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WoerdenWijzer is onderdeel van de gemeente
Woerden en bestaat uit een aantal teams
deskundigen in het sociaal domein.
WoerdenWijzer helpt inwoners met zorg,
gezin, werk en inkomen. Om mee te kunnen
bewegen met de veranderingen in beleid en
om grip te krijgen op kosten, is een tijd
geleden gestart met de invoering van
casemanagement. Ter ondersteuning van de
implementatie van het casemanagement en
diverse andere projecten, heeft adviseur
Rineke Hoekstra van TransitiePartners het
team tijdelijk versterkt.

WWW.TRANSITIEPARTNERS.NL

RI NEKE  AAN HET  WOORD

“CASEMANAGEMENT MET
EEN HOOFDLETTER C"

“Ik kom uit de jeugdhulpverlening en heb jarenlang als casemanager binnen de
jeugdhulpverlening gewerkt. Begin 2020 maakte WoerdenWijzer een grote verandering door in
haar werkwijze en startte ze met de invoering van casemanagement, met als doel om meer
grip te krijgen op de door- en uitstroom van de zorg. Veel voorwerk was al verricht, maar de
implementatie ervan verliep moeizaam, met name door tijdgebrek. Een van mijn eerste
bevindingen was dat er geen duidelijke kaders waren. Met als hamvraag: Wat is
casemanagement? Voor de verschillende teams bleek casemanagement namelijk een andere
betekenis te hebben. We voerden hier gesprekken over met een aantal medewerkers uit de
verschillende teams. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke visie op wat casemanagement
inhoudt en een handboek met richtlijnen voor de uitvoering. Tevens heb ik een caseload norm
opgesteld. Ik heb het advies gegeven om ieder kwartaal in kleine groepen bij elkaar te zitten
om te sparren over goed casemanagement en om van elkaar te kunnen leren.



Mijn opdracht betrof aanvankelijk de
evaluatie en doorontwikkeling van het
casemanagement, maar ook de
communicatie hierover richting
samenwerkingspartners heb ik vormgegeven.
Binnen WoerdenWijzer liepen er
verschillende pilots en projecten die moesten
leiden tot meer grip op de in- en uitstroom
en kostenbeheersing. Een aantal pilots en
projecten heb ik in samenhang met het
casemanagement opgepakt.

Ik heb in deze periode veel over
mezelf geleerd. Ik ben van nature
iemand die dingen graag zelf
uitzoekt, maar door de complexiteit
van de opdrachten bij WoerdenWijzer
moest ik wel hulp vragen en grenzen
stellen. Dat was erg leerzaam.
Daarnaast werd ik uitgenodigd om
mijn grenzen aan te geven en
duidelijk te communiceren wat wel
en niet lukte. Ik mocht mezelf echt
ontdekken als projectleider en dat
heeft me veel opgeleverd.”

EEN TERUGBLI K

"HET ZIJN BEVLOGEN
MENSEN DIE ECHT
BEZIG ZIJN GEWEEST
MET DIT ONDERWERP
EN ZICH ERIN
VASTBETEN"
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“Woerden is een dynamische gemeente; er is
veel in beweging. De collega’s zijn erg
toegankelijk en stonden open voor de dingen
die ik aankaartte en de adviezen die ik gaf.
IHet leuke aan deze opdracht is dat ik zowel
beleidsmatig als uitvoerend bezig kon zijn. Ik
merk dat dat ook voor de medewerkers
prettig was, omdat ik weet waar ik het over
heb door mijn ervaring als casemanager. 

De manager van het Sociaal Team in
Woerden geeft hierover het volgende aan:
Door haar manier van werken krijgt Rineke
mensen mee. Zij weet op een mooie manier
de verbinding te leggen tussen beleid en
uitvoering. Als belangrijk resultaat is er meer
structuur in de organisatie doordat er door
haar werkprocessen zijn vastgelegd in
procesplaten. Rineke is sterk in observeren
en pakt vervolgens daadkrachtig door en
zorgt dat er zo stappen gezet worden.

WAT VI NDT DE
OPDRACHTGEVER


