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In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal 
domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan 
de slag. Movisie helpt en begeleidt ze om dit samen met inwoners, professionals en vanuit beleid te doen. 

LEER- EN KENNISDEELBIJEENKOMSTEN

• Kennisdeelbijeenkomst Privacy en toegang - We stonden stil bij veel- 
voorkomende vragen over het verzamelen, registreren en delen van  
persoonsgegevens. 

• Kennisdeelbijeenkomst Triage in het sociaal domein - We hebben samen met experts 
triage in het sociaal domein verkend. Gouda en den Bosch lichtten toe hoe zij vragen van 
inwoners 'triageren' en doorgeleiden. Communiceren van mens tot mens en samenwerken, 
ook met het voorveld, zijn sleutels tot succes voor het effectief ondersteunen bij een vraag. 

• Themawerkgroep Verbinden domeinen en wetten - Samen hebben we succesfactoren 
op een rij gezet voor samenhangende ondersteuning van huishoudens, over de domeinen 
heen. Werkzame elementen zijn besproken vanuit het perspectief van inwoners, professio-
nals, maatschappelijke organisaties en gemeente.

• Themawerkgroep Meer collectief en preventief werken met de sociale basis - We 
bespraken hoe je vanuit het gemeentelijk loket, of sociaal wijkteam, kunt samenwerken met 
voorliggende voorzieningen in de wijk/stad. Om zo eerder, en voor inwoners beter passende, 
oplossingen te vinden. 

Op www.movisie.nl/toegang kun je alle beschikbare kennis over 
de toegang tot het sociaal domein vinden. Dit doen we vanuit 
zeven uitgangspunten, zoals afstemming op alle levens- 
gebieden, handelingsruimte voor medewerkers en  
voorkomen en tijdig signaleren van problemen.  
Per uitgangspunt delen we rapporten, tools,  
artikelen en andere kennis. 

We zijn dit jaar 
ook gestart met 
specifieke vragen 
van gemeenten. 
Zo denken we 
mee met de pilot 
die startte in 
Hoogeveen, om 
meer integraal 
te werken voor 
inwoners met 
problemen 
op meerdere 
levensgebieden. 

57
kennis- 

producten

39.000
keer  

gelezen

14
leer- en 

kennisdeel- 
bijeenkomsten

met

640
deelnemers

25
deelnemende 
gemeenten



INTERVIEW

•  In gesprek met Aline Molenaar, directeur Per Saldo, 
over PGB als middel voor passende ondersteuning 

ERVARINGSVERHALEN

•  ‘Vertrouw burgers met een persoonsgebonden 
budget’ 

•  ‘Je kunt een cliënt niet op deze manier in het 
ongewisse laten als gemeente’ 

•  ‘Ik heb het gevoel dat ze totaal niet snappen wat er 
nodig is’ 

TOEGANG EN TOELEIDING TOT PGB

•  In gesprek over de meerwaarde van ‘meedenkers’ in 
Noordwijk 

INFORMATIE EN PRAKTISCHE TIPS

Hoe kunnen gemeenten inwoners op de juiste manier 
informeren over een PGB? Samen met Per Saldo 
maakten wij een overzicht vol informatie, praktische 
tips en doorverwijzingen. 

PGB IN DE TOEGANG
Een belangrijk onderdeel van een betere toe-
gang voor inwoners is eigen regie en zeggen-
schap. In 2021 hebben we daar een reeks van 
drie sessies aan gewijd, ook over PGB als mid-
del. Wat me daarin duidelijk werd is dat PGB 
een positieve en bewuste keuze moet zijn. Je 
moet het als inwoner kunnen en willen. 

Voor toegangsmedewerkers geldt dat 
je werkt vanuit het uitgangspunt dat 
iemand zijn leven kan leiden zoals 
diegene dat zelf wil. Durf daarin 
ook buiten de grenzen en kaders 
te kijken of je samen iets moge-
lijk kunt maken. 

PGB kan veel betekenen als er bij-
voorbeeld sprake is van niet plan-
bare zorg in de avond en nacht of 
op andere plekken, die niet via ZIN 

geboden kan worden. Of als de inwoner ver-
trouwen heeft in iemand dichtbij die hem kan 
helpen en ondersteunen, zoals bijvoorbeeld 
de buurvrouw. 

Informele hulpverlening is daarnaast meestal 
goedkoper dan professionele hulpverlening 

en soms bereik je er ook meer mee. Zodra 
je de informele steun formaliseert via 

een contract, is het makkelijker om 
iemand om die hulp te vragen. Het 

is daarbij moeilijk om steeds weer 
iemand uit je netwerk te moeten 
vragen en vrijwilligers wisselen 
regelmatig. Kortom: Durf de in-
woner te volgen in zijn eigen be-
oordeling van de situatie en wat 

diegene nodig heeft!

Karin Sok (Movisie),  
projectleider 

Kennis en inspiratie op een rijWAT WETEN WE OVER PGB?

https://www.movisie.nl/artikel/pgb-zij-aan-zij-passende-ondersteuning
https://www.movisie.nl/artikel/vertrouw-burgers-persoonsgebonden-budget
https://www.movisie.nl/artikel/vertrouw-burgers-persoonsgebonden-budget
https://www.movisie.nl/artikel/je-kunt-client-niet-deze-manier-ongewisse-laten-gemeente
https://www.movisie.nl/artikel/je-kunt-client-niet-deze-manier-ongewisse-laten-gemeente
https://www.movisie.nl/artikel/ik-heb-gevoel-dat-ze-totaal-niet-snappen-wat-er-nodig
https://www.movisie.nl/artikel/ik-heb-gevoel-dat-ze-totaal-niet-snappen-wat-er-nodig
https://www.movisie.nl/artikel/meerwaarde-meedenkers-noordwijk
https://www.movisie.nl/artikel/toegang-tot-pgb-informatie-praktische-tips-gemeenten

