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Aanleiding
In opdracht van de Langstraatgemeenten en Baanbrekers is in januari 2020 gestart met een traject 
dat zich richt op de verbetering van de samenwerking tussen Baanbrekers en de gemeenten. 

Informatie
De opdrachtgevers formuleerden de ambitie als volgt:
‘We willen door betere samenwerking vanuit integrale ketenbenadering (in het sociaal domein), 
waarbij de bedoeling centraal staat, komen tot betere dienstverlening voor onze inwoners. Onze 
overtuiging is dat dit leidt tot meer effectiviteit in zowel resultaat als totale kosten binnen het sociaal 
domein’. 

Met de bijgaande ‘Samenvatting verbetertraject ‘Integrale Ketenbenadering’’ informeren wij u over het 
verloop en de stand van zaken in het traject. De uitvoering van de verbeteringen vindt momenteel 
plaats en wordt in de komende maanden afgerond. 

Bijlage:
 Samenvatting verbetertraject ‘Integrale Ketenbenadering’.
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Samenvatting verbetertraject ‘Integrale Ketenbenadering’ 
Januari 2021: van Ontwerpfase naar start Implementatie 

Opdrachtgevers: Baanbrekers en gemeenten Loon op Zand, Heusden en Waalwijk  

In januari 2020 is, na verkennende gesprekken met de belangrijkste stakeholders, het gezamenlijke 

verbetertraject ‘Integrale Ketenbenadering’ van start gegaan.      

Daarbij is de ambitie geformuleerd om “door betere 

samenwerking vanuit integrale ketenbenadering (in 

het sociaal domein), waarbij de bedoeling centraal 

staat, te komen tot betere dienstverlening voor onze 

inwoners. Onze overtuiging is dat dit leidt tot meer 

effectiviteit in zowel resultaat als totale kosten binnen 

het sociaal domein”.  

 Ontwerpfase 

Deze ambitie is door de werkgroep van “ontwerpers” vertaald naar een plan van aanpak, waarbij de 

focus is gelegd op de aanvraag van een uitkering in het kader van de participatiewet. Via 

gezamenlijke bijeenkomsten met alle betrokken partijen is in de loop van 2020 een analyse gemaakt 

van de huidige werkwijze en de mate van samenwerking en integraal werken. Door in de schoenen 

van de cliënt te stappen en goed te doorleven wat er vanuit dat perspectief goed gaat en beter moet, 

werden betrokkenen geconfronteerd met de effecten van de huidige manier van werken. Ook het 

organisatieperspectief van de verschillende partijen is uitgebreid belicht, waarbij meer begrip 

ontstond voor elkaars bijdrage in het cliëntbelang en de noodzaak om meer complementair in plaats 

van parallel aan elkaar te werken. De bijeenkomsten van de werkgroep verliepen met veel energie, 

betrokkenheid en drive om het met elkaar beter te gaan doen. De basisgedachte hieronder was 

steeds de “bedoeling” van het traject:

 

Vanuit die verbeterenergie is vervolgens een ‘future state proces’ ontworpen waarin helder is 

gemaakt op welke wijze de betrokkenen met elkaar willen samenwerken in de keten, zodanig dat de 

klant in 1x goed geholpen wordt en de betrokken partijen elkaar versterken in de samenwerking. 

De future state is geënt op de verbeterideeën die zijn voortgekomen uit de belangrijkste conclusies: 

• We doorlopen steeds hetzelfde proces, zonder te leren van wat wel/niet heeft gewerkt 

• We gaan lang door, er is niemand die ingrijpt, we nemen geen echte verantwoordelijkheid 
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• We werken niet echt samen en er is geen regie en overzicht. Eenieder werkt in eigen 

‘zwembadbaan’, vanuit de beste intenties, maar er vindt geen warme overdracht plaats. 

• Het clientbelang is niet goed vertegenwoordigd, te weinig aansluiting bij clientbeleving.  

• Er ontstaat machteloosheid bij de cliënt én bij de professionals 

• Veel communicatie, weinig contact en bureaucratie: veel papier, lange (niet goed 

begrijpelijke) brieven, en we laten ons leiden door procedures en controle 

• We kennen elkaar onvoldoende (wie kan ik wanneer waarvoor benaderen) en hebben te 

weinig werkafspraken onderling 

    

 

In het ‘future state proces’ zijn deze conclusies zoveel mogelijk omgebogen naar een werkwijze die 

aansluit bij de bedoeling van het traject. Tijdens het ontwerpproces zijn ideeën vanuit verschillende 

invalshoeken beschouwd en dat heeft geleid tot een gemeenschappelijk beeld van een werkwijze 

waarin integrale samenwerking beter geborgd is. Een proces dat “in 1x goed” kan verlopen, waarin 

gewerkt wordt vanuit het cliëntbelang en toegevoegde waarde van de betrokken specialisten en 

consulenten goed tot hun recht komen en complementair aan elkaar kunnen werken. Het nieuwe 

proces kent een doorlooptijd van 4-8 weken, waarbij vooral opvalt dat door iets meer tijd aan de 

voorkant van het proces te besteden (intake, warme overdracht, signaleringen) de benodigde 

bewerkingstijd voor het totale proces sterk kan worden teruggedrongen (van 70 naar 15 uur per 

aanvraag). Maar nog veel belangrijker is dat extra maatschappelijke kosten kunnen worden 

voorkomen (maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, huisuitzetting, deurwaarders, 

rechtbankkosten e.d.). In het verbetertraject is samengewerkt met het project Maatpact, waarbij 

helder werd dat met name zorgen voor bestaanszekerheid en persoonlijke aandacht belangrijke 

invalshoeken zijn om te borgen. Het streven is om zodanige verbeteringen in het reguliere proces 

aan te brengen dat de Maatpact-methodiek niet meer nodig zou zijn als vangnet voor complexe 

casussen. De lessen vanuit Maatpact worden dan ook meegenomen in de implementatiefase.    

Enkele voorbeelden van beoogde verbeteracties vanuit Integrale Ketenbenadering zijn:  

• werken met een leefgebieden Quickscan (reeds ontworpen en beschikbaar), zo vroeg 

mogelijk in het proces en onafhankelijk van waar de cliënt aanklopt met een (hulp)vraag in 

relatie tot participatiewet, schuldhulpverlening e.d. 

• werken met Regie-rol in het proces in geval er “meer aan de hand is” op de leefgebieden 

• standaard een warme overdracht tussen partijen en standaard signaleringen (bijvoorbeeld 

signaal naar gemeente indien Baanbrekers aanvraag afwijst, zodat gemeente actie kan 

ondernemen om extra problemen te voorkomen) 

• verbeteren leesbaarheid van (standaard) correspondentie in het aanvraagproces 

Daarnaast is een aantal verbeteracties meteen als “laaghangend fruit” gekwalificeerd en reeds in het 

reguliere proces (bij Baanbrekers) geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn:  
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• cliënten standaard actief wijzen op en in beeld brengen bij de betrokken organisaties voor 

onafhankelijke clientondersteuning 

• cliënten standaard voorzien van een voorschot indien de aanvraag langer dan vier weken 

duurt: dit verlaagt het risico dat de cliënt onnodig (verder) in financiële problemen komt en 

daarmee het ontstaan van bredere problematiek en bijbehorende maatschappelijke kosten. 

Implementatiefase 

Het ontworpen “Future state proces” is vooralsnog een gezamenlijk beeld van hoe het zou moeten 

gaan werken, voorzien van goede voornemens om het daadwerkelijk met elkaar laten slagen in de 

praktijk. Maar “the proof of the pudding is in the eating”! Een groot deel van de beoogde 

verbeteracties betreft een aanpassing van de huidige manier van werken, waarbij het werkend 

krijgen hiervan in de praktijk sterk samenhangt met gedragsverandering. Dat vraagt een wat langere 

adem dan alleen de eerste maanden van de implementatieperiode. Om te zorgen dat het traject niet 

gaat ‘slepen’ en de energie eruit vloeit, maken we onderscheid tussen een implementatieperiode 

(max. 4 maanden) en aansluitend een periode van continu verbeteren. Er is gekozen voor een 

aanpak waarbij onder aansturing van een implementatieteam (de betrokken managers met de 

kartrekkers) wordt gewerkt in enkele verbeterclusters aan de concrete verbeteracties. In die 

verbeterclusters zijn de betrokkenen uit de uitvoering van de drie gemeentes en Baanbrekers 

vertegenwoordigd en wordt samengewerkt aan implementatie, waarbij ook geleerd kan worden van 

elkaars ervaringen daarmee, aangezien elke organisatie het passend maakt in de eigen processen. 

Aandachtspunt hierbij is het beschikbaar hebben van voldoende capaciteit voor het 

implementatietraject. 

 

Het enthousiasme en de energie vanuit de werkgroep wordt geborgd door de 

werkgroepdeelnemers een rol in de verbeterclusters te geven (als deelnemer en enkelen in de 

rol van kartrekker). Daarnaast is één van de verbeteracties om een nieuw 

sturingsmechanisme op te zetten om samen te blijven verbeteren, waarmee de noodzaak 

vervalt voor een werkgroep als hulpconstructie. Wel zouden de werkgroepleden na de zomer 

samen een evaluatie kunnen uitvoeren, op basis waarvan bekeken wordt of implementatie 

geslaagd is en wat mogelijk additioneel nodig is (incl. advies aan betrokken managers). 
  

De opdrachtgevers blijven op afstand betrokken gedurende de implementatiefase, vanuit een 

faciliterende en bewakende rol ten aanzien van bedoeling en budget. 


