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Bijzondere 

Doelgroepen 
Westfriesland

Kick on

9 december 2021



Welkom

Fijn dat jullie er allemaal zijn!

Enkele spelregels:

• Tijdens de presentatie: vragen in de chat 

• Tijdens de vragenrondes: handje 

opsteken

• Geen vraag? Microfoon uit 



Programma

1
Procesbespreking door Monique van Lunsen 
(uitstroomcoördinator)

Quiz met toelichting van Monique van Lunsen en Jorie Bockma

Ruimte voor vragen

Toelichting resultaatgestuurd werken door Annelies Bart

Ruimte voor vragen

Afsluiting

Welkom, toelichting spelregels & afspelen van animatiefilm 
door Janna Arjaans

2

3

4

5

6

7



Animatiefilm



Procesbespreking

Even voorstellen, dit is Pieter.

Pieter is enige tijd geleden in een 
voorziening voor Beschermd Wonen 
terechtgekomen, omdat hij niet meer 
zelfstandig kon wonen. Gelukkig gaat het 
ondertussen een stuk beter met 
hem. Pieter is uitstroomklaar. Het lukt hem 
alleen niet om woonruimte te vinden. 
Daarvoor is de uitstroomregeling.

Aan de uitstroomregeling zijn verschillende 
voorwaarden verbonden. Welke zijn dat?













Quiz time! 

Reacties zijn anoniem.



Resultaatgestuurd werken



Waarom Resultaatgestuurd Werken?

• Voor de inwoner maatwerk en samenhang in 
interventies

• Uitgangspunt is ondersteuningsbehoefte 
inwoner

• Focus op resultaten

• Samenwerking tussen zorgaanbieders

• Ruimte voor nieuwe vormen van begeleiding 
en/of behandeling

• Effectieve inzet van middelen

• Vermindering administratief verkeer

• Arrangementen Wmo, 1-1-2021



Het perspectiefplan

• Inwoner ondersteuning van onafhankelijke 
cliëntondersteuning

• PP bestaat uit algemeen deel, leefgebieden, 
resultaten en doelen, regisseur en evaluatie

• Plan van de inwoner. Wat wil de inwoner 
bereiken?

• Onderlinge samenhang informele ondersteuning, 
algemene en maatwerkvoorzieningen

• Wat heeft prioriteit? Aan welke resultaten wil de 
inwoner als eerste werken waardoor er ruimte 
ontstaat voor nieuwe resultaten (doelen). Kan 
ook schuldhulpverlening, armoede zijn.



Aandachtspunten perspectiefplan

• Resultaten, hoe concreter, hoe beter

• Formuleer de resultaten 
uitkomstgericht, wat kan de inwoner 
straks weer?

• Verwoord de resultaten, doelen en 
verwachtingen zo dat deze voor 
de inwoner zelf begrijpelijk en 
betekenisvol zijn

• Gebruik omschrijvingen waar de 
inwoner zelf mee gekomen is

• Maximaal 3-5 resultaten.



Afsluiting

Website (zorginregiowestfriesland.nl) Uitstroomregeling Bijzondere Doelgroepen 

Hier vinden jullie alle actuele informatie en documenten, zoals:

• Een factsheet

• Animatiefilm

• Verkorte samenwerkingsovereenkomst (voorwaarden en afspraken)

• Perspectiefplan Westfriesland

• Aanmeldformulier Uitstroom

Jullie ontvangen van ons nog de PPT-presentatie en een Q&A.

Bedankt voor de aandacht!

https://zorginregiowestfriesland.nl/uitstroomregeling-bijzondere-doelgroepen

