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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding voor het experiment 

Begin 2017 hebben verschillende steden, waaronder Nijmegen, samen met de 

ministeries van VenJ (inmiddels JenV), VWS, SZW en BZK de City Deal ‘Zorg voor 

Veiligheid in de stad’ getekend. Centraal staat het experimenteren met nieuwe manieren 

van verbinden van het zorg- en veiligheidsdomein om criminaliteit en overlast te 

voorkomen door het bieden van betere zorg.  

 

Met de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten naast een bredere 

verantwoordelijkheid ook de mogelijkheid gekregen de aanpak op sociaal 

maatschappelijke opgaven meer domeinoverstijgend vorm te geven. Dit biedt kansen, 

zoals op het terrein van veiligheid en in het bijzonder bij het voorkomen van overlast en 

criminaliteit. 

 

Om de samenwerking tussen zorg en veiligheid te versterken, wil de gemeente Nijmegen 

een knooppunt voor zorg en veiligheid inrichten, dat op casusniveau een verbindende 

rol speelt voor alle partners.  

 

In de praktijk wordt namelijk ervaren dat het niet altijd duidelijk is welke partner bij 

welke casus betrokken is en over welke relevante informatie deze beschikt. De behoefte 

bestaat om dit vroegtijdig inzichtelijker te krijgen, 1) omdat professionals dan sneller en 

gerichter en met meer resultaat kunnen interveniëren, en 2) stapeling van zorg waarbij 

onnodige kosten worden gemaakt, kan worden voorkomen.  

 

Door een combinatie van preventie en vroegtijdige ondersteuning kan bijvoorbeeld 

voorkomen worden dat burgers of huishoudens in zwaardere zorg- of 

ondersteuningstrajecten (b.v. schuldsanering) terecht komen1.   

 

Met meer volledige informatie kan daarnaast eerder en beter onderscheid gemaakt 

worden tussen monodisciplinaire en meervoudige complexe2 problematiek. Problemen 

op het gebied van welzijn en gezondheid kunnen bijvoorbeeld samenhangen met 

problemen op andere domeinen, denk aan schulden, of werkloosheid. Ook blijkt dat 

risico’s voor de veiligheid van (gezins)leden van een huishouden en of hun omgeving, of 

 
1 Kabinetsvisie ‘Zorgvuldig en bewust; gegevensverwerking in een gedecentraliseerd sociaal domein’, 
pagina 9-10. 
2 Problematiek op meerdere leefgebieden, waarbij de problemen minder geschikt zijn om afzonderlijk op 
te interveniëren.  
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het risico van crimineel gedrag, vaak samenhangen met problemen op verschillende 

leefgebieden. 

 

Bij complexe problematiek kunnen de relevante partners bij meer volledige informatie 

makkelijker betrokken worden bij een integrale aanpak. Maar let wel, juridisch ligt dit 

ingewikkeld.  

 

Om aan bovenstaande behoeften invulling te geven, is daarom gekozen om te 

onderzoeken of we kunnen experimenteren met een ICT-middel, een zogenaamde ‘hit-

no-hitmachine’3. Dit is een digitaal zoekconcept waarbij eventuele betrokkenheid van 

andere partijen bij een specifieke casus wordt achterhaald. In paragraaf 1.3.1 wordt daar 

uitgebreider op ingegaan.  

 

In deze rapportage lichten we toe hoe de gemeente Nijmegen vorm heeft gegeven aan 

het experimenteren met de hitmachine en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Het 

onderzoek is gericht op innovatie en van experimentele aard. 

 

1.2 Doel- en vraagstelling van het experiment 

De gemeente Nijmegen streeft met de City Deal naar effectiviteits- en 

efficiëntieverbeteringen van zorg- en strafinterventies en het voorkomen van stapeling 

van zorg. Een integrale werkwijze ten aanzien van huishoudens met complexe 

problematiek, problematiek op meerdere leefgebieden, zorgt voor effectievere 

maatschappelijke zorg en efficiëntere inzet van middelen. Daarvoor is een vroegtijdige 

signalering4 van problematiek nodig en een totaalbeeld van de context van de casus in 

een zo vroeg mogelijk stadium. Als eerder geïntervenieerd kan worden, hoeft de 

casuïstiek misschien zelfs niet complex te worden. 

 

Het onderzoeken van de haalbaarheid van een hitmachine om daarmee informatiedeling 

tussen professionals te ondersteunen voor bovengenoemd streven, is een belangrijke 

ambitie in dit traject. De kern van dit experiment is om te onderzoeken of de hitmachine 

een middel zou kunnen zijn voor bovenstaande hogere doelen en onder welke 

voorwaarden dit vormgegeven zou moeten worden.  

 
 

 

 
3 In het vervolg van de tekst wordt de term ‘hitmachine’ gebruikt. 
4 Ook wel vroegsignalering: het tijdig, voordat het probleem te groot wordt en voordat escalatie heeft 
plaatsgevonden, signaleren van problematiek, waarmee gezegd wordt dat er al aanwijzingen/indicaties 
zijn dat een probleem zich voor gaat doen.  
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Dit levert de volgende doelstelling op: 

Onderzoeken hoe vroegsignalering van complexe problematiek tot stand kan komen 

met behulp van een zogenaamde hitmachine (en in hoeverre dit verenigbaar is met 

de wetgeving ten aanzien van privacy).  

 
Daarbij sluit de volgende vraagstelling aan: 

Hoe kan vroegsignalering van complexe problematiek tot stand komen met behulp 

van een zogenaamde hitmachine, en in hoeverre is dit verenigbaar met de 

wetgeving ten aanzien van privacy? 

 

De vraag is niet rechtstreeks te beantwoorden, maar is uit te splitsen in een reeks van 

subvragen. Daarbij  kunnen we onderscheid maken naar de inhoud en het proces: 

 

1. Wat zijn indicatoren voor complexe problematiek en hoe ken je die waarde toe? 

2. Hoe wordt een systeem als de hitmachine werkbaar en verenigbaar met de 

wetgeving ten aanzien van privacy?  

 

Om het onderzoek van structuur te voorzien, hanteren we een effectenboom. Hierin 

staan aspecten van het onderzoek. De effectenboom ziet er als volgt uit:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Insteek van het experiment 

Zoals eerder kort genoemd is de insteek van het onderzoek om een experiment vorm te 

geven waarbij de invulling en haalbaarheid van een zogenaamde hitmachine onderzocht 

wordt en de inhoud experimenteel getoetst. Het onderzoek behelst meer dan alleen de 
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hitmachine, ook het proces hoe je tot een dergelijk systeem kan komen is onderdeel van 

het onderzoek. Wat een hitmachine inhoudt, bespreken we kort in de volgende 

paragraaf. 

 

1.3.1 Hitmachine 

De hit-no-hitmachine is een middel om de informatiedeling tussen professionals in een 

vroeg stadium te ondersteunen/faciliteren. Het is een soort digitaal zoekconcept, 

waarbij professionals, bij een gegrond vermoeden van complexe domeinoverstijgende 

problematiek, een uitvraag kunnen plaatsen bij de poortwachter van het systeem, en 

slechts informatie verkrijgen óf het individu bekend is bij andere instanties, en zo ja, bij 

welke instantie(s). Dit is als het ware een één-op-één invulling van het juridisch handvat 

voor gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein (voor Veiligheidshuizen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het experiment richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheid om problematiek 

vroegtijdig te signaleren door het koppelen van ‘dat’-informatie. Met ‘dat’-informatie 

bedoelen we de informatie dat iemand gebruik maakt van een zorgvoorziening/aanbod 

of een sociaal veiligheidsprobleem creëert, zonder de inhoud van de vraag of het 

probleem te gebruiken voor de signalering. Het betreft dus de bekendheid van de 

persoon bij de verstrekker van de zorgvoorziening of actor die een rol speelt bij het 

sociaal veiligheidsprobleem. ‘Wat’-informatie wordt dus niet gedeeld.  

 

Het Veiligheidshuis functioneert als zorg- en veiligheidsknooppunt dat checkt of iemand 

meerdere vragen of problemen heeft. Deze ‘triage’ helpt bij het besluiten of een ‘regulier’ 

complex casus overleg wenselijk is.  
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Het huidige idee bij de hitmachine is dat deze uiteindelijk de informatie ophaalt uit het 

datawarehouse van de gemeente Nijmegen.  

 

1.3.2 Scope van het experiment 

Het onderzoek kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Zo kun je het 

onderwerp technisch aanvliegen, maar ook vanuit het oogpunt van samenwerking. Het 

is van belang om het experiment af te kaderen, om niet uit het oog te verliezen welke 

aspecten leidend zijn.    

 

Hoewel het om de inrichting van een digitale concept gaat betreft het in eerste instantie 

geen ICT-vraagstuk. De inhoud en randvoorwaarden van de hitmachine staan centraal 

en de infrastructuur komt in een later stadium. Dat wil zeggen dat er in dit onderzoek 

niet zal worden ingegaan op hoe de hitmachine ICT-technisch vormgegeven moet 

worden. De functionele invulling in termen van randvoorwaarden e.d. is wel van belang. 

Het betreft bijvoorbeeld de invulling van de juridische doelbinding, waarom bepaalde 

informatie wordt gedeeld. Ook de vraag wanneer de professional de hitmachine mag 

bevragen is van belang. Bovendien moet in kaart gebracht worden welke informatie op 

de verschillende leefdomeinen de meeste voorspellende waarde heeft voor complexe 

casuïstiek.  

 

1.3.3 Juridische complexiteit 

Met de intreding van de Algemene verordening gegevensbescherming per 25 mei 2018 

zijn de regels voor de verwerking van persoonsgegevens veranderd. Zo zorgt de nieuwe 

wetgeving bijvoorbeeld voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Het 

spanningsveld dat zich voordoet bestaat tussen de noodzaak (noodzakelijkheids-

vereiste) om gegevens te verwerken om tot goede en waar nodig integrale 

dienstverlening te komen, en het grondrecht op privacy van burgers. Dit levert 

verschillende wettelijke knelpunten op ten aanzien van gegevensverwerking en privacy 

in het sociaal domein en enkele aanpalende domeinen.  

 

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt namelijk dat er geen expliciete wettelijke taak is 

geformuleerd voor gemeenten om, indien een burger in beeld komt met een hulpvraag, 

te verkennen of er sprake is van problematiek op meerdere domeinen, en of die in 

samenhang moet worden opgelost. Ook is er nog geen wettelijke taak geformuleerd om 

te komen tot regie in de uitvoering zodat samenhang in de uitvoering kan worden 

geborgd en waar nodig bijstelling kan plaats vinden. Door het ontbreken van deze 

wettelijke taak ontbreekt een wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking. 
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Bij de Wet bescherming persoonsgegevens was het aspect van noodzakelijkheid ook al 

een ingewikkelde kwestie, zo bleek:   

 

Vorig jaar, nog voor de intreding van de AVG, oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de 

verwerking van persoonsgegevens met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) door het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen niet voldeed aan de 

artikelen 7 en 11, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Verder was een 

deel van de (bijzondere) persoonsgegevens die werden verwerkt niet noodzakelijk voor het doel 

van de toeleiding naar zorg.  

 

De gemeente Nijmegen gebruikte (een aangepaste versie van) de zelfredzaamheidsmatrix, als 

middel om de ondersteuningsbehoefte van de cliënt te bepalen, waarbij de verschillende 

leefdomeinen werden toegelicht en gescoord.  

 

Verder bleek dat in het WIZportaal (het gegevensverwerkingssysteem van de wijkteams) naast de 

ZRM-gegevens ook losse documenten waren opgenomen. 

 

De rol van bovengenoemd spanningsveld speelt in het experiment een minder grote rol 

omdat we de vrijheid hebben genomen om te kijken hoe we een hitmachine, zoals 

eerder besproken, procesmatig vorm kunnen geven. De wettelijke obstakels zijn 

daarmee even naar de achtergrond verdwenen. Voor een eventuele implementatie bleek 

al snel dat dit spanningsveld een eventuele implementatie in de weg zou gaan staan. Uit 

gesprekken met een expert5 op het gebied van privacywetgeving en de inspanningen die 

er landelijk worden verricht, weten we wel dat er kansen liggen om het spanningsveld, 

specifiek ten aanzien van de vroegsignaleringsfunctie, invulling te geven.  

 

Zoals het woord ‘vroegsignalering’ al suggereert zit dit aspect in de fase dat partijen nog 

aan het verkennen zijn óf ze samen iets moeten en met wie. De huidige regels over 

gegevensdeling en privacy bieden daar geen goede oplossing voor. Maar uit de 

gesprekken blijkt wel dat de situatie niet uitzichtloos is. Het betreft eerder een 

(organisatie) inrichtingsvraagstuk dan een privacyvraagstuk.  

 

Zo kan de Wet gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (JenV) een 

aangrijpingspunt bieden voor structurele gegevensuitwisseling. Op dit moment zou dat 

met name gericht zijn op het justitieel domein en ten behoeve van opsporing en 

vervolging, maar later zou dit ook van waarde kunnen zijn voor ons spanningsveld. 

  

 
5 Léon Sonnenschein, juli 2019. 



 9 

Ook het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein (UPP) ziet op 

samenwerkingen. Het biedt een aangrijpingspunt voor de regierol van het College in het 

sociaal domein. Het is specifiek gericht op zorg en ondersteuning, én op het mogelijk 

maken van de verbinding tussen het justitiële domein en Openbare Orde en Veiligheid 

met het sociaal domein en zorg. Hierbij is individuele problematiek leidend, want 

gegevensdeling is maatwerk.  

 

Als het (organisatie) inrichtingsvraagstuk goed ingevuld wordt, is er voldoende reden 

om te kunnen aannemen dat het mogelijk is om een dergelijke  hitmachine ten behoeve 

van vroegsignalering (juridisch) werkbaar te krijgen.     

 

1.3.4 Aanpak van het experiment 

Het experiment kent een aantal aspecten. Om te komen tot een specifieke invulling van 

de hitmachine is bedacht om informatie te verkrijgen via handmatige bevraging van 

professionals. Deze informatie kan mogelijk voorspellende waarde hebben voor 

complexe problematiek. Met andere woorden, we gaan uitzoeken of de combinatie van 

bijvoorbeeld de bekendheid van een huishouden bij leerplicht en bij 

schuldhulpverlening voorspellende waarde heeft voor de complexiteit van de 

problematiek in z’n geheel. We hebben daarom professionals van Schuldhulpverlening, 

Leerplicht en de Regieteams gevraagd om deel te nemen in het experiment. Zij hebben 

zich gecommitteerd aan de handmatige testfase.     

 

De ambitie is om gedurende de experimentele fase 150 huishoudens uit te vragen. Dit 

zijn huishoudens die ter sprake komen bij het weeg- en screeningsoverleg in het 

Veiligheidshuis. Dit zijn potentiële top- 150 huishoudens. In hoofdstuk 2 gaan we hier 

uitgebreider op in. 

 

Onderdeel van het experiment is ook om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken 

en te zoeken naar kennis, kunde en ervaringen met betrekking tot domeinoverstijgend 

informatie uitwisselen.      
 

1.3.5  Rode lijnen 

De figuur hieronder geeft aan welke aspecten in de City Deal aandacht krijgen in de 

verschillende projecten. Voor ons experiment geldt dat we voornamelijk kijken naar de 

volgende aspecten: 

• Maatschappelijk toegevoegde waarde aantonen; 

Met het experiment hopen we een stap te zetten in de richting van het verminderen 

van de impact van complexe problematiek door met behulp van vroege signalering 
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de betreffende persoon eerder en met de juiste interventies te kunnen helpen en 

daarmee de druk die deze complexe cases op de maatschappij uitoefenen te 

verlichten. De hitmachine is hierin faciliterend.   

• Privacy; 

Het spanningsveld rondom de privacyvraagstukken hebben we reeds besproken. 

Niet alleen wij worstelen met deze kwestie. Een oplossing voor onze ‘situatie’ zou 

ook aangrijpingspunten kunnen bieden voor andere domeinen.  

• Samenwerking tussen zorg en veiligheid; 

Zonder goede samenwerking tussen zorg en veiligheid heeft het experiment geen 

kans van slagen. Misschien nog wel belangrijker is dat de inzet van de hitmachine 

de samenwerking tussen zorg en veiligheid kan versterken omdat professionals 

eerder weten met wie ze de samenwerking aan moeten gaan. 

• Zicht op overige belangrijke risicofactoren; 

In het experiment onderzoeken we welke factoren een voorspellende waarde 

hebben voor complexe problematiek. Als systematisch in kaart gebracht kan 

worden welke factoren dit zijn, dan kan in de toekomst sneller en effectiever 

beoordeeld worden wie aan zet is.  

• Morele dilemma’s: 

Het dilemma dat speelt in dit onderzoek is dat professionals enerzijds informatie 

moeten kunnen uitwisselen om personen met zorgvragen te helpen of om sociale 

veiligheidsproblemen op te lossen, maar anderzijds de privacy van de personen in 

kwestie ook geborgd moet blijven.   
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het experiment uitvoerig beschreven met de daarbij horende 

randvoorwaarden. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de resultaten van de handmatige test 

uiteengezet en de kanttekeningen bij de resultaten gepresenteerd. In het hoofdstuk dat 

volgt, worden de tussentijdse conclusies en aanbevelingen beschreven. In hoofdstuk 5 is 

een beeld geschetst van de samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-

Rijnmond, de deelname aan de landelijke werkgroep ‘Advies- en Triage’ en welke 

implicaties dit heeft voor de hitmachine van de toekomst. 
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2. Het experiment 

 
2.1 Het concept van een hitmachine 

In het eerste hoofdstuk is al een paar keer de term hitmachine gevallen. De vraag is wat 

dit in de praktijk behelst. Het concept van de hitmachine zoals deze ideaaltypisch zou 

zijn, kent de volgende elementen: 

 

• Het is een digitale applicatie (zoekconcept); 

• die de registratiesystemen van alle betrokken partners (niet alleen het 

datawarehouse van de gemeente) verknoopt; 

• waarbij bij uitvraag alleen via een geautoriseerde professional (de poortwachter) 

gedaan kan worden, en; 

• waarbij na uitvraag alleen dat-informatie wordt verstrekt.    

 

Daarnaast moet de poortwachter in staat gesteld worden om te toetsen of de 

professional die de uitvraag doet, dit op basis van een gegrond vermoeden van complexe 

casuïstiek doet. Hiervoor dient een richtinggevend document opgesteld te worden. 

 

Het voordeel van het gebruik van de hitmachine kan tweeledig zijn: 

• De professional treft een casus aan waarbij hij/zij denkt dat er sprake is van meer 

dan alleen de problematiek waarvoor hij/zij bij deze casus betrokken is geraakt 

en krijgt door het gebruik van de hitmachine snel inzicht in welke andere 

instanties bij de casus betrokken zijn en kan in een vroeg stadium een integrale 

werkwijze afstemmen. 

 

Denk bijvoorbeeld aan de leerplichtambtenaar die op basis van feiten van verzuim 

wil interveniëren, maar tegelijkertijd signalen opvangt die hem het vermoeden 

geeft dat er iets anders speelt dan simpel spijbelen. Door de hitmachine te bevragen 

wordt duidelijk dat de vader van het gezin bekend is bij verslavingszorg. De 

leerplichtambtenaar kiest nu in plaats van direct bestraffen van het spijbelgedrag 

voor een andere interventiestrategie en gaat eerst in overleg met de betrokken 

professional van de verslavingszorg.  
 

• De professional treft een casus aan waarbij hij/zij denkt dat er sprake is van meer 

dan alleen de problematiek waarvoor hij/zij bij deze casus betrokken is geraakt 

en krijgt door het gebruik van de hitmachine snel inzicht in welke partijen nog 

niet betrokken zijn bij de casus. Als de professional uit ervaring weet dat de kans 
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groot is dat casuïstiek zich op een bepaalde manier ontwikkelt, kan een 

preventief traject in gang gezet worden. 

 

Denk bijvoorbeeld aan een professional uit de verslavingszorg die op basis van 

feiten een interventietraject opstart, maar tegelijkertijd uit ervaring weet dat 

verslaving vaak gepaard kan gaan met schulden en/of criminaliteit. Preventief kan 

de professional nu informatie doorspelen waardoor erger kan worden voorkomen.  

 

De vraag is of deze tweede optie AVG-proof is omdat de doelbinding van de 

informatiedeling niet op feiten rust. Dit gaat op dit moment voorbij aan de scope 

van het experiment, maar zou in de toekomst nader onderzocht kunnen worden. 
 

2.2 Handmatig testen  

Hoewel de hitmachine op papier een applicatie met meerwaarde lijkt te kunnen zijn, is 

het nog altijd de praktijk die uitwijst of zoiets dergelijks ook werkt. Bovendien kunnen 

op de tekentafel obstakels over het hoofd gezien worden. Dat is een van de redenen 

waarom de hitmachine eerst een handmatige testfase heeft doorgemaakt. Bovendien is 

de testfase nodig om een idee te krijgen hoe de functionele inrichting van de applicatie 

eruit moet zien. 

 

Een belangrijke overweging voor de functionele inrichting hierin is:   

• Hoe wordt dat-informatie betekenisvol? 

 

Om tot een werkende hitmachine te komen is het van groot belang een 

wegingsmechanisme in te bouwen. Het doel van de hitmachine is om te tonen of en 

bij welke instanties een persoon bekend is, maar enkele nuance is op z’n plaats. 

Enerzijds is het niet de bedoeling dat het label ‘complexe meervoudige 

problematiek’ te snel op een situatie wordt geplakt. Anderzijds is het misschien nog 

wel schadelijker als huishoudens die complexe meervoudige problematiek ervaren 

niet als complex worden bestempeld.6  
 

 

 

 

 
6 Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 30 procent van de gezinnen die door hulpverleners als 
multiprobleemhuishouden werden aangemerkt daadwerkelijk een multiprobleemhuishouden was. 
(Bodden, D. H. M., & Dekovic, M. (2010). Multiprobleemgezinnen ontrafeld. Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek, 49, 259-271) 
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2.3  Specifieke invulling handmatige test 

 

2.3.1 Verantwoording keuzes onderzoekseenheden 

Elke casus die in het weeg- en screeningsoverleg in het Veiligheidshuis (potentieel top 

150) ter sprake komt, wordt uitgevraagd bij schuldhulpverlening (in het geval van een 

volwassene), leerplicht (in het geval van een leerplichtig kind) en bij de Regieteams.  

 

We hebben gekozen om deze instanties te betrekken bij het experiment omdat schulden 

en verzuim als belangrijke indicatoren voor complexe problematiek worden gezien. De 

regieteams zijn vaak betrokken bij casussen die omgeschreven kunnen worden als 

‘multiproblematisch’. Door met deze partners te gaan experimenteren hopen we een 

beeld te krijgen van eventuele indicatoren voor de hitmachine. 

 

Daarnaast zijn de betrokken instanties en de contactpersonen in hetzelfde pand 

gevestigd. Het contact dat nodig is voor het experiment komt hiermee gemakkelijker tot 

stand. Dit wordt als een belangrijk voordeel gezien. Bovendien zijn het ketenpartners 

die binnen het verantwoordelijkheidsdomein van de gemeente vallen.     

 

Door te kiezen voor potentiële top- 1507-casuïstiek van het Veiligheidshuis hebben we 

zekerheid dat we experimenteren met complexe cases. Dit is immers de laatste 

opschalingsmogelijkheid. Daarnaast hebben we vanuit het Veiligheidshuis zicht op de 

cases. Bijkomend voordeel is dat we daardoor het systematisch checken in het 

Veiligheidshuis vorm kunnen geven.  

 

Het nadeel van de top- 150-casuïstiek is dat deze het stadium van vroegsignalering wel 

ruimschoots gepasseerd is. Het is echter wel mogelijk om te leren van veelvoorkomende 

combinaties van problematiek en zo tot indicatoren te komen. 

 

2.3.2 Methode van uitvragen 

De uitvraag bij de betrokken partners wordt gedaan door de informatiecoördinator van 

het veiligheidshuis. De frequentie hiervan hangt af van de frequentie van het weeg- en 

screeningsoverleg. Meestal wordt er per week een uitvraag geplaatst. Het kan zijn dat 

individuen vaker dan eens werden uitgevraagd, omdat uitvraag ook plaatsvond na 

casusoverleg.  

 

 
7 Dit betreft de 150 meest complexe cases, eveneens de maximale caseload van het Veiligheidshuis. 
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De partners geven aan 1) of er vermoedens zijn van een problematische situatie op het 

specifieke leefdomein, 2) of de casus recent, niet recent of onbekend is, en 3) welke 

indicatoren bepalend zijn in het vormen van een vermoeden van problematiek.  

 

De uitvraag gebeurt via email waarbij de professional van de partner een 

worddocument steekwoordsgewijs invult. Door dit te documenteren wordt getracht een 

beeld te creëren welke indicatoren van belang zijn bij complexe meervoudige 

problematiek en welke samenstellingen van problemen tot multiproblematiek leiden. 

Het kan voorkomen dat casuïstiek vaker dan eenmaal uitgevraagd wordt. De casus is 

dan in het casusoverleg besproken.  

 

De handmatige test vindt gedurende zes maanden plaats met als richtlijn om 150 unieke 

cases door te lichten.    
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3. De resultaten 

 

Sinds de start van het City Deal experiment begin 2017 zijn verschillende stappen gezet. 

Behalve dat is nagedacht over hoe het experiment invulling zou moeten krijgen, is er een 

handreiking opgesteld (zie bijlage 1). Bovendien zijn we in 2018 een handmatige test 

van beoogde hitmachine gestart. In deze fase is de hitmachine getest op twee 

leefgebieden; leerplicht en schuldhulp-verlening, waarna al snel ook de Regieteams 

onderdeel werden van de handmatige test. In deze rapportage zijn de resultaten van zes 

maanden handmatig testen gepresenteerd, wat daar procesmatig en inhoudelijk van 

geleerd kan worden en hoe het project vervolg zou kunnen krijgen.  
 

3.1 Kenmerken onderzoekspopulatie van de handmatige test 

De richtlijn in de fase van handmatig testen is gesteld op 150 te analyseren cases. 

Gedurende de zes maanden durende test zijn uiteindelijk 145 huishoudens uitgevraagd 

(dit zijn alle huishoudens die gedurende zes maanden in het screen- en weegoverleg ter 

sprake zijn gekomen), dit komt neer op 239 individuen. De dataset bestaat uit 165 

volwassenen (geboren voor 2000), 62 jongvolwassenen/kinderen (geboren vanaf 

2000), waarvan 57 thuiswonend en 5 uitwonend. Twee individuen zijn minderjarig 

maar worden in de dataset wel als alleenwonend gepresenteerd, daar ontbreken of de 

ouders in de dataset, of de adresgegevens zijn niet correct gedocumenteerd. Van de 

groep jongvolwassenen/ kinderen is naar berekende schatting (geboren na februari 

2001) 44 personen leerplichtig en 11 nog niet-leerplichtig (geboren na september 

2014). 7 individuen vallen in het grensgebied van nog wel-niet leerplichtig zijn. Van 10 

van de individuen is de leeftijd onbekend.  

 

 
 

165

64

10

Figuur 1. Onderzoekspopulatie handmatige test hitmachine. N=239

Volwassenen

Kinderen/jongvolwassenen

Leeftijd onbekend
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3.2  Leerplicht 

Gedurende een half jaar hebben we de (potentiële) top- 150-cases laten ‘screenen’ bij de 

contactpersoon van Leerplicht. Hierbij plaatsten we een uitvraag naar de indicatie van 

de individu door de professional (is er sprake van problematisch schoolverzuim dat 

invloed zou kunnen hebben op andere leefgebieden?), of de melding actueel is of juist 

niet, en welke overwegingen voorafgingen aan de indicatie (welke informatie maakt dat 

de professional problematisch schoolverzuim indiceert?). In de dataset is onderscheid 

gemaakt naar ‘niet leerplichtig’, ‘leerplichtig’, en ‘nog niet leerplichtig’. Het overgrote 

deel van de dataset is niet leerplichtig en is zodoende op voorhand niet uitgevraagd. 

 

De opbrengst van de uitvraag over de gehele populatie voor het domein Leerplicht is 

beperkt. De hit ‘problematische situatie schoolverzuim’ is 17 keer vermeld, een relatief 

laag aantal op de totale populatie (7,1%). Een verklaring zou kunnen zijn dat er landelijk 

een daling in de jeugdcriminaliteit zichtbaar is, waardoor de combinatie met verzuim, en 

dus complexe problematiek, minder voorkomt. Daarnaast wordt er binnen top 150 

systeemgericht gewerkt, maar in het geval dat een kind van een top 150-er geen 

onderdeel is van het gezinssysteem (is het kind (indirect) slachtoffer of is veiligheid van 

kind in het geding?) zal dit kind niet kunnen worden meegenomen in de integrale 

beeldvorming over het gezinssysteem.  

 

Noemenswaardig is dat wanneer ingezoomd wordt op de leerplichtige populatie er een 

ander beeld ontstaat. 17 van de 44 leerplichtige personen (38,6%) wordt door de 

professional als problematische casus aangeduid. Dat is meer dan een derde van de 

groep.  

 

De uitvraag van de leerplichtige jongeren biedt daarnaast het volgende inzicht: 

- Als er vermoeden is van een problematische situatie op dit leefgebied 

(resulterend in een ‘Ja’) dan zijn indicatoren: (vecht)scheiding, criminalisering, 

uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, verslavingsproblematiek van ouders, 

financiële problemen en een onveilige thuissituatie. Na een snelle observatie van 

de indicatoren moet helaas geconcludeerd worden dat dit geen indicaties zijn van 

een problematische situatie op het domein Leerplicht maar op andere domeinen. 

Om tot zinvolle indicatoren te komen, moet de professional immers alleen 

beslissen op basis van informatie uit de eigen organisatie.     

- Als we Leerplicht willen blijven gebruiken als indicatieinstrument (al dan niet 

voorspellend) voor complexe problematiek, is het een mogelijkheid om de 

uitvraag ten aanzien van bekendheid van een individu op te rekken naar (bv. 

zoals in Rotterdam) de leeftijd van 27 jaar. Bovendien moet de afweging “ik heb 
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een vermoeden dat er meer speelt in deze casus” worden gebaseerd op signalen 

uit de eigen organisatie omdat alleen deze informatie in voorspellende 

indicatoren kan worden omgezet voor specifiek leerplicht. 

 

Een verklaring voor de beperkte opbrengst met betrekking tot de indicatoren kan liggen 

in het feit dat de huidige cases al potentieel top- 150-cases zijn. De professional is 

daarmee al op de hoogte van de problematiek en kan dus geen ‘objectieve’ indicatoren 

aangeven. Deze methode om data te creëren toont daarmee haar negatieve zijde. 

 

Uit een verdiepend gesprek met de betrokken professional van Leerplicht is bovendien 

naar voren gekomen dat aspiraties in de toekomst op dit thema veel hinder ondervinden 

van de AVG. Tegenwoordig wordt bijvoorbeeld ook het verzuim van specifieke jeugdigen 

(18-23 jaar) in kaart gebracht, maar het proces van interveniëren ondervindt hinder van 

de strenge eisen die aan informatie-uitwisseling zijn verbonden. Leerplicht mag 

bijvoorbeeld niet zomaar informatie uitwisselen met het regionaal meldpunt coördinatie 

verzuim. 

 

Leerplicht kent eveneens de wens om het proces van interveniëren meer data-gestuurd 

en daarmee voorspellend te laten verlopen. Helaas bestaat het idee dat de AVG hier 

opnieuw een belemmerende factor is. Zo mogen op basis van gegevens geen ‘vlaggetjes’ 

meer gezet worden op risicogevallen waardoor veel nu op onderbuik en intuïtie gebeurt. 

Want het vastleggen van gegevens moet strikt verzuimgerelateerd zijn, het verzuim 

veroorzaken of het verbeterproces belemmeren. 

 

3.3 Schuldhulpverlening 

Gedurende een half jaar hebben we de (potentiële) top- 150-cases laten ‘screenen’ bij de 

contactpersoon van Schuldhulpverlening. Hierbij plaatsten we een uitvraag naar de 

indicatie van de individu door de professional (is er sprake van problematische schulden 

die invloed zouden kunnen hebben op andere leefgebieden?), of de melding actueel is of 

juist niet, en welke overwegingen voorafgingen aan de indicatie (welke informatie 

maakt dat de professional problematische schulden indiceert?).  

 

Het volume van de uitvraag bij Schuldhulpverlening is groter, te weten N=165, want alle 

volwassenen zijn uitgevraagd. De koppeling wordt gemaakt tussen kinderen en ouders 

zodat er een beeld van het huishouden wordt geschept. Dit is nodig omdat kinderen 

geen schuldhulpvraag (kunnen) hebben.  
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De hits variëren van:  

a) ‘onbekend’, waarbij de strekking is dat de individu die het huishouden 

vertegenwoordigt niet in de registratie van SHV voorkomt; 

b) ‘geen recent schuldhulpverleningstraject’, waarbij de individu die het 

huishouden vertegenwoordigt in het verleden wel is geregistreerd maar dat is 

niet meer van belang in de overweging om de casus tot een problematisch 

situatie te bestempelen; 

c) ’te jong’, waar voor geldt dat de individu in de dataset te jong wordt geacht om 

een schuldhulpvraag in te (kunnen) dienen en het huishouden niet 

vertegenwoordigt; 

d) ‘lopend schuldhulpverleningstraject of recent schuldhulpverleningstraject 

voltooid’, waarbij de individu die het huishouden vertegenwoordigt wel 

geregistreerd staat maar niet als problematische casus wordt bestempeld; 

e) ‘problematische schulden’, waarbij de individu die het huishouden 

vertegenwoordigt door de professional wordt bestempeld met ‘Ja’.  

 

In de dataset zijn 18 huishoudens bestempeld met een ‘ja’ (10,9%). Dit betekent dat er 

op basis van professionele inschatting een problematische schuldsituatie bestaat die 

mogelijk invloed zou kunnen hebben op andere domeinen en daarmee wellicht een 

huishouden met complexe problematiek is en vraagt om een multidisciplinaire aanpak.  

 

De uitvraag van vertegenwoordigende individuen bij Schuldhulpverlening biedt op 

detailniveau het volgende inzicht: 

- Als er vermoeden is van een problematische situatie op dit leefgebied 

(resulterend in een ‘Ja’) dan zijn indicatoren: een traject of lopende bemiddeling 

bij SHV, terugkerende vroegsignalering, een aanvraag van schuldhulpverlening, 

een afwijzing van een lening, het niet aflossen van een lening, middelengebruik 

en de beschrijving regieteamcasus. De laatste twee indicatoren kennen hetzelfde 

probleem als de eerder benoemde ‘indicatoren’ voor Leerplicht, het vermoeden 

wordt niet gebaseerd op informatie uit de eigen organisatie en is daarmee geen 

indicator.  

- Het vermoeden dat er geen problematische situatie speelt op het leefgebied 

terwijl de persoon in kwestie wel bekend is bij de instantie stoelt op de indicator 

‘recentheid’. Dat wil zeggen dat we de aanname doen dat als het langer geleden is 

dat een cliënt een traject heeft gevolgd/voltooid, minder vaak sprake zal zijn van 

een problematische situatie. Op een uitzondering na biedt de dataset geen inzicht 

in zogenaamde recidive op het gebied van schuldproblematiek.      
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- Als we Schuldhulpverlening beter willen inzetten als indicatieinstrument (al dan 

niet voorspellend) voor multiproblematiek, is het een mogelijkheid om de 

uitvraag ten aanzien van de recentheid van het traject nadrukkelijker te 

bevragen. 

 

Uit een verdiepend gesprek met een professional van Schuldhulpverlening is bovendien 

naar voren gekomen dat het aantal hits bij schuldhulpverlening onder jongvolwassenen 

beperkt is omdat het hulpverleningstraject over het algemeen ervaren wordt als zwaar. 

Mede hierdoor schuwt deze groep ondersteuning waardoor er wel sprake kan zijn van 

schulden maar niet van bekendheid bij de instantie. Schuldhulpverlening is daarmee 

mogelijk/waarschijnlijk niet de juiste bron om inzicht te krijgen in 

schuldenproblematiek van jongeren.    

 

3.4  Regieteams 

In de Regieteams werken gemeente, corporaties, politie en andere partners nauw samen 

aan een plan van aanpak voor multiprobleemhuishoudens. Als er iets speelt dat niet 

door het Sociaal Wijkteam opgelost kan worden, wordt het opgeschaald naar het 

regieteam. Het doel van het Regieteam is het verminderen van overlast in de wijk en de 

zelfregie en het probleemoplossend vermogen te vergroten. Waar nodig organiseren ze 

bemoeizorg met drang en dwang op basis van een dreigende uitzetting, dreigende 

uithuisplaatsing van de kinderen of dreigende korting op de uitkering. Regieteams 

verwijzen, indien nodig, naar het Veiligheidshuis. Aanmelding bij Regieteams verloopt 

via het Sociaal Wijkteam of andere professionals. 

 

De uitvraag bij de Regieteams kent dezelfde knelpunten als de eerder beschreven 

leefdomeinen. Doordat een Regieteam alleen regie voert op volwassenencasuïstiek is de 

dataset deels onvolledig. Bovendien is op een totaal van 239 individuen, in 36 gevallen 

geen indicatie bekend.  

 

Van de totale populatie geldt dat voor 56 individuen de indicatie vermoeden van 

multiproblematiek luidt (27,6%). Hoewel de Regieteams regie voeren op volwassenen 

geeft onze dataset ook gezinssituaties weer. Van de 56 individuen zijn er 23 kind, 

verdeeld over 12 huishoudens. Dat betekent dat 20% van de volwassenen (33 van de 

165) in de dataset de indicatie vermoeden van multiproblematiek heeft gekregen.  

 

Ondanks dat sommige meldingen niet actueel zijn, worden de situaties wel aangeduid 

als vermoedelijk multi-problematisch. In de gevallen dat er indicatoren zijn opgegeven 

na de uitvraag, hebben deze de strekking van: overlast, zorgmeldingen, dreigende 
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uithuiszettingen, het vermoeden van drugsdealen en verstandelijke beperkingen 

worden als indicatoren opgegeven. 

 

Uit een verdiepend gesprek komt naar voren dat het aantal indicaties ‘vermoeden 

problematische situatie’ van het totaal aantal cases aansluit bij de verwachting van de 

aangesloten professional. Veel multiprobleemcasuïstiek komt niet via de Regieteams bij 

het veiligheidshuis terecht. Dit is slechts een route die pas wordt gekozen als het 

Regieteam de ontwikkeling rondom de multiproblematiek niet uit de stagnatie krijgt. Via 

het Openbaar Ministerie en de Reclassering komt meer casuïstiek bij het veiligheidshuis 

terecht. De meerwaarde van een systeem zoals in deze rapportage is geschetst zou met 

name voortkomen uit het koppelen van informatie van dat soort partners.     
 

3.5  De optelsom van de domeinen 

Omdat we in de handmatige test op zoek zijn naar indicatoren voor 

multiprobleemhuishoudens is de optelsom van de indicaties en de waardering die daar 

aan gegeven wordt ook van belang. Zo zou een casus met driemaal een indicatie ‘ja’ 

waardevolle informatie op kunnen leveren voor cases waarbij nu nog twee ‘ja’ indicaties 

bekend zijn. Misschien dat op basis van die indicatoren een mogelijk verloop van de 

casus voorspeld kunnen worden. Anderzijds kan aan driemaal de indicatie ‘nee’, zoals 

dat in de huidige onderzoeksopzet regelmatig voorkomt, geen waarde worden 

toegekend. Sterker nog, dit levert nieuwe vragen op over hoe de casus in de uitvraag 

terecht is gekomen, via welk leefdomein is deze persoon of dit huishouden boven komen 

drijven? 

 

De algehele uitvraag heeft tot de volgende inzichten geleid: 

- In de gehele database zijn slechts twee huishoudens die voor alle drie de 

uitvragen het stempel problematisch hebben gekregen. Een uitleg hiervoor zou 

kunnen zijn dat de top- 150-casuïstiek toch veelal uit alleenstaande mannen 

bestaat, zo liet ook de verzamelde data zien. Voor de nog jonge kinderen uit één 

van de twee cases geldt dat zij nog niet leerplichtig zijn, maar dat problemen op 

de loer liggen gegeven de andere indicaties en de leerplichtindicatie voor de 

oudere broer of zus. Daarbij kan de vraag gesteld worden of deze jonge kinderen 

in beginsel niet al met extra aandacht worden gevolgd vanwege de situatie van de 

oudere broer of zus.    

- Voor één case geldt dat het huishouden op schuldhulpverlening en regieteam de 

indicatie problematisch krijgt, maar dat het kind nog niet leerplichtig is. Een 

vraagstuk zou kunnen zijn of vanuit het oogpunt van liever voorkomen dan 
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genezen hier vanuit leerplicht extra aandacht aan besteed zou moeten worden of 

dat zij dit vanwege privacy-redenen niet te weten komen. 

- Voor 77 van de in totaal 145 huishoudens geldt dat er na uitvraag geen indicatie 

is op zowel leerplicht, schuldhulpverlening en regieteams voor 

multiproblematiek. Meer dan de helft van de database (in termen van 

uitgevraagde huishoudens) komt niet voort uit meldingen van deze 

leefdomeinen. De opzet van de handmatige test bracht risico met zich mee en om 

tot een volledig beeld te komen van multiproblematiek zijn andere domeinen ook 

nodig, de puzzel leggen is in zekere zin te ingewikkeld als veel stukjes ontbreken.  

 

Op basis van deze inzichten kan geconcludeerd worden dat de dataset niet goed aansluit 

op het doel van het experiment. De opbrengst in termen van indicatoren voor complexe 

problematiek is nihil. De vraag of de onderzoekspopulatie de juiste is geweest, is niet 

eenduidig te beantwoorden. Enerzijds is het een groep waarvan duidelijk is dat er 

sprake is van complexe problematiek, anderzijds blijkt na analyse dat de problematiek 

in ieder geval voor een groot gedeelte niet bekend is bij de betrokken partners. 

 

Een andere verklaring voor de beperkte opbrengst van de handmatige test zou de 

kwaliteit van de uitvraag kunnen zijn. De uitvraag was mogelijk niet gestructureerd 

genoeg waardoor de opgehaalde data niet altijd dezelfde kwaliteit had. Met 

terugwerkende kracht was het wellicht waardevoller geweest om met een checklist te 

werken waar de door onszelf geformuleerde aspecten of aspecten van complexe 

problematiek uit de literatuur aangevinkt konden worden door de professional. Dan 

kom je niet blanco tot indicatoren, maar kun je wel testen of  aspecten mogelijk als 

indicator kunnen dienen.   

 

Het kan ook zijn dat de informatie van de gebruikte leefdomeinen in de huidige 

onderzoeksopzet gewoon niet voldoende voorspellende waarde biedt voor complexe 

problematiek. In dat geval moet beter onderzocht worden of andere leefdomeinen beter 

zijn voor vroegsignalering.  
 

3.6  De waarde van de handmatige test 

De handmatige test heeft tot interessante inzichten geleid. Met name de tekortkomingen 

zijn erg zichtbaar geworden. Zo dient documentatie ten aanzien van de uitvraag bij 

voorkeur iets vollediger te zijn. Regelmatig was het handig geweest om iets meer 

contextinformatie te hebben om de betreffende case te kunnen duiden. Aan de andere 

kant valt het te prijzen dat de betrokken professionals tussen de dagelijkse praktijken 

door de moeite hebben genomen de gegevens in te vullen en te versturen.  
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Daarnaast is een groot deel van de cases niet van (directe) waarde gebleken. Meer dan 

de helft van de huishoudens had bijvoorbeeld geen enkele indicatie voor complexe 

problematiek op de domeinen. Zegt dit iets over kwaliteit/volledigheid van de dataset, 

of zijn dit simpelweg geen voorspellers voor complexe problematiek? Het experiment 

vraagt misschien ook wel om een bredere opzet van de handmatige test of de acceptatie 

dat met de huidige capaciteit en inzet het moeilijk tot onmogelijk is om tot een 

waterdicht resultaat te komen.  

 

Gezien de keuze voor de potentiële top- 150-cases hadden we met terugwerkende 

kracht wellicht een andere methodiek en vraagstelling moeten hanteren. Iets als: zien 

we veelvoorkomende combinaties van leefgebieden en kunnen we met terugwerkende 

kracht tot indicatoren komen die al in een eerder stadium tot een 'hit' hadden geleid, 

nog voor de problematiek tot top- 150-cases zou zijn uitgegroeid? Dit had wel een 

intensievere bijdrage van de professionals gevraagd, omdat er dan veel meer 

gesprekken gevoerd hadden moeten worden. Dit zou voor vervolgonderzoek misschien 

wel een beter passende methodiek zijn. 

 

Wellicht zou het ook helpen om de informatie-uitvraag zonder tussenpersonen te laten 

verlopen, dat kostte logischerwijs nu veel tijd. 

 

De huidige opzet bestond uit een eenzijdige uitvraag vanuit de informatiecoördinator. 

Om een goed beeld te krijgen van de eventuele meerwaarde van de hitmachine, zou met 

de uitvraag ook tweezijdig geëxperimenteerd moeten worden. Dat wil zeggen dat de 

partners ook een uitvraag zouden kunnen plaatsen bij het vermoeden van complexe 

problematiek. Misschien dat de samenwerking met Rotterdam en het product dat hieruit 

voortvloeit deze openstaande vraag kan beantwoorden. 
 

3.7  Kansen voor de hitmachine   

Gedurende het handmatig testen is contact gelegd met het Zorg- en Veiligheidshuis 

Rotterdam-Rijnmond. Het Regionaal Informatie en Kennis Knooppunt (RIKK), inmiddels 

het Advies- en Triagepunt (ATP), van het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond 

gebruikt (op dit moment nog handmatig) een tool waarmee ze ZSM maar ook 

veldaanmeldingen snel kunnen duiden in termen van complexiteit. Daar zitten op dit 

moment nog werknemers die meldingen door het systeem van 141 vragen loodsen en 

waarna een kleurscore aangeeft in welke mate er een multidisciplinaire aanpak nodig is.  

 

De vragen hieronder zijn van het gemeentelijke deel van de 141 vragen en kunnen 

interessant zijn voor het City Deal experiment. Zijn dit ook de juiste vragen voor het 
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ontwerp van de hitmachine om te stellen, en zo ja, welke weging zou er aan de vragen 

gegeven moeten worden?  

 

De 13 gemeentelijke vragen luiden als volgt: 

- Heeft betrokkene een uitkering vanuit de gemeente? 

- Is er sprake van financiële problematiek? 

- Heeft de betrokkene een startkwalificatie? 

- Is er sprake van voortijdig schoolverlaten? 

- Zijn er vermoedens van LVB (licht verstandelijke beperking) problematiek? 

- Zijn er aanwijzingen voor verslavingsproblematiek? 

- Zijn er zorg- of hulpverleningsinstanties betrokken? 

- Heeft u ernstige zorgsignalen over betrokkene? 

- Is betrokkene bekend bij lokale aanpak overlast? 

- Is betrokkene bekend bij lokale veelplegeraanpak (niet doelgroep 

Veiligheidshuis)? 

- Is betrokkene bekend bij nazorg ex-gedetineerden? 

- Zijn er huiselijk geweld meldingen in de afgelopen drie jaar?  

- Is er sprake van een bestuurlijke maatregel (gebieds- of locatieverbod opgelegd 

door burgemeester)? 

 

Inmiddels zijn er nog meer ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking met 

Rotterdam en zijn zij van plan om het nu nog handmatige aspect van het RIKK 

(inmiddels het Advies- en Triagepunt) te automatiseren. Dit maakt het ook aantrekkelijk 

voor kleinere Veiligheidshuizen die dergelijke capaciteit niet kunnen overleggen. De 

Veiligheidshuizen in Oost-Nederland hebben een vertegenwoordiger aangewezen om de 

ontwikkelingen te volgen en deel te nemen in een landelijke werkgroep. Dit 

vervolgtraject wordt in hoofdstuk 5 verder toegelicht.    
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

4.1 Beantwoording van de onderzoeksvraag 

Na afronding van de handmatige test van de hitmachine en de ontwikkelingen rondom 

de start met een ‘vervolg’-traject waarbij de mogelijkheden voor een landelijke 

oplossing worden onderzocht, is het waardevol om tussentijds de balans op te maken en 

op basis van de belangrijkste conclusies tot aanbevelingen te komen. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en procesmatige aspecten. De 

onderzoeksvraag die we opgesteld hadden, was:  

 

Hoe kan vroegsignalering van complexe problematiek tot stand komen met behulp 

van een zogenaamde hitmachine, en in hoeverre is dit verenigbaar met de 

wetgeving ten aanzien van privacy? 

 

Het antwoord op de onderzoeksvraag is kort, ‘nog niet’. We hebben geëxperimenteerd 

met de een database van 145 huishoudens, gecontroleerd op leerplicht, 

schuldhulpverlening en de betrokkenheid van regieteams, en daar zijn niet voldoende 

resultaten uit voortgekomen. De analyse van de data heeft geen patroon opgeleverd dat 

voorspellende waarde heeft voor complexe problematiek. 

 

Toch ligt de nadruk wat ons betreft op de kansen die we nog zien en niet op de 

onmogelijkheden. Vandaar dat het contact met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam 

Rijnmond is gelegd. 

 

De onderzoeksvraag bestaat uit een inhoudelijk en een procesmatig aspect. Daarbij 

hebben we eerder twee subvragen opgesteld: 

 

1. Wat zijn indicatoren voor complexe problematiek en hoe ken je die waarde toe? 

 

We zijn er in de experimentele fase te weinig in geslaagd om indicatoren voor complexe 

problematiek te destilleren. Wat we wel hebben gezien is dat het niet zo eenvoudig is om 

op basis van het huidige experiment tot een uitputtende indicatorenlijst ter voorspelling 

van complexe problematiek voor schuldhulpverlening, leerplicht en de Regieteams. Dat 

komt voort uit het feit dat de beantwoording van de uitvraag soms te weinig contextuele 

informatie bevatte, en de verantwoording van de indicatie vaak gestoeld was op 

informatie die niet uit de eigen organisatie kwam. Bovendien is het experiment te klein 

opgezet voor de beantwoording van een dergelijk omvangrijke onderzoeksvraag. Van 
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het toekennen van een waarde of weging is op dit moment bijvoorbeeld nog geen 

sprake.     

 

2. Hoe wordt een systeem als de hitmachine werkbaar en verenigbaar met de 

wetgeving ten aanzien van privacy? 

 

De werkbaarheid van het systeem is slechts ten dele onderzocht. Handmatig is de 

hitmachine werkbaar maar voldoet het niet aan criteria als ‘snelheid’ en ‘objectiviteit 

van oordeel’. Als we naar een werkend systeem willen is het van belang dat alle 

informatie geautomatiseerd ontsloten wordt. Daarbij komt nog dat alle partijen dan ook 

aangesloten moeten zijn op het systeem waardoor uitvraag/ontsluiting mogelijk is. Dit 

digitale concept is nog niet ontwikkeld.      

 

Een ander aspect dat nog aandacht verdient, is het privacy-aspect. Het in 1.3.3 

genoemde spanningsveld is in ons experiment naar de achtergrond verdwenen. We 

hebben daarom ook nog geen sluitend privacykader om vroegsignalering ten aanzien 

van complexe problematiek wettelijk mogelijk te maken, en dat lijkt ook nog ver weg te 

zijn. Landelijk (werkgroep gegevensdeling en privacy zorg- en veiligheid) wordt dit 

spanningsveld verder onderzocht. 

 

Op basis van onze bevindingen, deels hierboven beschreven, zien we nog verschillende 

hordes om tot een werkende hitmachine te komen. Daarvoor zijn in de volgende 

paragrafen aanbevelingen gedaan. 

 

4.2 Inhoudelijke aanbevelingen 

Nadat 145 unieke cases zijn uitgevraagd kan geconcludeerd worden dat deze aanpak 

niet tot hanteerbare indicatoren op de leefgebieden schuldhulpverlening, leerplicht 

heeft geleid. Ook de uitvraag bij de Regieteams heeft geen indicatoren opgeleverd. 

Hoewel dit misschien niet bevredigend klinkt, heeft het wel als uitkomst dat de methode 

en de opzet overdacht moet worden.  

 

Om tot meer inhoudelijke resultaten te komen zijn enkele aanbevelingen te doen: 

 

• Creëer meer context rondom een uitvraag: 

Zoals in het vorige hoofdstuk is geschetst, bleek de opgevraagde informatie niet 

altijd eenvoudig te interpreteren. Dit kwam voort uit de soms onvolledige 

documentatie. Hoewel het privacy-technisch ingewikkeld ligt, is toch aan te raden 
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om meer context rondom casuïstiek op te bouwen, zodat ook achteraf meer 

kwalitatief naar indicatoren gezocht kan worden.   

 

• Laat meer partners aansluiten: 

Door informatie uit te vragen bij drie partners ontstonden meer vragen dan 

antwoorden. Ondanks dat vooraf duidelijk was dat er sprake was van complexe 

en meervoudige problematiek (immers top150x) bleek de uitvraag bij de 

partners niet altijd hits op te leveren. Het uitblijven van hits maakt duidelijk dat 

de casuïstiek via andere partners bij het Veiligheidshuis terecht is gekomen, het 

zou goed zijn om die partners te laten aansluiten bij een eventueel 

vervolgexperiment. Onze aanname is dat het hier voornamelijk de partners uit de 

strafrechtketen betreft. 

 

4.3 Procesmatige aanbevelingen 

De 145 unieke cases zijn gedurende een periode van zes maanden uitgevraagd. De 

uitkomsten en het ontbreken van uitkomsten van de handmatige test komen ook voort 

uit het proces van het handmatig testen. Om het proces en het experiment in het 

algemeen van meer waarde te laten zijn in de toekomst, zijn verschillende 

aanbevelingen te doen:  

 

• Tijd tussen uitvraag en verstrekking 

Ondanks dat de doelstelling van de handmatige test in termen van uitvraag van 

unieke cases bijna is gehaald, moet er wel een procesmatige kanttekening 

geplaatst worden. De tijd tussen uitvraag en verstrekking vertraagde het proces, 

deels omdat de informatie via verschillende schakels werd gecommuniceerd en 

deels omdat de deelnemende partners zelf geen extra capaciteit hadden. Door 

één iemand te autoriseren zou dit eventueel opgelost kunnen worden.    

 

• Maak capaciteit vrij: 

Een van de conclusies die getrokken kan worden, is dat een dergelijk traject 

aandacht en commitment vraagt. Het is geen experiment dat je in een los uurtje 

op woensdagmiddag invult. Het is daarom belangrijk om, in het geval van 

vergelijkbare trajecten in de toekomst, capaciteit in de organisatie vrij te maken. 

Dit geldt zowel voor de gemeente als de vier betrokken ministeries. 

 

• Laat ‘andere’ partners aansluiten: 

Vanuit de deelnemende partijen is het beeld geschetst dat de meerwaarde van 

het hitmachineconcept met name zit in de aansluiting van de niet-zorgpartijen. 
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De partijen die bij de handmatige test hebben deelgenomen vinden elkaar al 

relatief gemakkelijk, maar de echt triviale informatie ligt bij partijen uit de 

strafrechtketen. Het advies luidt daarom ook dat in een vervolgtraject energie 

gestoken zou kunnen worden in het ‘verleiden’ van deze partijen om deel te 

nemen. 

 

• Zoek niet te ver weg: 

Nijmegen heeft een heel ambitieus en procesmatig onderwerp gekozen.  

Indien er nogmaals gedacht wordt aan het deelnemen aan een City Deal zouden 

we dit alleen doen met een onderwerp waar Nijmegen al lokaal volop mee bezig 

is en waar je tegen de grenzen oploopt die je als stad zelf niet kan oplossen (bv 

knellende wetgeving). 

 

• Verbinding met justitieketen: 

Vanuit het  Openbaar Ministerie was een projectleider betrokken die de 

hitmachine voor de justitieketen zou vormgeven. Kort na de start van het project 

kreeg de projectleider een andere functie en is deze rol niet langer ingevuld.  

 

Inmiddels zijn er toch wel initiatieven vanuit de justitieketen ontstaan. Een 

voorbeeld hiervan is de ‘middenvelder’. Dit lijkt op de hitmachine maar de 

nadruk ligt hierbij niet op vroegsignalering. 

 

• ‘Kleinschaligheid’: 

Terugkijkend op de ambitie en het behaalde resultaat is het eerlijk om te 

veronderstellen dat ‘het jasje’ misschien te groot was. Al snel gedurende het 

traject werd duidelijk dat het project (te) omvangrijk was en is besloten om 

kleinschaliger door te gaan. Hoewel het haalbaarder is om kleinschalig te 

experimenteren, misschien is dit onderwerp daar achteraf gezien misschien toch 

minder geschikt voor. De resultaten van de kleinere onderzoeksopzet zijn 

leerzaam maar zijn slechts een fractie van de totale opgave, waardoor meer 

onderzoek nodig is.  

 

4.4  Belangrijkste opbrengsten 

De belangrijkste opbrengst van het City Deal experiment uit Nijmegen is de erkenning 

van het probleem en de antwoorden die bij de volgende vraag horen: Hoe kan het zijn 

dat er een gedeeld ervaren probleem bestaat, het idee voor de oplossing zo simpel lijkt, 

maar de uitwerking zo moeilijk blijkt? 
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Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig, we creëren gezamenlijk een zoekconcept 

waarbij professionals kunnen achterhalen of ze er alleen voor staan in bepaalde 

casuïstiek of dat er andere professionals betrokken zijn. Kijken we nader naar deze 

oplossing dan blijken juridische, organisatorische en ICT-technische aspecten grote 

obstakels te vormen. Door dit te erkennen en te beseffen dat deze uitwerking nogal wat 

voeten in de aarde heeft, kunnen de obstakels beetje bij beetje overwonnen worden. 

Maar dat vergt een lange adem.  

 

Het is daarnaast, in ieder geval in dit onderzoek, niet gelukt om voorspellende waarden 

voor complexe problematiek uit de gegevens van leerplicht, schuldhulpverlening en de 

Regieteams te destilleren. We weten nu dus dat er meer ‘aansluiting’ nodig is van andere 

partijen, en dat op basis van alleen gemeentelijke registratiesystemen de meerwaarde 

van de hitmachine waarschijnlijk erg beperkt is.   

   

Een ander besef dat is ontstaan naar aanleiding van het onderzoek is dat je een idee 

zoals dat van de hitmachine moeilijk op eigen kracht kunt doen. Het contact met het 

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond is een mooie opbrengst van iets dat lokaal 

begonnen is. Deze opgebouwde relatie is waardevol en heeft tot een landelijke 

werkgroep en ‘werkagenda’ geleid. 

 

Ook de gedeelde doelstelling/ambitie van de Veiligheidshuizen in de regio Oost om zich 

als informatieknooppunt te gaan positioneren, is in versnelling gebracht door dit 

onderzoek. Door gezamenlijk als de Veiligheidshuizen in regio Oost een entiteit te 

vormen en aan te sluiten bij de landelijke ontwikkeling is het speerpunt kracht bijgezet.    

 

Tot slot heeft het onderzoek een handreiking opgeleverd, geschreven om professionals 

te ondersteunen in de afweging om de hitmachine (of andere gelijkwaardige systemen) 

te raadplegen. Deze is terug te vinden in bijlage 1. 
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5. Het vervolg 
 

De vraag die gesteld moet worden is, of en zo ja, hoe wordt het experiment voortgezet? 

De ambitie om tot een werkend systeem te komen is onverminderd groot. Als de 

erkende hordes in samenwerking met en lerende van het Zorg- en Veiligheidshuis 

Rotterdam overwonnen kunnen worden, dan kan het experiment terug naar de 

oorspronkelijke grote vorm. In Rotterdam-Rijnmond wordt de nadruk echter minder 

gelegd op de vroegsignaleringsfunctie.        
 

5.1 De context geschetst 

Zoals in het einde van hoofdstuk 3 kort naar voren kwam heeft het Zorg- en 

Veiligheidshuis (ZHV) Rotterdam-Rijnmond een gelijkwaardige uitdaging ervaren in het 

effectief en efficiënt samenwerken, specifiek in het kader van ZSM. Zij zijn daarom een 

project gestart waarbij aanmeldingen razendsnel aan een lijst van vragen werden 

gekeurd. Aan de hand van de scores werd dan praktisch gelijk na de aanmelding bepaald 

of de casus dermate complex was om het direct op te schalen naar het Veiligheidshuis of 

dat het op een andere manier kon worden afgedaan. Dit Advies- en Triagepunt (ATP) 

kent veel voordelen maar is tot op heden vooral een applicatie die handmatig digitaal 

wordt gebruikt. Het idee bestaat dat dit nog beter kan, in termen van efficiëntie, door het 

systeem te automatiseren. 

 

Omdat je samen meer kunt bereiken dan alleen, en omdat een dergelijk project alleen 

kans van slagen heeft als er een landelijke uitvraag mogelijk is, heeft het ZHV Rotterdam 

Rijnmond de samenwerking opgezocht met de Veiligheidshuizen in Oost het ATP 

grootser op te zetten. Om de landelijk georganiseerde partijen, waaronder de 

strafrechtketenpartners, mee te krijgen in het proces is het namelijk van belang om een 

grote achterban te realiseren.  

 

De insteek is om uiteindelijk de applicatie te delen met wie daar behoefte aan heeft. De 

applicatie is echter alleen voor iedereen functioneel als er een automatiseringsslag 

overheen gaat. De handmatige versie is voor veel Veiligheidshuizen te kostbaar in 

termen van capaciteit. Voor deze automatiseringsslag zetten projectleider Ruben Laats 

(per 1 juli vervangen door Johan Barth) en de betrokken partners zich nu in, om het 

uiteindelijk om te zetten naar een landelijke werkgroep ATP. 

 

De automatiseringsslag levert direct een nieuwe vraag op. Is het mogelijk om deze 

toepassing één-op-één over te nemen of is het veiligheids- en sociale domein lokaal zo 

verschillend dat het uiteindelijke ontwerp van het ZHV Rotterdam-Rijnmond niet past 
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voor kleinere gemeenten of Veiligheidshuizen, of samenwerkingen tussen gemeenten 

die geografisch ver van elkaar vandaan liggen? Met andere woorden, hoe ontwikkel je 

een werkbaar model, dat toepasbaar is voor zowel kleine als grote en zowel stedelijke 

als rurale ZVH, waarbij voldoende ruimte is voor lokale inkleuring (generiek waar 

mogelijk-specifiek waar nodig)? 
 

5.2  Toepasbaarheid 

Om een antwoord te kunnen krijgen op de vraag of de applicatie geschikt is voor andere 

Veiligheidshuizen landelijk, is het noodzakelijk om in een vroeg stadium mee te kunnen 

denken over de condities voor implementatie. Zo kunnen (in een later stadium 

onoverbrugbare) mismatches vroegtijdig gesmoord worden, zodat de applicatie ook van 

waarde wordt voor andere gemeenten of Veiligheidshuizen.  

 

Vanuit deze gedachte is de verbinding gezocht met de Veiligheidshuizen in Oost-

Nederland, bestaande uit zes Veiligheidshuizen in Gelderland en Overijssel, en gevraagd 

of zij hierin willen participeren. Enerzijds om deel te nemen in de gebruikersgroep, 

anderzijds om input te leveren in de verdere vorming van een geautomatiseerde 

applicatie. 

 

Waarom is de keuze voor Oost een voor de hand liggende? De Veiligheidshuizen in 

Gelderland en Overijssel hebben een jarenlange goed functionerende 

samenwerkingsstructuur, hebben heldere afspraken gemaakt over op- en afschaling met 

wijkteams en werken vanuit een gezamenlijke ontwikkelagenda, terwijl onderlinge 

verschillen in aansturing, interne organisatie en soms ook in keuzes in relatie tot 

thema’s of doelgroepen mogen en kunnen bestaan. De agenda waarborgt dat het 

samenwerkingsverband Veiligheidshuis optimaal werkt voor alle partners in de regio 

Oost, terwijl in elk Veiligheidshuis maatwerk mogelijk blijft om met het oog op lokaal 

beleid ten aanzien van integrale veiligheid en zorg de strafrecht- en zorgketens effectief 

te kunnen verbinden met het oog op het beoogde maatschappelijke rendement: het 

terugdringen van recidive en het efficiënt inzetten van interventies met het oog op 

kosteneffectiviteit.  

 

De regio Oost is daarnaast qua oppervlakte de grootste regio en vertegenwoordigt 

gezamenlijk ruim drie miljoen inwoners.  Met deze achterban en uitgestrekte 

geografische ligging staat deze regio model voor de Veiligheidshuizen in het land, 

afwijkend van de grootschalige Veiligheidshuizen als Rotterdam-Rijnmond. Met andere 

woorden, als de uiteindelijke geautomatiseerde applicatie in Oost kan functioneren, dan 

kan het in de rest van Nederland ook van onschatbare waarde worden. 



 32 

5.3  Waarom deze stap? 

De samenwerking met Rotterdam kan om verschillende redenen als een unieke kans 

worden gezien. Zo is de opgedane ervaring van Rotterdam met het ATP bijzonder 

waardevol en komt er geen kostbare applicatie-ontwikkelvraag bij individuele 

gemeenten te liggen. Bovendien heeft het huidige (nog) niet-geautomatiseerde ATP 

onlangs nog onder een hevige ‘privacy’-loep gelegen en zal dat eveneens voor de 

individuele gemeenten geen of minimale vraagstukken meer opleveren. Tot slot 

ondersteunen de VNG en het ministerie J&V de ontwikkelingen. Het is daarmee een 

landelijk ondersteund traject. Het genereren van gezamenlijk draagvlak en de daarbij 

horende doorzettingskracht zijn van belang voor het slagen van een werkbare ATP. Het 

gevoel is dat deze trein niet nog een keer voorbij gaat komen en dat we nu in moeten 

stappen om niet een grotere achterstand op te lopen in termen van kennis en 

implementatiemogelijkheden. 

 

Het ATP heeft meerwaarde op verschillende terreinen. Waar andere soortgelijke 

systemen in de kern afhankelijk zijn van de actiebereidheid van de professional, wordt 

bij het ATP de informatie uit de verschillende bronsystemen centraal ontsloten. Dat wil 

zeggen dat de professional, anders dan de documentatie die hij/zij vanuit zijn reguliere 

werkzaamheden toch al in de bronsystemen moet vastleggen, geen extra actie hoeft te 

ondernemen om het systeem te laten functioneren. Bovendien is het risico dat de 

professional geen compleet beeld krijgt van de andere betrokkene(n) omdat er 

simpelweg niet door iedereen is gemeld, hierdoor uitgesloten. Daarnaast speelt het 

AT(P) een faciliterende rol in efficiënt regie voeren, waar zowel de cliënt, partners en 

inkopers van zorg baat bij hebben en biedt het een selectiemechanisme voor de 

beoordeling van de casuïstiek met betrekking tot opschalen. 

 

Om niet uit het oog te verliezen wat de samenwerking tussen Rotterdam, Utrecht en de 

regio Oost ten aanzien van de doorontwikkeling van het ATP precies inhoudt en moet 

opleveren, is in dit document de opdrachtomschrijving geschetst. Het voorstel is dat de 

opdracht driedelig zou moeten zijn. 

 

De eerste opdracht is het op de voet volgen van de ontwikkelingen rondom het AT(P) en 

de verkregen informatie en opgedane kennis terug te koppelen aan de managers van de 

Veiligheidshuizen in Oost-Nederland. Alleen dan kan de discussie over wat Oost nodig 

heeft scherp gevoerd worden. Dit kan vervolgens vertaald worden in condities voor 

implementatie omdat de managers goed weten wat er in de regio nodig is. 
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Het is daarnaast nodig om direct betrokken te zijn bij het landelijke project om te zorgen 

dat de condities voor implementatie ook gehoor krijgen in het ontwerp van de 

applicatie. Vroeg en geïnformeerd aansluiten in het proces is van belang om het landelijk 

succesvol te laten worden. Uiteindelijk zal dit gevolg moeten krijgen in 

uitvoeringsplannen van de individuele Veiligheidshuizen, ook om de financiële 

voorwaarden helder te krijgen.  

 

Tot slot delen alle partijen hetzelfde belang, een goed functionerend ATP. Binnen dit 

grote gedeelde belang zijn er overigens wel deelbelangen in termen van 

functionaliteiten. De regio Oost heeft de ambitie om de vroegtijdige signalering van 

complexe problematiek steeds verder vooraan in de keten te krijgen. Om een dergelijke 

ambitie en daarmee functionaliteit van het ATP, in welke slimme vorm dan ook, te 

kunnen bewerkstelligen is agendering van belang. Ook hiervoor geldt dat vroeg 

agenderen in het ontwerpproces de mogelijkheden aanzienlijk vergroot. Aan de hand 

van een usecase8 zou het oorspronkelijke idee van de hitmachine, waarbij het vroegtijdig 

signaleren (en uiteindelijk kunnen voorspellen9) van complexe problematiek een van de 

belangrijkste uitgangspunten was, onderzocht kunnen worden binnen de 

functionaliteiten van het ATP.  

 

In de komende periode wordt nagedacht over een projectstructuur en 

doorontwikkelingsopdracht, waarbij in ieder geval aandacht dient te zijn voor: 

 

1) de ontwikkelingen op het gebied van de automatiseringsslag van het ATP; 

2) het ontwikkelen van usecase (i.s.m. landelijke klankbordgroep ATP) met betrekking 

tot een eerdere signalering van complexe problematiek, zodat vroegsignalering een rol 

kan krijgen in het ontwerp; 

3) de condities en randvoorwaarden voor de implementatie (inhoudelijk); 

4) de voorbereiding van de implementatie in Oost samen met ketenmanagers 

(procesmatig). 
  

 
8 Een usecase beschrijft "wie" met het betreffende systeem "wat" kan doen. De beschrijving bestaat uit een 
reeks mogelijke interacties tussen systemen en gebruikers in een bepaalde omgeving en gerelateerd aan 
een bepaald doel.  
9 Idealiter zou het meer datagericht/datagedreven werken ook hier invulling krijgen, maar dat is voor de 
huidige opdracht te hoog gegrepen.  
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Bijlage 1:  Handreiking voor het raadplegen van de hit-no-hitmachine 
Overwegingen 
We willen de toegang tot de hitmachine niet codificeren, maar juist de autonome afweging van 
de professional zelf centraal stellen. Die moet een eigenstandige inschatting kunnen maken ten 
aanzien van zowel functionaliteit als proportionaliteit. Functionaliteit heeft dan te maken met de 
vraag of het raadplegen van de hitmachine van invloed kan zijn op zijn professionele handelen. 
Proportionaliteit ziet vooral op de vraag of gebruik van de hitmachine nodig is om tot 
professionele handelingsopties te komen die anders niet te realiseren zouden zijn.  
 
Om functionaliteit en proportionaliteit goed te kunnen afwegen, kunnen we de professional wel 
een handreiking meegeven. Maar dat is dus nadrukkelijk geen afvinklijst, maar een hulpmiddel 
waarmee de professional met zichzelf in gesprek kan komen. Dat kan en mag ertoe leiden dat 
professionals in vergelijkbare situaties andere afwegingen maken. Het gaat immers niet om 
objectief “goed” en “fout” te definiëren, maar om de professional te faciliteren bij zijn 
vakinhoudelijke handelen. 
 
Belangrijk is om in elk geval voor ogen te houden dat de hitmachine de professional geen 
inhoudelijke informatie uit andere vakdisciplines levert, maar alleen aangeeft of een casus elders 
bekend is. Op basis daarvan kan de professional al dan niet besluiten tot een multidisciplinaire 
analyse. Komt hij tot de conclusie dat zo’n analyse nodig is, dan faciliteert het Veiligheidshuis het 
proces en kan in een MDO – of eventueel een ander gremium – de relevante inhoud gedeeld 
worden. Het grote voordeel van de hitmachine is dus, dat de professional snel kan beoordelen of 
een multidisciplinaire aanpak van toegevoegde waarde is zonder dat daarvoor al allerlei 
inhoudelijke informatie gedeeld moet worden. Dat bespaart de professional veel tijd en levert 
uiteindelijk een extra bescherming op voor de privacy van zijn cliënt. 
 
Mogelijke relevante afwegingen  
Functionaliteit en proportionaliteit zijn brede begrippen. We moeten dus de verleiding 
weerstaan om ze dicht te timmeren; daarmee helpen we de professional niet verder. Wel kunnen 
we de begrippen plaatsen in het licht van de publieke belangen die samen kunnen hangen met 
de afweging die hij te maken heeft. In casu: 
 
Er is een duidelijk aanwijsbare reden – denk aan: 
 
▪ Vroegsignalering van multiproblematiek – d.w.z.: schrijnende, c.q. risicovolle situaties snel in 

beeld. 
▪ Goede aansluiting van zorg en strafrecht – d.w.z.: tijdige afweging op welk domein de meeste 

winst te behalen valt. 
▪ Doelmatigheid bij multidisciplinaire interventies – d.w.z.: sturing op maatschappelijk effect. 
▪ Kostenefficiëntie – d.w.z.: sturing op inzet schaarse middelen. 
 
Er is een duidelijk aanwijsbare aanleiding – denk aan: 
 
In het zorgdomein  
▪ Bij twijfel over de vraag of zonder een toets op multiproblematiek vanuit alleen de eigen 

vakinhoud de juiste professionele keuzes mogelijk zijn. 
▪ Bij twijfel over zelfredzaamheid of de integriteit van de cliënt (bijvoorbeeld bij herhaalde 

meldingen of hulpvragen, of vanwege “onderbuikgevoelens” bij het verhaal van de cliënt). 
▪ Bij complexe, meervoudige casuïstiek waardoor een check op het totaal van lopende 

interventies en/of hulpvragen uit het oogpunt van doelmatigheid en kostenefficiëntie 
noodzakelijk is. 

▪ Bij overlast, agressie of intimidatie (aanpak drang en dwang). 
  



 

Bijlage 2: praatplaat Hitmachine 
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