseur zijn nog voor velen onduidelijk.  De vragen die leven bij wijkteamleden gaan vooral over 

wat de rol als casusregisseur inhoudt, wat de taken zijn en wie de casusregisseur is in een casus. 

Daarnaast merken wijkteamleden dat casusregie verschillend wordt geïnterpreteerd, of dat zij het op een 

verschillende manier geleerd krijgen van de moederorganisatie en wijkteam. Daarnaast hangen de 

vragen ook samen met de nieuwe rol van hulpverleners in het wijkteam. Zo vraagt een wijkteamlid zich 

af hoe lang je als casusregisseur actief bent in een casus. Een ander wijkteamlid geeft aan dat zij de 

casusregie zonder enig ‘handvat’ uitvoert.  

 

 “Het [casusregie] zou meerwaarde moeten hebben. Alleen als mensen echt weten 

wat er van hen verlangd wordt, en hoe ze elkaar daarop aan kunnen spreken en 

de afspraken daarin na komen.” 

 

2.3.2 Gebrek aan tijd  

Daarnaast wordt tijd genoemd als belemmering. Dit is tweeledig: zowel in de beginfase geven sommige 

wijkteamleden aan dat het veel tijd kost om alle hulpverleners in een gezin te vinden en afspraken te 

maken om bij elkaar te komen om de zorg af te stemmen, maar ook in het verloop van de hulpverlening 
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kost casusregie, volgens de professionals, veel tijd. Hulpverleners geven aan gewoonweg geen tijd er 

voor te hebben.  

 

“Op zich kan ik het wel organiseren, maar het is nog niet een rol die ik gehad heb. 

Ik denk ook niet dat het bij ons [WMO adviseur] kan, we hebben er gewoon geen 

tijd voor.” 

 

2.3.3 Geen overzicht  

Sommige wijkteamleden geven aan dat er wel overzicht moet zijn om casusregie naar behoren uit te 

voeren. Het is soms een hele zoektocht naar de hulpverleners in een gezin. Ook het gezin of huishouden 

waar je als hulpverlener mee werkt, geeft – of heeft – niet altijd alle namen van de ondersteunende 

hulpverleners.   

 

“(…) Als hulpverleners geen eenduidigheid geven. Als het gezin ook geen overzicht 

heeft, kom je daar wel moeilijk achter als casusregisseur” 

  

2.3.4 Verantwoordelijkheid  

Twee wijkteamleden geven aan dat de verantwoordelijkheid dat casusregie met zich mee brengt voor 

hen een belemmering vormt. Zij geven aan dat het zwaar op je kan drukken. Als er veel hulpverleners 

betrokken zijn, kan het lastig zijn om met alle partijen contact te onderhouden en het overzicht te 

behouden. Een wijkteamlid geeft aan dat met de verandering van de jeugdzorg er al veel 

verantwoordelijkheid voor jeugdcoaches bij is gekomen: ‘als het nu fout gaat, gaat het ook goed fout’. 

 

“Het kan zwaar op je drukken. Als het moeilijke dingen zijn waar veel mensen bij 

betrokken zijn, om mensen met elkaar in contact te houden en zorgen dat er geen 

dingen worden overgeslagen.” 

 

2.3.5 Zonde van kennis en expertise, verschillende rollen, registreren, niet op een lijn zitten met de 

casusregisseur, niet te veel mensen er bij willen halen 

Een wijkteamlid vind casusregie zonde van de kennis en expertise die je als hulpverlener hebt. Het 

wijkteamlid gaat er vanuit dat je als casusregisseur alles moet kunnen. Een ander wijkteamlid vindt de 

verschillende rollen die je als meewerkend casusregisseur hebt lastig. Aan de ene kant kan je druk 
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uitoefenen op het hulpverleningsproces, maar aan de andere kant kan door het gezin ook de zwarte piet 

worden toegespeeld naar de casusregisseur. Als je dan nog werkzaam bent in een gezin, kan dat lastig 

zijn. Meer praktisch gezien noemt een hulpverlener de verschillende systemen voor jeugd- en 

volwassenencoaches waarin geregistreerd moet worden. Dit ziet zij als belemmering om casusregie te 

kunnen voeren. Een wijkteamlid bekijkt het van de andere kant, en spreekt uit ervaring, en geeft aan dat 

de het goed kunnen samenwerken met de casusregisseur belangrijk is voor het hulpverleningsproces. 

Als je niet op een lijn zit met de casusregisseur, vormt dit een belemmering. Als laatste moet je als 

casusregisseur wel oppassen dat je niet te veel hulpverleners in het traject wilt betrekken.  

 

3. Casusregie en efficiëntere zorg 

 

Uit de interviews komen verschillende aspecten naar voren die gekoppeld kunnen worden aan de 

concepten van casusregie en efficiëntie. In deze paragraaf worden deze koppelingen besproken.5 

 

3.1 Autonomie 

Uit het theoretisch kader wordt de verwachting uitgesproken dat autonomie leidt tot efficiëntere zorg, 

omdat het als prikkel werkt voor de casusregisseurs. Hoewel ‘vrijheid’ maar twee keer wordt genoemd, 

lijkt casusregie wel als prikkel te fungeren voor efficiëntere zorg. De vrijheid die de wijkteamleden als 

casusregisseurs ervaren, past heel mooi bij de autonomie van casusregisseurs en lijkt dus ook 

daadwerkelijk positief te werken. Een wijkteamlid noemt verantwoording als kenmerk van casusregie, 

waardoor men eerder geneigd is om zaken binnen het team op te lossen. Hoewel dit indruist tegen 

autonomie, ziet zij dit wel als meerwaarde.  

 

3.2 Inhoudelijke beslissingen nemen 

In het theoretisch kader is aangegeven dat inhoudelijke beslissingen kunnen nemen onder 

informatievoorziening valt, omdat voor het nemen van beslissingen, informatie – en overzicht en  

afstemming – nodig is. De verwachting wordt uitgesproken dat door de informatievoorziening 

inhoudelijke beslissingen kunnen worden genomen en zodoende de zorg efficiënter is. De 

                                                           
5 De verwachtingen die in het theoretisch kader worden uitgesproken over afstemming en overzicht, passende 

ondersteuning en vrijheid zullen in de enquêtes verder worden behandeld. Dit omdat de concepten zoals afgeleid 

uit casusregie de koppeling met efficiëntie al bespreken. Omdat de interviews in eerste instantie niet voortvloeien 

uit het theoretisch kader, wordt zo voorkomen dat concepten dubbel worden besproken. 
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wijkteamleden noemen veelal afstemming en overzicht als belangrijk onderdeel van casusregie. Veel 

wijkteamleden zien er ook de meerwaarde van in, omdat er zo niet te veel hulpverleners in een gezin 

aanwezig zijn, er in de gaten gehouden kan worden wat er speelt en wordt toegezien dat hulpverleners 

hun werk goed uitvoeren. Het overzicht en de afstemming helpt hen dus in het verkrijgen van informatie 

in een casus. Hieruit kan worden afgeleid dat de informatie de casusregisseurs helpt in het nemen van 

inhoudelijke beslissingen. Daarnaast is het feit dat casusregie er voor kan zorgen dat er niet te veel 

wijkteamleden in een gezin werkzaam zijn een mooi voorbeeld van efficiënt werken (technische 

efficiëntie). Een keerzijde van casusregie is dat er wel daadwerkelijk overzicht moet zijn. Het hebben 

van overzicht is soms een hele zoektocht. De informatie krijgt de casusregisseur soms niet van de andere 

hulpverleners of het huishouden. Het ontbreekt de casusregisseurs dan aan informatievoorziening. In 

dat geval kan er minder goed inhoudelijke beslissingen worden genomen, waardoor er minder efficiënt 

gewerkt wordt in een casus.  

 

Bijna de helft van de wijkteamleden heeft nog erg veel vragen over casusregie. De rol en taken van een 

casusregisseur zijn nog voor velen onduidelijk. Weten wat casusregie inhoudt en hoe het gevoerd moet 

worden, is een belangrijke voorwaarde voor efficiëntere zorg. Immers, als zij niet weten wat zij moeten 

doen, kunnen er ook geen inhoudelijke beslissingen worden genomen. 

 

Daarnaast is de verwachting uitgesproken dat – de verantwoordelijkheid voor - het nemen van 

inhoudelijke beslissingen als prikkel kan fungeren voor efficiëntere zorg. In de interviews wordt er veel 

gesproken over verantwoordelijkheid die casusregisseurs hebben. Bij de betekenis van casusregie wordt 

aangegeven dat casusregie veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Wijkteamleden geven ook 

aan dat die verantwoordelijkheid een belemmering vormt. De vele partijen die betrokken zijn in een 

casus maakt het soms lastig om met iedereen contact te onderhouden. Door de decentralisatie van de 

jeugdzorg is er nog meer verantwoordelijkheid bijgekomen voor de jeugdcoaches. Uit de uitspraken die 

wijkteamleden doen over verantwoordelijkheid kan worden afgeleid dat wijkteamleden ook huiverig 

tegenover het nemen van inhoudelijke beslissingen staan.  

 

3.3 Vertrouwen op kennis en ervaring 

In het theoretisch kader wordt de verwachting uitgesproken dat het vertrouwen op de kennis en ervaring 

van casusregisseurs fungeert als een prikkel voor efficiëntere zorg. In de interviews komt dit nauwelijks 

naar voren. Een wijkteamlid geeft aan dat het wijkteamlid de kennis en expertise hebben om hun functie 

naar behoren uit te voeren. Een ander wijkteamlid geeft aan dat casusregie juist zonde is van de kennis 

en expertise, omdat hij er vanuit gaat dat een casusregisseur alles moet kunnen. 
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3.4 Uitvoeringsbevoegdheid  

In het theoretisch kader is aangeven dat uitvoeringsbevoegdheid een instrument is voor efficiëntere zorg, 

omdat de informatie wordt verwerkt door de uitvoering van de casusregisseur en ondersteunende 

professionals. De taken die passen bij een casusregisseur zijn volgens de wijkteamleden ook uitvoerend. 

Zo noemen zij het aanspreekpunt zijn van een gezin/individu en het daadwerkelijk hulpverlenen als 

uitvoeringsbevoegdheden van een casusregisseur. Dat een iemand wordt aangewezen als aanspreekpunt 

van een huishouden is zowel positief voor het gezin/individu, als voor de overige hulpverleners. Het 

vergroot de efficiëntie. Opvallend is wel dat sommige wijkteamleden ook zeggen dat zij juist niet 

hulpverlenen in een gezin, maar alleen het overzicht behouden. Zij vergelijken de rol van casusregisseur 

met ‘casemanager’ van het – vroegere- Bureau Jeugdzorg.  

 

Daarnaast wordt tijd genoemd als belemmering voor casusregie. Dit is tweeledig: Zowel in de beginfase 

kost het de wijkteamleden veel tijd om alle hulpverleners in een gezin te vinden en afspraken te maken 

om bij elkaar te komen om de zorg af te stemmen, maar ook in het verloop van de hulpverlening kost 

casusregie veel tijd. Door het gebrek tijd, ontbreekt het dus aan de capaciteiten om efficiënte zorg uit te 

voeren. Het gebrek hier aan staat efficiëntie wel in de weg.  

 

3.5 Netwerksturing 

In het theoretisch kader werd de verwachting uitgesproken dat netwerksturing zorgt voor een betere 

informatievoorziening en zodoende leidt tot efficiëntere zorg. Daarnaast fungeert netwerksturing als 

capaciteit voor efficiëntere zorg, omdat het zorgt voor passende ondersteuning. Wijkteamleden zien hun 

rol daadwerkelijk als sturend en de regie nemend in een casus. Regie wordt door de wijkteamleden 

gedefinieerd als de touwtjes in handen hebben. Door sturing te geven, geven wijkteamleden aan, zijn de 

lijntjes kort en wordt de hulpverlening in goede banen geleidt. Over het algemeen stellen wijkteamleden 

dat de hulpverlener die het meeste contact heeft met het huishouden, de casusregisseur is en dus het 

netwerk aanstuurt. Netwerksturing helpt dus wel – in meer of mindere mate - voor betere hulpverlening, 

maar uit de reacties van de wijkteamleden is moeilijk op te maken of netwerksturing een bijdrage levert 

in de informatievoorziening en passende ondersteuning en zodoende leidt tot efficiëntere zorg. 

 

Aan de hand van de interviews is het lastig vast te stellen of wijkteamleden aangeven dat casusregie 

bijdraagt aan efficiëntere zorg. Er is nog erg veel onduidelijkheid over casusregie bij erg veel 

wijkteamleden, ondanks dat dit wijkteams zijn die al langer lopen. Omdat de interviews niet de 

eenduidigheid geven om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is er ook nog een enquête uitgezet die 
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nauw aansluit op de concepten uit het theoretisch kader. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten 

hiervan besproken.  
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Resultaten enquête wijkteams 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquêtes besproken. Allereerst wordt er in gegaan op de 

samenstelling van de respondenten, daarna komen verschillende aspecten van efficiëntie en street- level 

bureaucrats aan bod. Er wordt geëindigd met een koppeling naar het theoretisch kader en de hoofdvraag.  

 

1. Samenstelling van de respondenten 

 

Zoals in de methodenparagraaf al is genoemd, hebben 22 wijkteams meegedaan aan de enquête, met in 

totaal 109 respondenten. Gemiddeld zitten er 15 wijkteamleden in een wijkteam in Rotterdam, in totaal 

maakt dit (ruim) 630 wijkteamleden.6 109 respondenten zijn dan 17 procent van het totaal. De 

wijkteamleden komen van verschillende moederorganisaties7, voornamelijk Flexus Jeugdplein (21 

respondenten), Gemeente (11 respondenten) en MEE (10 respondenten). Het overgrote deel van de 

respondenten zijn Jeugd- en gezincoaches (53 respondenten). Hoogstwaarschijnlijk komt dit omdat er 

ook meer jeugd- en gezincoaches zijn (vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg). 30 

volwassencoaches hebben de enquête ingevuld.  11 respondenten zijn integrale coaches, zij zijn zowel 

jeugd- en gezincoach, als volwassencoach en zijn afkomstig van MEE, Zowel, Trivium Lindenhof, 

gemeente, Lievegoed, Pameijer en Molemann. De overige categorie – 15 respondenten - bestaat uit 

(plaatsvervangende) wijkteamleiders, jeugd GGZ (psychiaters en verpleegkundigen bijvoorbeeld), 

Bureau Frontlijn – deze organisatie draait volledig op studenten (stagiairs) – of mensen die zichzelf niet 

als coach zien (bijvoorbeeld WMO adviseurs). Zie figuur 9 voor de samenstelling van de respondenten 

naar coaches. 

 

 

                                                           
6 De precieze grootte van een wijkteam in Rotterdam is  niet bekend. Het kleinste wijkteam heeft ongeveer 5 

wijkteamleden (Overschie), het grootste wijkteam, heeft ongeveer 25 wijkteamleden (Tarwewijk). Het gemiddelde 

hiervan is 15 wijkteamleden. Met 42 wijkteams, zouden er dan in totaal 630 wijkteamleden in Rotterdam zijn.  

7 Zie voor alle moederorganisaties van de respondenten de bijlage. 
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Figuur 9. respondenten enquête naar coaches (in aantallen). 

 

2. Casusregie 

 

Om te achterhalen of de respondenten bekend zijn met casusregie, werd de vraag gesteld of de 

respondent in het wijkteam al eens casusregie hebben gevoerd, als ondersteunende professional in een 

casus hebben gewerkt, beide rollen al eens toebedeeld hebben gekregen, of niet bekend zijn met 

casusregie. Van alle de respondenten heeft meer dan de helft (56 procent)8 zelf casusregie gevoerd. 

Vooral integrale coaches hebben zelf casusregie gevoerd (82 procent). Alleen van de overige categorie 

hebben maar 2 van de 15 professionals casusregie gevoerd. Daarnaast heeft 29 procent van alle 

professionals beide rollen vervuld: in casussen zijn zij zowel casusregisseur geweest als ondersteunende 

professional. Hiervan zijn 17 jeugd- en gezinscoaches, 7 volwassenencoaches, 2 integrale coaches en 6 

hulpverleners uit de overige categorie. Weinig hulpverleners (10 procent) zijn alleen ondersteunend 

geweest in een casus, integrale coaches zelfs helemaal niet. Gezien het feit dat degene met de zwaarste 

zorg de casusregie op zich neemt, lijkt een voor de hand liggend verklaring dat integrale coaches 

voornamelijk de zwaarste zorg hebben in een casus. Zo is de doelgroep van MEE bijvoorbeeld 

lichtverstandelijk beperkten (LVB) en zijn zij door hun specialistischere zorg in een casus met LVB 

problematiek automatisch de casusregisseur. Alleen de ‘overige groep’ (en een jeugd- en gezinscoach) 

is niet bekend met casusregie. 4 van de 15 hulpverleners (37 procent) uit de overige groep heeft deze 

antwoordcategorie aangekruist. Gezien de samenstelling van deze groep lijkt dat logisch. Er is er voor 

gekozen om de overige groep niet mee te nemen in de verdere analyse, omdat een groot deel niet bekend 

is met casusregie en niet ‘verplicht’ zijn om casusregie te voeren in de toekomst. De jeugd- en 

gezinscoaches, volwassenencoaches en integrale coaches moeten in principe allemaal in staat zijn 

casusregie te voeren. Om die reden zal in het verloop van dit hoofdstuk steeds de coaches tegen elkaar 

worden afgezet. In figuur 10 staan de antwoordcategorieën naar coaches uitgesplitst. 

                                                           
8 In alle grafieken zijn de procenten afgerond naar hele getallen.  
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Figuur 10. uitvoering casusregie naar coaches (in procenten). 

 

3. SignaleringsInstrument Sluitende Aanpak [SISA] 

 

Zoals eerder gesteld is  het SignaleringsInstrument Sluitende Aanpak (SISA) een instrument dat 

efficiënter werken stimuleert. Door het  signaleringsinstrument verkrijgt de hulpverlener makkelijk het 

overzicht van de hulpverleners in een gezin en kan er snel van elkaars bestaan op de hoogte worden 

gebracht, waarbij er een sluitende aanpak kan worden ingezet. SISA is voornamelijk bedoeld voor 

jeugdhulpverleners, maar ook volwassenencoaches kunnen signaleren als de problemen van de ouders 

van invloed zijn op de kinderen. In de enquête zijn twee vragen gesteld over SISA. Allereerst is gevraagd 

of SISA de casusregisseur helpt om het overzicht in een casus te verkrijgen. Bij de tweede vraag konden 

hulpverleners aangeven welke partijen zij missen in SISA.  

 

Van de jeugd en gezinscoaches geeft 49 procent aan alle partijen terug te kunnen vinden in SISA, 36 

procent geeft aan dat zij partijen missen in SISA en 15 procent geeft aan niet of zelden te signaleren in 

SISA. Het is opmerkelijk dat er hulpverleners zijn die niet signaleren in SISA, aangezien er een protocol 

voor de wijkteams waarin staat beschreven dat zij moeten signaleren (natuurlijk mogen de 

wijkteamleden wel zelf inschatten of de problematiek dusdanig hoog is dat het nodig is om te 

signaleren). Van de volwassenencoaches geeft 47 procent aan te signaleren in SISA en alle partijen terug 

te kunnen vinden, 7 procent zegt partijen te missen, 20 procent geeft aan niet te signaleren, omdat hij/zij 
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een volwassenencoach is, en dus in principe niet hoeft te signaleren,  en 27 procent geeft aan niet of 

zelden te signaleren. Van de integrale coaches geeft 55 procent aan alle partijen terug te vinden in SISA, 

36 procent mist partijen en 9 procent signaleert niet of zelden. Voor de integrale coaches geldt hetzelfde 

als voor de jeugd- en gezincoaches, maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat zij alleen nog maar 

volwassenencases hebben gehad en daarom niet signaleren.  

 

Partijen die gemist worden door de wijkteamleden zijn: scholen (opmerkelijk vaak genoemd), GGZ, 

huisartsen, specialisten, Veilig Thuis, zorgaanbieders (ASVZ), Centrum voor Jeugd en Gezin, Pameijer, 

Centrum voor Dienstverlening, leerplicht en kinderopvang. 

 

Kortom, bijna de helft (in totaal 46 procent9) van de respondenten geeft aan alle partijen terug te kunnen 

vinden in SISA. Echter 26 procent geeft wel aan partijen te missen. 22 procent signaleert niet of zelden. 

Over het algemeen geeft SISA dus een goed overzicht van de hulpverleners in een gezin en helpt bij het 

efficiënter invullen van de zorg in een casus.  

 

4. Efficiëntie: passende ondersteuning, afstemming, overzicht en vrijheid 

 

In de enquête zijn vier vragen gesteld over efficiëntie zoals gedefinieerd in het theoretisch kader. De 

vier vragen gaan over of casusregie – op dit moment – bijdraagt aan passende ondersteuning, betere 

afstemming tussen hulpverleners, het hebben van overzicht in een huishouden en meer vrijheid voor de 

hulpverlener. Op alle vier de aspecten wordt voornamelijk neutraal of mee eens geantwoord. In deze 

paragraaf worden de vier aspecten afzonderlijk van elkaar besproken. Aan het einde van de paragraaf 

worden de vier aspecten samengevoegd. In figuur 11 zijn de vier aspecten in een overzicht 

ondergebracht. 

 

4.1 Passende ondersteuning 

Allereerst passende ondersteuning. Jeugd- en gezinscoaches en zijn het er over het algemeen mee eens 

dat casusregie bijdraag aan passende ondersteuning. 45 procent van de jeugd- en gezinscoaches geeft 

aan het met de stelling eens te zijn – 6 procent is het er zelfs erg mee eens – en 40 procent van de 

volwassenencoaches – waarbij nog eens 7 procent het er erg mee eens is -. Voor de jeugd- en 

                                                           
9 Wanneer er wordt gesproken over ‘in totaal’, geldt dit over alle coaches, dus ook de overige hulpverleners. 
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gezinscoaches en volwassencoaches staan respectievelijk 36 procent en 27 procent neutraal tegenover 

passende ondersteuning als functie van casusregie. Opvallend is dat integrale coaches het er zowel erg 

mee eens zijn dat casusregie bijdraagt aan passende ondersteuning, als er neutraal tegenover staan. Beide 

antwoordcategorieën krijgen 36 procent van de stemmen. Weinig hulpverleners zijn het er (erg) mee 

oneens dat casusregie bijdraagt aan passende ondersteuning. 11 procent van de jeugd- en gezinscoaches 

geeft aan het (erg) mee oneens te zijn met de stelling, 16 procent van de volwassenencoaches en 18 

procent van de integrale coaches.  

 

4.2 Afstemming 

Ten tweede is er gevraagd of casusregie bijdraagt aan betere afstemming tussen hulpverleners. Over het 

algemeen zijn alle coaches het er mee eens dat casusregie bijdraagt aan betere afstemming. Weinig 

professionals zijn het er niet mee eens. Van de jeugd- en gezinscoaches is 47 procent het er mee eens, 

11 procent is het er zelfs erg mee eens. 26 procent is neutraal ten opzichte van de stelling. Nogmaals 11 

procent is het er niet mee eens, waarbij 2 procent het er erg mee oneens is dat casusregie bijdraagt aan 

betere afstemming tussen hulpverleners. Van de volwassenencoaches is 57 procent het eens met de 

stelling, 7 procent is het er erg mee eens. Ook bij hen staat antwoordcategorie ‘neutraal’ op een tweede 

plek met 20 procent. 10 procent is het er niet mee eens dat casusregie bijdraagt aan betere afstemming, 

3 procent is het er erg mee oneens. Ook bij deze stelling laten integrale coaches een opvallend antwoord 

zien. 8 wijkteamleden (in totaal 73 procent) zijn het er (erg) mee eens met de stelling. De overige 3 

respondenten (27 procent) zijn het er juist mee oneens. De antwoorden van de integrale coaches lopen 

dus sterk uiteen.  

 

4.3 Overzicht 

De derde vraag van efficiëntie ging over het hebben van overzicht. Over het algemeen zijn alle coaches 

het er mee eens dat casusregie bijdraagt aan het hebben van overzicht in een gezin. Voor jeugd- en 

gezinscoaches is het zelfs meer dan de helft: 57 procent – waarbij 6 procent het er erg mee eens is - zijn 

het met de stelling eens. Van de jeugdcoaches zijn ook maar weinig respondenten die hebben 

aangegeven het er niet mee eens te zijn: 8 procent is het er niet mee eens. 28 procent van de jeugd- en 

gezinscoaches is neutraal. Van de volwassenencoaches zijn 37 procent het eens met de stelling dat 

casusregie bijdraagt aan meer overzicht voor de hulpverleners, 7 procent is het er erg mee eens. Op de 

tweede plaats hebben volwassenencoaches neutraal geantwoord op de vraag, 27 procent heeft deze 

categorie aangekruist. Respectievelijk 17 procent en 3 procent van de volwassenencoaches zijn het er 

mee oneens en erg mee oneens. Vooral de integrale coaches zijn erg positief ten opzichte van de stelling. 
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36 procent is het met de stelling eens en zelfs 27 procent is het erg  met de stelling eens. Maar 9 procent 

heeft een neutrale houding. Nogmaals 27 procent is het met de stelling oneens.  

 

4.4 Vrijheid  

De laatste vraag van efficiëntie ging over of casusregie bijdraagt aan meer vrijheid voor de hulpverlener. 

Op deze vraag hebben de coaches voornamelijk een neutrale houding. Op de tweede plaats zijn de 

coaches het met de stelling eens. Van de jeugd- en gezinscoaches heeft 45 procent een neutrale houding. 

32 procent is het met de stelling eens, 4 procent is het er erg mee eens. 13 procent van de jeugd- en 

gezinscoaches is het niet met de stelling eens en een respondent geeft aan het er erg mee oneens te zijn. 

Van de volwassenencoaches staat meer dan de helft, 57 procent, neutraal ten opzichte van de stelling of 

casusregie bijdraagt aan meer vrijheid voor de hulpverlener. Van deze groep zijn zelf meer respondenten 

het er niet mee eens, dan het er wel mee eens: 13 procent is het niet met de stelling eens en zelfs 10 

procent is het er erg mee oneens tegen 10 procent van de hulpverleners die het wel met de stelling eens 

zijn. Ook de integrale coaches lijkten te twijfelen of ze het eens of oneens zijn met de stelling. Voor 

beide categorieën heeft 27 procent gestemd op niet mee eens en mee eens. 45 procent is neutraal ten 

opzichte van de stelling.  

 

4.5 Casusregie en efficiëntere zorg (I) 

Jeugd- en gezinscoaches en volwassenencoaches zijn het er mee eens dat casusregie bijdraagt aan meer 

passende ondersteuning. Integrale coaches zijn het er zowel erg mee eens als dat ze er neutraal tegenover 

staan. Wat betreft betere afstemming door casusregie zijn de meeste coaches het met de stelling eens. 

De integrale coaches zijn verdeeld in antwoordcategorieën (erg) mee eens en mee oneens. Op de vraag 

of casusregie bijdraagt aan overzicht zijn ook alle coaches positief. Vooral de integrale coaches zijn erg 

positief ten opzichte van deze stelling. Daarentegen zijn zij ook het meest negatief over de stelling ten 

opzichte van de andere coaches. De volwassenencoaches zijn het meest verdeeld in deze categorie. Op 

de eerste plaats komt mee eens, daarna neutraal, maar ook mee oneens wordt aangekruist. Alleen op de 

vraag of casusregie bijdraagt aan meer vrijheid van de hulpverleners zijn de professionals overwegend 

neutraal. Van de volwassenencoaches zijn zelfs meer respondenten het niet met de stelling eens, dan dat 

ze het er wel mee eens zijn. Ook de integrale coaches lijkten te twijfelen of ze het eens of oneens zijn 

met de stelling. Beide categorieën krijgen evenveel stemmen. Bijna de meerderheid van de integrale 

coaches zijn neutraal. Kortom, wat betreft efficiëntie zijn de meeste coaches het er mee eens dat 

casusregie bijdraagt aan de punten opgesomd als efficiëntie. Integrale coaches zijn het meest kritisch en 

kunnen het niet altijd met elkaar eens worden.  
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Figuur 11. Efficiëntie (in procenten) 
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5. Street level bureaucracy en efficiëntie 

 

In het theoretisch kader zijn vijf concepten afgeleid uit street- level bureaucracy, te noemen: autonomie, 

inhoudelijke beslissingen nemen, vertrouwen op kennis en ervaring, uitvoeringsbevoegdheid en 

netwerksturing. Voor elk aspect zijn in de enquête 2 à 3 vragen gesteld. In deze paragraaf worden de 

concepten van elkaar onderscheiden. Daarna worden de vragen samengevoegd om antwoord te geven 

op de hoofdvraag. In figuur 12, 13, 14, 15 en 16 zijn de 5 aspecten in een overzicht ondergebracht.  

 

5.1 Autonomie 

Over autonomie zijn twee vragen gesteld in de enquête. De eerste stelling is: “ik heb voldoende ruimte 

om mijn functie naar eigen inzichten in te vullen”, de tweede stelling is: “de doelen van het wijkteam 

belemmeren mij niet in het uitvoeren van de doelen van de cliënt”. Op beide stellingen wordt 

overwegend mee eens geantwoord. De twee stellingen worden nu apart toegelicht. 

 

Allereerst de antwoorden op de stelling of de wijkteamleden voldoende ruimte hebben om hun functie 

naar eigen inzichten in te vullen. Van alle coaches is een nipte meerderheid het er mee eens dat zij de 

autonomie hier voor hebben (51 procent). Van de jeugd- en gezinscoaches heeft 51 procent ‘mee eens’ 

aangekruist in de enquête. 19 procent is het er zelfs erg mee eens. Ook de volwassenencoaches zijn het 

met de stelling eens: 53 procent heeft deze categorie aangekruist. Integrale coaches zijn ook overwegend 

positief: 55 procent is het met de stelling eens, 27 procent is het er zelfs erg mee eens. Opvallend is dat 

bij de volwassenencoaches op de tweede plaats ‘niet mee eens’ staat. 23 procent van de 

volwassenencoaches heeft deze categorie aangekruist. 10 procent is neutraal ten opzichte van de stelling. 

Bij de jeugd- en gezinscoaches zijn de meningen iets minder verdeeld: 13 procent is neutraal en 6 is het 

er niet mee eens dat zij voldoende ruimte hebben om hun functie naar eigen inzichten in te vullen. Ook 

de integrale coaches zijn het er voornamelijk over eens dat zij de autonomie hebben om hun functie uit 

te kunnen voeren. Maar 2 professionals hebben aangegeven neutraal dan wel het er niet mee eens te zijn. 

 

Ten tweede de antwoorden op de stelling of de doelen van het wijkteam niet een belemmering vormen 

voor het uitvoeren van de doelen van de cliënt. Ook bij deze stelling zijn de meeste hulpverleners positief 

en antwoorden er mee eens te zijn. 45 procent van de jeugd- en gezinscoaches heeft deze categorie 

aangekruist, 9 procent geeft aan het er erg mee eens te zijn. 57 procent van de volwassenencoaches zijn 

het met de stelling eens. Bij de integrale coaches zijn zowel 36 procent het eens met de stelling, als erg 

mee eens. Bijna geen hulpverleningsgroep geeft aan het niet met de stelling eens te zijn. alleen 13 
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procent van de volwassenencoaches geeft dit aan. Van de andere groepen hebben maar een 

verwaarloosbaar aantal deze categorie aangekruist. 15 procent van de jeugd- en gezinscoaches staat 

neutraal ten opzichte van de stelling, 20 procent van de volwassenencoaches en 18 procent van de 

integrale coaches. 

 

 

Figuur 12. autonomie (in procenten) 

 

5.2 Inhoudelijke beslissingen nemen 

Over inhoudelijke beslissingen nemen zijn ook twee vragen gesteld. De eerste stelling ging over in 

hoeverre hulpverleners het er mee eens zijn dat hun beslissingen rond individuele cases zelden worden 

terug gedraaid. De tweede stelling gaat over of de respondent door de ondersteunende professionals in 

een casus in staat zijn om inhoudelijke beslissingen te nemen. Over beide stellingen zijn de meeste 

professionals het eens. In deze paragraaf worden de twee stellingen afzonderlijk van elkaar besproken. 

 

Allereerst de antwoorden op de stelling: “Mijn beslissingen rond individuele cases worden zelden terug 

gedraaid”. Over het algemeen zijn alle professionals het met de stelling eens. 43 procent van de jeugd- 

en gezinscoaches is het eens dat hun beslissingen zelden worden terug gedraaid, 15 procent is het er 

zelfs erg mee eens. De helft van de volwassenencoaches is het met de stelling eens, waarbij 13 procent 
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het er erg mee eens zijn. Ook de integrale coaches zijn positief: 45 procent geeft aan het er mee eens te 

zijn, 27 procent is het er erg mee eens. De jeugd- en gezinscoaches stellen zich op de tweede plaats ook 

neutraal op: 22 procent geeft dit aan. Op de tweede plaats bij de volwassenen coaches staan zowel 

antwoordcategorieën “neutraal” en “niet mee eens”, met beide 10 procent. Hierbij zijn de 

volwassenencoaches ook meteen het meest negatief. Verder heeft maar een verwaarloosbaar aantal 

respondenten deze antwoordcategorieën aangekruist.  

 

Ten tweede de antwoorden op de stelling: “Door ondersteunende professionals in een casus ben ik in 

staat inhoudelijke beslissingen te nemen.” Ook bij deze stelling is het overgrote deel het met de stelling 

eens. 40 procent van de jeugd- en gezinscoaches geeft aan het met de stelling eens te zijn, waarbij 9 

procent het er erg mee eens is. Op de tweede plaats staat ‘neutraal’, 30 procent heeft deze 

antwoordcategorie aangekruist. 5 respondenten (9 procent) is het er niet mee eens dat ondersteunende 

professionals in een casus helpen om inhoudelijke beslissingen te nemen.  47 van de 

volwassenencoaches heeft “mee eens” als antwoordcategorie aangekruist, 17 procent is het er zelfs erg 

mee eens. Echter, volwassenencoaches zijn daarentegen ook meteen het meest negatief: 13 procent geeft 

aan het niet met de stelling eens te zijn. Nog eens 13 procent is neutraal ten opzichte van de stelling. 

Van de 11 integrale coaches die de enquête hebben ingevuld, heeft een gelijk aantal neutraal, mee eens 

en erg mee eens ingevuld, elke categorie krijgt 27 procent van de stemmen. Een respondent is het niet 

met de stelling eens.  

 

 

Figuur 13. Inhoudelijke beslissingen nemen (in procenten) 
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5.3 Vertrouwen op kennis en ervaring 

Voor het concept vertrouwen op kennis en ervaring zijn twee stellingen opgenomen. De eerste stelling 

is: “ik hoef niet al mijn beslissingen voor te leggen aan mijn leidinggevenden.” De tweede stelling is: 

“De ondersteunende professionals vertrouwen op mijn kennis en expertise”. Op beide stellingen wordt 

voornamelijk instemmend geantwoord. Op beide stellingen wordt apart in gegaan. 

 

Allereerst de antwoorden op de eerste stelling. In totaal geeft 45 procent van de respondenten aan het 

eens te zijn met de stelling, en hun beslissingen dus niet te hoeven voorleggen aan leidinggevenden. 47 

procent van de jeugd- en gezinscoaches geeft dit aan, waarbij 15 procent het er zelfs erg mee eens is. 15 

procent is neutraal ten opzichte van de stelling. Respectievelijk 8 procent en 6 procent geeft aan het er 

niet mee eens te zijn en dus hun beslissingen wel voor moeten leggen aan hun leidinggevenden. Van de 

volwassenencoaches is 43 procent het met de stelling eens en zelfs 27 procent het er erg mee eens. 

Daarentegen is 20 procent negatief ten opzichte van de stelling. Van de integrale coaches is 55 procent 

het met de stelling eens, 18 procent is het er niet mee eens.  

 

Ten tweede de stelling is: “ondersteunende professionals vertrouwen op mijn kennis en expertise”. In 

totaal geeft een nipte meerderheid van de respondenten, 51 procent, aan het met de stelling eens te zijn. 

van de integrale coaches is zelfs 73 procent het met de stelling eens, 18 procent is het er erg mee eens. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij ook daadwerkelijk veel kennis en expertise hebben, omdat zij 

zowel voor de jeugd als voor de volwassenen hulpverlenen. Zij hebben dus meer kennis dan een 

professional die alleen jeugd-, of alleen volwassenenproblematiek aan pakt. Opvallend is wel dat de 

overige 9 procent juist aangeeft het er mee oneens te zijn. De jeugd- en gezinscoaches en 

volwassenencoaches zijn het allebei grotendeels met de stelling eens. De jeugdcoaches zijn wel iets 

positiever: respectievelijk 51 procent en 13 procent zijn het met de stelling eens, dan wel erg mee eens. 

21 procent is neutraal en 6 procent is het er niet mee eens. Van de volwassencoaches zijn 50 procent en 

10 procent het er mee eens, dan wel erg mee eens. 16 procent is neuraal ten opzichte van de stelling en 

13 procent geeft aan het niet met de stelling eens te zijn.  
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Figuur 14. Kennis en ervaring (in procenten). 
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De tweede stelling gaat over of casusregisseurs worden belemmerd door andere(n) (taken) in het 

uitvoeren van hun rol als casusregisseur. Ook hierover zijn de wijkteamleden het voornamelijk eens. 

Van de jeugd- en gezinscoaches geeft 49 procent aan het met de stelling eens te zijn, nog een 19 procent 

is het er zelfs erg mee eens dat zij niet worden belemmerd in de uitvoering van hun rol als casusregisseur. 

15 procent is neutraal ten opzichte van de stelling. 6 procent is het er niet mee eens. Van de 

volwassenencoaches is 43 procent het er mee eens, 17 procent is het erg met de stelling eens. 20 procent 

heeft een neutrale houding ten opzichte van de stelling. Opvallend is dat 10 procent aangeeft het erg met 

de stelling oneens te zijn, de andere coaches hebben deze categorie nauwelijks aangekruist. Het zou 

kunnen dat organisaties waarvan er zowel een jeugd- en gezinscoach als een volwassencoach aanwezig 

is in een wijkteam van dezelfde moederorganisatie, vaker wordt ingeschakeld als een volwassencoach 

casusregisseur is. Integrale coaches zijn vooral positief: 55 procent is het met de stelling eens, 18 procent 

is het zelfs erg mee eens. Daarentegen is 18 procent het niet met de stelling eens.  

 

 

Figuur 15. Uitvoeringsbevoegdheid (in procenten) 
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ondersteunende professionals over mijn wijze van aansturing in een casus”. Ook op deze vragen wordt 

voornamelijk mee eens geantwoord. Op alle drie de stelling wordt nu ingegaan. 

 

De eerste stelling gaat over het aansturen van een netwerk van ondersteunende professionals. Vooral 

volwassenencoaches en integrale coaches zijn overwegend positief. 60 procent van de 

volwassenencoaches geeft aan het er mee eens te zijn, waarbij 10 procent het er erg mee eens is. Van de 

integrale coaches geeft 55 procent aan in staat te zijn een netwerk aan te sturen, 18 procent is het erg 

mee eens. Ook jeugdcoaches zijn positief: 49 procent is het er mee eens, 11 procent is het er erg mee 

eens. Jeugd- en gezinscoaches zijn daarentegen ook het meest negatief: 15 procent is het niet met de 

stelling eens. Van de andere twee groepen zijn respectievelijk 7 procent (2 respondenten) en 9 procent 

(1 respondent) het er niet mee eens. 15 procent van de jeugd- en gezinscoaches, 17 procent van de 

volwassenencoaches en 18 procent van de integrale coaches heeft een neutrale houding ten opzichte van 

de stelling.  

 

De tweede stelling behandelt de vraag of casusregisseurs in staat zijn de juiste zorg in te zetten. Een 

ruime meerderheid van de integrale coaches is het hier mee eens: 73 procent geeft dit aan. Nog eens 18 

procent is het er erg mee eens.  Ook volwassenencoaches zijn overwegend positief: 57 procent heeft 

deze antwoordcategorie aangekruist. Daarentegen heeft wel 17 procent aangegeven het er niet mee eens 

te zijn. 13 procent stelt zicht neutraal op. Jeugd- en gezinscoaches zijn wat gematigder. In deze groep 

zijn evenveel mensen neutraal als het er mee eens: 34 procent. 13 procent is het er niet mee eens.  

 

Ook de laatste stelling over conflicten zijn ontstaan over de aansturing door een casusregisseur, kent 

veel positieve reacties. 64 procent van de integrale coaches is het met de stelling eens. Daar tegenover 

geeft 18 procent aan het er niet mee eens te zijn. 51 procent van de jeugdcoaches zijn het met de stelling 

eens en hebben dus nog geen conflicten gehad, 15 procent is het er zelfs erg mee eens. 15 procent heeft 

een neutrale houding en 8 procent is het er niet mee eens. Van de volwassenencoaches is precies de helft 

het met de stelling eens, waarbij 17 procent het er erg mee zijn. 7 procent is neutraal en 13 procent is 

het er niet mee eens. It is ook de enige groep waarbij respondenten hebben aangegeven het er erg mee 

oneens te zijn: 7 procent geeft dit aan.  
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Figuur 16. Netwerksturing (in procenten). 

 

5.6 Opmerkingen van wijkteamprofessionals over casusregie 

In de enquête is ook gevraagd naar overige opmerkingen over casusregie. Een aantal professionals geeft 

aan graag geschoold te worden in casusregie. Er zouden trainingen klaar liggen bij de gemeente, maar 

dit is tot nu toe nog niet van de grond gekomen. Daarnaast geven ook veel wijkteamleden aan dat 

casusregie nog wel veel zelf uitvinden is. Hoewel zij hier wel door gesteund voelen door wijkteamleiders 

en gedragswetenschappers, geeft ook een wijkteamlid aan dat wijkteamleiders soms zelf niet de kennis 

en expertise hebben voor het uitvoeren van hun vak. Ten derde zien de respondenten casusregie graag 

als aparte taak, dus alleen casusregisseur en geen uitvoerende professional. Een wijkteamlid geeft aan 

liever geen casusregie te doen, omdat haar hart bij het hulpverlenen aan een gezin ligt. Een ander 

wijkteamlid geeft aan dat casusregie geen probleem is voor een ervaren hulpverlener, maar zich wel kan 

voorstellen dat dit voor jonge hulpverleners anders ligt. Een professional spreekt de zorg uit over er wel 

voldoende controle is op de kwaliteit van zorg en of de samenwerking goed genoeg wordt bereikt. Het 

ontbreekt nog aan kaders. Een andere respondent ziet in casusregie het gevaar dat er te veel wordt 

overgenomen van ouders. 
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5.7 Casusregie en efficiëntere zorg (II) 

 

5.7.1 Autonomie 

Wat betreft de stellingen over autonomie kan worden geconcludeerd dat alle professionals het er mee 

eens zijn dat casusregie zorgt voor meer autonomie. De volwassenencoaches zijn wel het meest negatief 

van de drie groepen. Er lijkt een positief verband te zijn gevonden voor de verwachting dat autonomie 

fungeert als prikkel voor efficiëntere zorg. De wijkteamleden geven aan voldoende ruimte te hebben om 

hun functie naar eigen inzichten te kunnen invullen en niet worden belemmerd door de doelen van het 

wijkteam. Zij ervaren dus autonomie in hun functie, een belangrijke prikkel voor efficiënt werken. 

 

5.7.2 Inhoudelijke beslissingen nemen 

Wat betreft het kunnen nemen van inhoudelijke beslissingen is iedereen het er mee eens dat dit wordt 

bewerkstelligd door casusregie. Ook hier zijn de volwassenencoaches het meest negatief. De 

verwachting uit het theoretisch kader dat inhoudelijke beslissingen kunnen worden genomen op basis 

van informatievoorziening lijkt op te gaan. De meeste coaches hebben op de stelling dat zij in staat zijn 

inhoudelijke beslissingen te nemen door de ondersteunende professionals mee eens geantwoord. De 

jeugd- en gezinscoaches hebben naast mee eens ook veel neutraal geantwoord. De integrale coaches 

hebben evenveel mee eens als neutraal als mee oneens aangegeven. Er bestaat dus nog wel enige 

verdeeldheid. Daarnaast is de verwachting uitgesproken dat het nemen van inhoudelijke beslissingen als 

prikkel fungeert om efficiënt te werken. De wijkteamleden geven aan dat hun beslissingen rond 

individuele cases zelden worden teruggedraaid. Er wordt dus vertrouwd op hun verantwoordelijkheid 

om beslissingen te nemen, wat een positief effect heeft op efficiëntere zorg. 

 

5.7.3 Kennis en ervaring 

In de stellingen over kennis en ervaring zitten enige verschillen. Over beide stellingen zijn de coaches 

het er mee eens. Over de eerste stelling over het voorleggen van beslissingen aan leidinggevenden, zijn 

de volwassenencoaches het meest negatief ten opzichte van de andere groepen. Ook integrale coaches 

zijn het niet allemaal met de stelling eens. Op de tweede stelling over vertrouwen op kennis en ervaring 

door ondersteunende professionals is een overweldigende meerderheid van de integrale coaches het er 

mee eens. Volwassenencoaches geven aan het er niet altijd mee eens te zijn. De verwachting dat het 

vertrouwen op kennis en ervaring van casusregisseurs als prikkel kan werken om efficiënt te werken, 

lijkt hiermee op te gaan. Er wordt een groot vertrouwen uitgesproken over de casusregisseurs, wat een 

positief effect heeft op efficiëntere zorg. 
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5.7.4 Uitvoeringsbevoegdheid 

Het aspect uitvoeringsbevoegdheid kent ook veel positieve reacties. Op de eerste stelling (zelden worden 

aangesproken op uitvoering) heeft een deel van de integrale coaches de categorie ‘mee oneens’ 

aangekruist. De tweede stelling over of andere(n) taken de uitvoering van casusregie belemmeren kent 

negatieve reacties van volwassenen- en integrale coaches. De verwachting dat de 

uitvoeringsbevoegdheid een instrument is voor efficiënt werken, lijkt op te gaan. De casusregisseurs 

kennen weinig belemmeringen in de uitvoering van hun werk.  

 

5.7.5 Netwerksturing 

Ook over netwerksturing zijn de coaches het er mee eens dit na behoren uit te kunnen voeren. De eerste 

stelling – in staat zijn een netwerk aan te sturen – kent de meeste ontkenningen van jeugd- en 

gezinscoaches. Over de tweede stelling – juiste zorg in kunnen zetten – is een overwegende meerderheid 

van de integrale coaches het er mee eens. De laatste stelling – conflicten over de aansturing – kent veel 

positieve reacties van integrale coaches, maar kent uit deze groep ook een aantal ontkenningen. 

Sommige volwassenencoaches zijn het er zelfs erg mee oneens. De verwachtingen uit het theoretisch 

kader dat netwerksturing op basis van informatievoorziening leidt tot efficiëntere zorg, lijkt op te gaan. 

De wijkteamleden zijn in staat om een netwerk aan te sturen en er komen ook weinig conflicten voor. 

De verwachting dat casusregie als middel voor efficiëntie fungeert lijkt ook op te gaan. De 

wijkteamleden zijn in staat om de juiste zorg in te zetten.  

 

Wanneer de drie groepen met elkaar worden vergeleken, kan worden geconcludeerd dat de 

volwassenencoaches nog kanttekeningen plaatsen bij casusregie. Zij zijn het meest negatief van de drie 

groepen. Integrale coaches zijn over sommige aspecten erg positief, maar kunnen daarentegen ook 

negatief reageren op stellingen. Jeugd- en gezinscoaches zijn vooral positief.  
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Conclusie en discussie 

 

In deze thesis stond casusregie en efficiënte zorg centraal. Er is aan de hand van twee soorten data 

gezocht naar een antwoord op de hoofd- en deelvragen. In dit hoofdstuk wordt hierop een antwoord 

geformuleerd. Daarnaast wordt er ingegaan op de aanbevelingen voor de Gemeente Rotterdam omtrent 

casusregie en wordt in de discussie de verbeterpunten en aanknopingspunten besproken voor verder 

onderzoek. De hoofd- en deelvragen waren: 

 

Hoe draagt casusregie in de wijkteams in Rotterdam bij aan efficiëntere zorg?  

Wat is casusregie? 

Hoe zijn de wijkteams en casusregie vormgegeven in Rotterdam? 

Wat wordt er in deze context bedoeld met efficiëntie? 

Wat verstaan wijkteamleden onder efficiënte zorg? 

 

1. Antwoorden op hoofd- en deelvragen 

 

1.1 (I) Wat is casusregie? (II) Hoe zijn de wijkteams en casusregie vormgegeven in 

Rotterdam? (III) Wat wordt in deze context bedoeld met efficiëntie? 

De wijkteams in Rotterdam zijn opgenomen in het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Rotterdam kent 42 

wijkteams. In elk wijkteam werken zowel jeugd- en gezinscoaches als volwassencoaches van 

verschillende moederorganisaties. Daarnaast heeft elk wijkteam een integrale wijkteamleider, sommige 

wijkteams hebben zelfs een plaatsvervangend wijkteamleider jeugd. De wijkteams bieden basishulp als 

zorg in eerder stadia– wijknetwerk en het Centrum voor Jeugd en Gezin en Vraagwijzer- niet meer 

toereikend genoeg is. Het wijkteam voert casusregie wanneer er in een casus sprake is van multi-

problematiek. De gemeente hanteert verschillende definities van casusregie, maar in alle definities wordt 

er gesproken over afstemming, overzicht en het aanspreekpunt zijn voor een gezin/huishouden. Wanneer 

er sprake is van zorg met een vrijwillig karakter gaat de casusregie naar het wijkteam, bij dwang of 

drang neemt een gecertificeerde instelling de casusregie over en blijft het wijkteam betrokken als 

ondersteunende professional.   
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In het theoretisch kader zijn verbanden gelegd tussen casusregie en street- level bureaucracy. Vanuit dit 

onderzoeksperspectief is casusregie verder gedefinieerd. De autonomie en discretionaire bevoegdheid 

samen met de toevoeging van netwerksturing maakt dat de volgende indicatoren zijn verbonden aan de 

casusregisseurs: autonomie, inhoudelijke beslissingen kunnen nemen, vertrouwen op kennis en ervaring, 

uitvoeringsbevoegdheid en netwerksturing.  

 

Efficiëntie wordt in deze thesis opgevat als het voorzien in informatievoorziening, capaciteiten en 

prikkels. Onder informatievoorziening valt afstemming en overzicht, onder capaciteiten valt passende 

ondersteuning en onder prikkels valt autonomie.  

 

1.2 Wat verstaan wijkteamleden onder efficiënte zorg? 

Hoewel de interviews niet zijn afgeleid uit het theoretisch kader, noemen de wijkteamleden wel punten 

die overeenkomen met efficiënte zorg zoals geformuleerd in het theoretisch kader. Zo noemen enkele 

wijkteamleden dat casusregie zorgt voor vrijheid voor het wijkteamlid. Dit kan worden geschaard onder 

autonomie. Daarnaast wordt veelal afstemming en overzicht genoemd. Dit is precies waar casusregie 

voor bedoeld is en zorgt voor informatie over een casus en dat er niet te veel wijkteamleden in een gezin 

werken. Dit kan worden opgevat als belangrijke aspecten voor het nemen van inhoudelijke beslissingen 

en leidt zodoende tot efficiëntere zorg. Ten derde geven de wijkteamleden aan dat het hebben en zijn 

van een aanspreekpunt in een casus de zorg ten goede komt, omdat zo zowel hulpverleners als het 

gezin/huishouden weet waar ze terecht kunnen. Dit valt onder de uitvoeringsbevoegdheid van 

casusregisseurs en helpt met het inzetten van passende ondersteuning.  

 

Uit de enquêtes komt naar voren dat de wijkteamleden het over het algemeen er mee eens zijn dat 

casusregie bijdraagt aan efficiëntere zorg. Op de aspecten van efficiëntie – overzicht, afstemming en 

passende ondersteuning – en alle aspecten van casusregie – autonomie, inhoudelijke beslissingen 

nemen, kennis en ervaring, uitvoeringsbevoegdheid en netwerksturing – wordt instemmend geantwoord. 

Alleen op vrijheid van casusregisseurs wordt voornamelijk neutraal geantwoord. Op de stellingen: 

‘casusregie draagt bij aan passende ondersteuning’, ‘individuele beslissingen over een casus worden 

zelden teruggedraaid’, ‘casusregisseurs zijn in staat om de juiste zorg in te zetten’, zijn alle coaches 

overwegend positief. Ook het signaleringsinstrument SISA wordt door de wijkteamleden gebruikt en 

als zinvol ervaren. Alle coaches geven ongeveer voor 50 procent aan alle partijen terug te kunnen vinden 

in SISA. 
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1.3 Hoe draagt casusregie in de wijkteams in Rotterdam bij aan efficiëntere zorg? 

Casusregie draagt op verschillende punten bij aan efficiëntere zorg in de wijkteams in Rotterdam. Wat 

betreft efficiëntie zijn meer dan de helft van de respondenten het er mee eens dat casusregie bijdraagt 

aan passende ondersteuning. Ook geven wijkteamleden aan dat casusregie bijdraagt aan afstemming en 

overzicht. Zodoende draagt casusregie door middel van het bieden van passende ondersteuning, 

overzicht en afstemming bij aan efficiëntere zorg. 

 

Wat betreft de concepten van casusregie geven wijkteamleden bij autonomie aan voldoende ruimte te 

hebben om hun functie naar eigen inzichten te kunnen invullen en niet worden belemmerd door de 

doelen van het wijkteam. Twee wijkteamleden met ervaring met casusregie geven aan dat zij een grote 

mate van vrijheid ervaren wanneer zij casusregie uitvoeren. De autonomie van wijkteamleden heeft dus 

een positief effect op efficiënte zorg, omdat zij hun werk zelfstandig uit kunnen voeren en het ook op 

deze manier ervaren. 

 

Ten tweede geven wijkteamleden aan dat casusregie bijdraagt aan het nemen van inhoudelijke 

beslissingen. De verwachting uit het theoretisch kader dat inhoudelijke beslissingen kunnen worden 

genomen op basis van informatievoorziening lijkt op te gaan. De meeste coaches hebben op de stelling 

dat zij in staat zijn inhoudelijke beslissingen te nemen door de ondersteunende professionals mee eens 

geantwoord. De wijkteamleden geven in de interviews wel aan dat zij afhankelijk zijn voor het overzicht 

van  de overige hulpverleners en het gezin. Zij geven de waarschuwing dat het overzicht niet altijd op 

orde is. Daarnaast bestaat er ook nog veel onduidelijkheid over casusregie, wat de informatievoorziening 

in de weg staat. Ook is de verwachting uitgesproken dat het nemen van inhoudelijke beslissingen als 

prikkel fungeert om efficiënt te werken. De wijkteamleden geven aan dat hun beslissingen rond 

individuele cases zelden worden teruggedraaid. Er wordt dus vertrouwd op hun verantwoordelijkheid 

om beslissingen te nemen, wat een positief effect heeft op efficiëntere zorg. Hoewel de beslissingen dus 

zelden worden teruggedraaid, zijn de wijkteamleden wel wat angstig voor de verantwoordelijkheid dat 

casusregie met zich meebrengt. Wanneer het overzicht wordt geboden door ondersteunende 

professionals, de casusregisseurs weten wat ze moeten doen en minder angstig tegenover de 

verantwoordelijkheid van casusregie staan – de besluiten worden immers zelden teruggedraaid -, zorgt 

het nemen van inhoudelijke beslissingen voor efficiëntere zorg. 

 

Ten derde geven wijkteamleden aan dat zij hun extra rol als casusregisseur kunnen uitvoeren, omdat er 

vertrouwd wordt op hun kennis en ervaring. Integrale coaches geven zelfs met een overweldigende 

meerderheid aan dat de ondersteunende professionals vertrouwen op hun kennis en ervaring. In de 
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interviews worden niet gerept over kennis en ervaring als stimulans voor efficiënter werken. Maar toch 

lijkt kennis en ervaring van de casusregisseur bij te dragen aan efficiëntere zorg. Of het vertrouwen op 

kennis en ervaring van de casusregisseur echt een stimulans is voor efficiënter werken wordt door de 

enquêtes wel bevestigd, maar door de interviews niet. Er wordt in ieder geval een groot vertrouwen 

uitgesproken door ondersteunende professionals, wat het werk van de casusregisseurs ten goede komt. 

 

Ten vierde kennen wijkteamleden maar weinig belemmeringen in de uitvoering van hun werk als 

casusregisseurs. Daarnaast noemen wijkteamleden de functie van het aanspreekpunt zijn voor het gezin 

en hulpverleners als een positief punt voor casusregie. De uitvoeringsbevoegdheid die casusregisseurs 

hebben helpen zodoende in het bieden van efficiëntere zorg. Uit de overige opmerkingen van de 

respondenten uit de enquête geven wijkteamleden ook aan dat hun hart bij hulpverlenen ligt en niet perse 

bij casusregie. De uitvoerende functie die casusregisseurs hebben, maakt dat zij blijven doen wat zij het 

liefste doen en kan zo een positief effect hebben op efficiëntere zorg. Door te benadrukken dat casusregie 

niet betekent dat zij geen hulpverlenende functie hebben in een casus – zoals de casemanagers van 

Bureau Jeugdzorg-, draagt de uitvoeringsbevoegdheid van casusregisseurs bij aan efficiëntere zorg. 

 

Als laatste geven wijkteamleden aan dat het aansturen van een netwerk positief bijdraagt aan efficiëntere 

zorg. Zo zijn zij in staat een netwerk aan te sturen en helpt netwerksturing bij het inzetten van passende 

zorg. Daarnaast zijn er nog maar weinig conflicten geweest met ondersteunde professionals. Regie wordt 

door de wijkteamleden gedefinieerd als de touwtjes in handen hebben. Door sturing te geven zijn de 

lijntjes kort en wordt de hulpverlening in goede banen geleidt, aldus de wijkteamleden. De toevoeging 

van netwerksturing aan het werk van street- level bureaucrats lijkt dus een positief effect te hebben over 

efficiëntere zorg.  

 

Aan de hand van de resultaten kan gesteld worden dat casusregie bijdraagt aan efficiëntere zorg door de 

afstemming en het overzicht en het kunnen inzetten van passende ondersteuning. Daarnaast dragen alle 

aspecten van casusregie in meer of mindere mate bij aan efficiëntere zorg. Kortom, hoewel het soms 

nog een beetje zoeken is voor de wijkteamleden, zijn alle wijkteamleden in staat casusregie te voeren 

waardoor er efficiëntere zorg geboden kan worden. Dus: wat mij betreft verdienen alle wijkteamleden 

een Oscar voor beste regisseur, al was het maar een aanmoedigingsprijs!  
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2. Aanbevelingen gemeente Rotterdam 

 

In overleg met de gemeente Rotterdam, afdeling jeugd, zijn de volgende aanbevelingen gedaan10 11: 

1. SISA: tegelijkertijd met de enquête is er een evaluatieonderzoek gedaan naar de matches van 

SISA12. De opmerkingen, aanbevelingen en gemiste partijen zijn genoteerd. Het team achter 

SISA neemt de punten mee in de uitvoering van hun werk. De wijkteamleden kunnen voor meer 

informatie, of voor op- of aanmerkingen, altijd contact opnemen met de relatiebeheerder van 

hun rayon: Jaime Cheung (rayon 1), ly.cheung@rotterdam.nl, 06-20132407, Doreen Oosterman 

(rayon 2 & 3), tw.oosterman@rotterdam.nl, 06-53600212, Andrea Kolijn (rayon 4), 

a.kolijn@rotterdam.nl, 06-51205110. 

2. Evaluatie ‘Integrale Wijkteams in Wording’: in de periode januari tot en met maart zijn drie 

wijkteams gevraagd naar de verschillende aspecten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Dit 

onderzoek diende als verkennend onderzoek voor het langdurig onderzoek naar de wijkteams. 

Met Ineke Ruijzing, senior beleidsmedewerker van afdeling jeugd van de gemeente, is 

afgesproken dat de vragen over casusregie worden meegenomen in het vervolgonderzoek zodat 

de ontwikkeling van casusregie blijvend wordt gemonitord. 

3. Rapportage casusregie afdeling Jeugd: uit de knelpunten die naar voren kwamen over casusregie 

in het evaluatieonderzoek ‘Integrale Wijkteams in Wording’, zijn verschillende aanbevelingen 

en acties verbonden in de rapportage casusregie van afdeling Jeugd. Een aanbeveling is dat de 

documenten van casusregie (factsheet, FAQ’s en relevante convenanten) via de nieuwsbrief 

WIJ in de wijk, nogmaals wordt verspreid. In de komende periode zal in deze nieuwsbrief 

aandacht aan casusregie worden besteed. 

4. Trainingen: er wordt meer informatie ingewonnen over de trainingen over casusregie en 

casusregie zal als onderdeel worden meegenomen in de opleiding voor de wijkteams. 

5. Intervisie: de mogelijkheden worden onderzocht of casusregie meegenomen kan worden in de 

intervisie van wijkteamleden. Uiteraard zal dit altijd in samenspraak met de wijkteamleiders 

gebeuren. 

6. De resultaten uit het onderzoek ‘Integrale wijkteams in wording’ en de enquête worden 

besproken met Monique van Buul, rayonmanager van Noord Binnen (rayon 4), Richard Scalzo, 

                                                           
10 In verband met de zwangerschapsverlof van Silvia van Eijsden is er afgesproken dat Jaime Cheung 

(relatiebeheerder SISA/beleidsmedewerker) zich gaat bezig houden met de aanbevelingen van casusregie. 

11 De aanbevelingen zijn – samen met een uitgebreide rapportage van de bevindingen uit de enquête-  ook naar 

alle wijkteams verstuurd.  

12 Het onderzoek is uitgevoerd door mij en Daphne Vervloet (stagiair Pedagogiek Hogeschool Rotterdam). 
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afdelingshoofd Jeugd en Rene Seegers- Hogendoorn, teamleider team Gezondheid & Hulp. Zij 

zullen ervoor zorgen dat resultaten van het onderzoek een plek krijgen binnen de organisatie en 

dat het onderwerp casusregie binnen de lijn wordt geborgd.  

 

3. Discussie 

 

Na het doen van dit onderzoek zijn er twee punten die ter discussie kunnen worden gesteld. Allereerst 

het stadium waar het onderzoek plaats vond. Zoals gezegd zijn de wijkteams in Rotterdam officieel 

gestart op 01 januari 2015. Het afstudeeronderzoek over casusregie en efficiënte zorg vond plaats in de 

periode februari 2015 – juli 2015. Er kan opgemerkt worden dat het wellicht nog te vroeg was voor dit 

onderzoek. Veel wijkteamleden moeten hun draai nog vinden en hebben nog veel te leren op 

verschillende vlakken. De transformatie behelst meer dan alleen (het aanleren van) casusregie, ook 

andere organisaties waar het wijkteam mee werkt zijn veranderd (zoals de transformatie van Bureau 

Jeugdzorg naar Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond). Zoals de aanbevelingen al aangeven doet de 

gemeente Rotterdam er verstandig aan om casusregie mee te nemen in vervolgonderzoek. Zo kunnen de 

resultaten ook worden vergeleken met elkaar. Ter weerlegging kan wel gesteld worden dat het juist goed 

is om in een vroeg stadium te achterhalen hoe er over casusregie gedacht wordt door wijkteamleden, 

omdat belemmeringen zo meteen aangepakt kunnen worden en problemen de wereld uit geholpen 

worden. Daarnaast heeft Rotterdam te maken met bezuinigingen en is het goed om te achterhalen of 

casusregie zorgt voor meer efficiëntie. 

 

Ten tweede de aantal respondenten in de enquête. De enquête is door 109 respondenten ingevuld. 

Hoewel dit de verwachtingen oversteeg, lijkt het een fractie van alle wijkteamleden. Ook niet alle 

wijkteams zijn gedekt in de enquête. Daarom is het nog steeds lastig te generaliseren voor alle 

wijkteams. Als verbeterpunt kan worden aangemerkt dat een grootschaliger onderzoek wellicht beter 

was geweest. In verband met de tijd en de overload aan informatie voor de wijkteams, was dit echter 

niet haalbaar en is 109 respondenten een mooi aantal om de resultaten op te baseren.  

 

Zoals de aanbevelingen voor de gemeente Rotterdam al aangeven, is verder onderzoek in een later 

stadium noodzakelijk. Vooral de vragen over passende ondersteuning, afstemming, overzicht en vrijheid 

van de casusregisseur zijn interessant om in het vervolgonderzoek mee te nemen, omdat dit punten zijn 

die door casusregie gerealiseerd moeten worden. Het is belangrijk om te achterhalen welke problemen 

en belemmeringen wijkteams ervaren op het gebied van casusregie  als zij al wat langer lopen, dat wil 

zeggen langer dan een jaar. Dit onderzoek kan dan – net als het evaluatieonderzoek ‘Integrale wijkteams 

in wording’ – als aanknopingspunt fungeren voor verder onderzoek.  
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Enquête wijkteams 

 

1. In welk(e) wijkteam(s) bent u werkzaam? 

…………………………………………………………………… 

 

2. Voor welke moederorganisatie  zit u in het wijkteam? 

………………………………………………………………….. 

 

3. Bent u een jeugd- en gezin coach, volwassencoach of integrale coach? 

…………………………………………………………………. 

 

4. Heeft u in het wijkteam al eens casusregie gevoerd of heeft u wel eens als ondersteunende 
professional met een casusregisseur gewerkt? 

o Ik heb zelf casusregie gevoerd 
o Ik heb in een casus gewerkt waar iemand anders de casusregie had 
o Ik heb zelf casusregie gevoerd en in een casus gewerkt waar iemand anders de casusregie 

had 
o Ik ben niet bekend met casusregie 

 

SISA is een signaleringsinstrument voor jeugdhulpverleners met als doel het aantal hulpverleners in 
een gezin kenbaar te maken en zo bij te dragen aan een sluitend traject voor het kind. Daarnaast 
kunnen volwassencoaches ook signaleren in SISA als zij denken dat de problemen van ouders ook voor 
problemen zorgen bij kinderen.   

 

5. SISA helpt mij als casusregisseur/ hulpverlener om het overzicht van hulpverleners in een gezin te 
krijgen: 

o Ja, het geeft een goed overzicht van alle hulpverleners in een gezin 
o Nee, ik gebruik SISA niet of zelden 
o Nee, ik mis andere organisaties (wijknetwerk, scholen) als ik signaleer in SISA 
o Ik ben een volwassencoach en het is voor mij niet noodzakelijk te signaleren in SISA 

 

Nu volgen een aantal stellingen over casusregie. Wanneer u nog geen casusregie hebt gevoerd, 
probeert u dan de vragen te beantwoorden hoe u denkt dat casusregie bijdraagt aan de genoemde 
punten. 
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Vindt u dat casusregie, op dit moment, bijdraagt aan: 

                                                                                     Erg mee oneens  mee oneens  neutraal  mee eens  erg mee eens 

6. Meer passendere ondersteuning                       0                 0                 0                 0                     0 

 

7. Betere afstemming tussen hulpverleners         0                 0                 0                 0                     0 

 

8. Het hebben van overzicht i/e huishouden        0                 0                 0                0                      0  

 

9. Meer vrijheid voor mij als hulpverlener             0                 0                 0                0                      0  

 

                                                                              

De volgende vragen kunnen alleen worden ingevuld als al ervaring heeft met het voeren van 
casusregie. Wanneer u nog niet als casusregisseur hebt gewerkt, gelieve dan ‘n.v.t’ (niet van 
toepassing) in te vullen.  

 

Welke van de volgende aspecten zijn op u van toepassing als casusregisseur: 

 

                                                                          Erg mee oneens  mee oneens  neutraal  mee eens  erg mee eens  n.v.t 

 

10. Ik heb voldoende ruimte om mijn          0                  0                0                0                    0                   0 

functie naar eigen inzichten in te vullen                           

 

11. De doelen van het wijkteam                   0                  0                0                0                   0                    0 

belemmeren mij niet in het uitvoeren van  

de doelen van de cliënt 

 

12. Mijn beslissingen over individuele        0                  0                0                0                   0                    0 

cases worden zelden teruggedraaid   

 

13. Door de ondersteunende                       0                  0                0                0                   0                    0 

professionals in een huishouden ben ik  

in staat inhoudelijke beslissingen te  

nemen             
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14. Ik hoef niet al mijn beslissingen voor  0                  0                0                0                   0                    0 

te leggen aan mijn leidinggevenden 

 

15. De ondersteunende professionals      0                  0                0                0                   0                    0 

vertrouwen op mijn kennis en expertise 

 

16. Ik word zelden aangesproken op       0                  0                0                0                   0                    0 

de uitvoering van mijn werk door mijn 

leidinggevenden of andere hulpverleners 

 

17. Ik wordt niet belemmerd  door         0                  0                0                0                   0                    0 

wijkteamleden, wijkteamleider of  

andere taken die horen bij mijn functie in  

de uitvoering van mijn extra rol als 

casusregisseur 

 

18. Ik ben in staat een netwerk van       0                  0                0                0                   0                    0 

ondersteunende professionals aan 

te sturen 

 

19. Ik ben in staat om de juiste zorg in 0                  0                0                0                   0                    0 

een casus in te zetten 

 

20. k heb nog geen conflicten gehad     0                  0                0                0                   0                    0 

met ondersteunende professionals over  

mijn wijze van aansturing in een casus 
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Moederorganisaties respondenten enquête 

 

ASVZ 

Bureau Frontlijn 

Careyn 

Centrum voor Dienstverlening 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Dock 

Exodus 

Flexus Jeugdplein 

Futuro 

Gemeente 

Humanitas 

Lievegoed 

Lucertis 

MDR- Plus 

MEE 

Middin 

Molemann  

MOW 

Pameijer 

Prakijk voor psychologie en pedagogie 

Clessidra 

Stek 

Stichting Firmitas 

Trivium Lindenhof 

WMO Radar 

Youz 

Zowel 



85 
 

Plattegrond wijkteams gemeente Rotterdam13 
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