CASUS 1: Kind met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)
Pieter is een jongen van 6 jaar met een LVB en een ASS problematiek. Hij zit op het SBO (speciaal
basis onderwijs). Pieter woont thuis met een zusje van 4 en een broertje van 8 jaar.
Vader werkt en moeder is thuis voor de kinderen. Pieter vraagt veel aandacht door zijn gedrag
waardoor moeder weinig tot geen tijd heeft voor haar andere kinderen. Ze geeft aan soms geen
energie meer te hebben en ze voelt zich alleen. De familie “snapt” Pieter niet en vinden hem
verwend. Ouders willen graag dat Pieter zo normaal mogelijk opgroeit in het gezin en eigen buurt. Ze
twijfelen echter of dit wel haalbaar is om Pieter thuis te laten blijven.
Moeder meldt zich bij de huisarts met slaapproblemen en vage gezondheidsklachten.
Mogelijke uitwerking
De huisarts geeft moeder een beperkt aantal slaaptabletten en verwijst haar door naar het Netwerk
Jeugd. Bij aanmelding blijkt dat er sprake is van een kind met een beperking en een overbelast
gezinssysteem. Er vindt een keukentafelgesprek plaats met een medewerker met verstand van
kinderen met een LVB en ASS problematiek. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het gezin te
versterken via methodiek van sociale netwerk strategie. Ook worden afspraken gemaakt met vader,
om te kijken of hij meer in het gezin kan doen, zodat moeder wat meer ontlast wordt. De Driestroom
wordt ingezet om voor 6 maanden een traject thuisbegeleiding te geven. Daarnaast wordt gezocht
naar een vrijwilliger die af en toe iets met Pieter gaat doen, zodat moeder meer tijd heeft voor de
kinderen. Afgesproken wordt dat moeder zelf de casusregie op zich neemt, omdat zij hier prima toe
in staat is.
Na 6 maanden stuurt de begeleider van de Driestroom een korte evaluatie naar het Netwerk.
Moeder slaapt beter en er is meer structuur in huis gekomen. Moeder komt iets meer aan zichzelf
toe en geeft aan zich iets minder overbelast te voelen. Omgang met Pieter blijft veel tijd vergen,
maar doordat moeder beter wordt ontlast is ook Pieter iets rustiger. De thuisbegeleiding wordt
omgezet in waakvlambegeleiding voor 1 jaar. Dit houdt in dat de Driestroom 6 keer per jaar contact
opneemt met moeder om te kijken of alles goed verloopt.
CASUS 2: Wie begeleidt iemand met problemen?
Een man heeft contact met het maatschappelijk werk. Tijdens een van de gesprekken blijkt dat
meneer kampt met financiële problemen als gevolg van de onevenwichtigheid tussen inkomsten en
uitgaven. Maatschappelijk werk constateert verder dat door deze problemen meneer de regie in het
huishouden is verloren.
Mogelijke uitwerking
Maatschappelijk werk gaat met meneer aan de slag om de financiën op orde te brengen. Daarnaast
schakelt de maatschappelijk werker een thuisbegeleider in om in een kort traject meneer te helpen
met de regie in het huishouden. Er is geen gesprek nodig van het Netwerk, de maatschappelijk
werker kan rechtstreeks de thuisbegeleiding inschakelen. Maatschappelijk werk en de
thuisbegeleider houden nauw contact over de voortgang. Het netwerk en de backoffice krijgen
bericht van de zorg die is ingezet.
CASUS 3: Een vervoersprobleem?
Een man spreekt een vrijwilliger van Perspectief. Het blijkt dat meneer als gevolg van een cyste in de
rug ernstige fysieke beperkingen heeft. De beperkingen zijn vergelijkbaar met een dwarslaesie.
Meneer heeft een vervoersprobleem en dreigt zodoende in een isolement te raken. Hoe moet dit
verder?
N.B. Bij een casus zijn altijd meerdere oplossingsmogelijkheden die kunnen leiden tot een goed resultaat. Dit is
dus slechts een mogelijke uitwerking.

Mogelijke uitwerking
De vrijwilliger regelt een gesprek met het Netwerk Volwassenen. Een medewerker van het Netwerk
houdt een keukentafelgesprek met de heer. Uit dit gesprek blijkt dat de vervoersbehoefte van de
heer niet heel groot is, maar dat vooral de eenzaamheidsproblematiek voorop staat. De heer wil
echter wel graag zelfstandig zijn boodschappen blijven doen en af en toe ook even naar buiten
kunnen om een bezoekje te brengen aan zijn zus die ook slecht ter been is. Er wordt onderzocht of
de heer gebruik zou kunnen maken van een scootmobiel.
Daarnaast gaat het Netwerk samen met de heer en Perspectief op zoek naar mogelijkheden om de
eenzaamheidsproblematiek te verminderen. Er wordt gezocht naar een vrijwilliger van het eetpunt in
Weurt die de heer elke week komt ophalen om gezellig mee te eten. Ook gaat de heer een keertje
kijken bij een koffieochtend van de senioreninloop.

CASUS 4: Hoe gaat dit traject verder lopen?
De heer klaasen (53 jaar) heeft zijn hele leven gewerkt en zich opgewerkt van chauffeur tot procesoperator en ploegleider. Vanwege failliet bedrijf is hij zonder werk komen zitten.
Hij heeft twee jaar WW ontvangen, en geen werk kunnen vinden. Hij vraagt na deze 2 jaar een WWB
uitkering aan.
Mogelijke Uitwerking
Er volgt een keukentafel gesprek met een medewerker met verstand van werk en inkomen. Er wordt
gekeken welke mogelijkheden er zijn en er volgt advies over de inkomenskant. De heer heeft een
eigen huis, dus er zal een krediethypotheek moeten worden verstrekt.
Daarnaast wordt de heer aangemeld bij het Werkbedrijf. Hier wordt ingezet om de heer zo snel
mogelijk aan het werk te krijgen. De heer Klaassen krijgt een bemiddelingstraject om hem verder te
ondersteunen bij zijn sollicitaties. De contactpersoon van het werkbedrijf gaat actief aan de slag om
hem te bemiddelen. Hij wordt tevens aangemeld bij Matchtime. Project "Matchtime GelderlandZuid”: Het Rijk heeft landelijk een bedrag beschikbaar gesteld ter bevordering van samenwerking
tussen gemeenten, UWV en uitzendbureaus. Doel is het werkzoekendenbestand beter inzichtelijk te
krijgen en de aansluiting met werkgevers te verbeteren. Via de programmaraad is vervolgens een
traject gestart om op regionaal niveau projectplannen in het dienen om het doel te bereiken.
Binnenkort wordt de heer Klaasen voorgedragen bij een lokale werkgever, om te bespreken of zij
mogelijkheden zien voor hem, zodat hij mogelijk via het netwerk kan uitstromen!
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