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Betreft: reactie op advies Brede Raed 01 o
inzake casusragie In de praktijk

Geachte mevrouw Masselink,
Dank voor het door u uitgevoerde onderzoek. Ik spreek graag mijn waardering uit voor de
keuze van het onderwerp casusregie. Dit onderwerp speelt een grote rol In onze wijkteams,
die op hun beurt een centrale rol spelen in ons stelsel van hulp en ondersteuning.
De wijkteams zijn opgebouwd uit leden, die voor een groot deel ook aangesloten zijn bij een
stedelijke organisatie voor hulp- en dienstverlening. Samen met deze moederorganisaties
werken we voortdurend aan de verdere verbetering van de wijkteams. Wij ontmoeten de
moederorganisaties aan de praktijktafel en bestuurlijke tafel, waar signalen worden besproken
en besluiten over verbeteringen worden voorbereid en genomen.
In de afgelopen maanden hebben wij een reactie voorbereid op het Rekenkamer rapport, dat
uitvoerig inging op het functioneren van de wijkteams. Wij hebben een link naar onze reactie
als bijlage bijgevoegd, zodat u in grote lijnen kun zien waar we ons in de aansturing van de
wijkteams op richten. Ook is een link naar een rapport van de Erasmus Universiteit
bijgevoegd, met de weergave van een recent onderzoek.
In deze brief ga ik graag ik in op uw bevindingen en aanbevelingen, deze zijn cursief
weergegeven, met daaronder onze reactie.
1.

De Brede Raad 01 O adviseert de gemeente Rotterdam een heldere definitie van
casusregie te def;nieren in samenwerking met professionals en deze met alle
betrokken partijen te communiceren.

We omarmen dit advies omdat het in lijn is met de stappen die we in gezamenlijkheid met
moederorganisaties hebben gezet en nog gaan zetten om casusregie beter vorm te geven,
zodat we kracht zetten bij het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. De
Bestuurlijke Tafel van de wijkteams heeft daartoe in april de opdracht gegeven om casusregie
en baslshulp verder uit te werken. Onderdeel van de opdracht is ook om scherper neer te
zetten van wat basishulp inhoudt. Deze opdracht wordt uitgevoerd tot het eind van 2019.
Medewerkers uit de wijkteams en de managers van de moederorganisaties worden betrokken

