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Aansluiten op de visie van het college: 

 

• Dichtbij 

• Kwaliteit 

• Samenhang 

• Meerwaarde 

 

 

 

 



‘t Baken aanpak 
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Voorbeeld 

Buurvrouw doet melding 
kindermishandeling 

Veilig Thuis 
Advies, onderzoek en 

doorgeleiding Raad vd 

Kinderbescherming 

Jeugdbeschermingstafel 
Beschermingstafel. Bepalen 

onderzoek jeugdbeschermings-

maatregel 
Er blijkt vaker melding te zijn gedaan, 
vermoeden van structurele 
kindermishandeling 

Leerling wordt gepest 

Anti pest coördinator 
Onderwijs, leerlingen 

ondersteuning 

Huisarts 
. 

Kind plast nog steeds in bed 

Casuïstiek CJG 
Casuïstiek bespreking 

complexe problematiek 

N.a.v. keukentafelgesprek met moeder 
blijken er veel problemen te spelen binnen 
het gezin 

Bart is een jongen van 10. 
Vermoeden van PDD NOS 
en instabiel gezin.  
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Contactpersoon: Iedere klant heeft altijd een vast contactpersoon bij ‘t Baken. Deze persoon is opdrachtgever 
voor interne en externe partijen en voert wat voorheen bekend stond als procesregie uit. Deze persoon kan ook 
casusregisseur zijn. 
  
Casusregisseur: Interne of externe professional die regie heeft op een bepaalde casus. We maken hier geen 
onderscheid meer in. Als de casusregisseur van `t Baken is, dan is deze persoon automatisch ook 
contactpersoon. De casusregisseur kan van een externe partij zijn; in dat geval behoud de klant hiernaast altijd 
ook een contactpersoon bij ‘t Baken. 
 
De casusregisseur coördineert met de vaste contactpersoon van ‘t Baken en de overige betrokkenen over de 
inzet van de hulp, de voortgang van de hulpverlening, het resultaat  en indien nodig de bijstelling van het plan.  



De Canta 

 

• Meneer, diagnose MS, niet meer in staat om te werken: IVA uitkering, >110% wsm, niet in staat om 
te fietsen of meer dan 100m te lopen  

• Gescheiden, co-ouderschap, 3 kinderen, brengt kinderen met auto naar school (13km verderop), in 
schulden geraakt door scheiding. 

• Schulddienstverlening, kan zijn auto niet betalen uit het vrij te besteden bedrag. Geen verruiming 
mogelijk (heeft reeds minimale afloscapaciteit volgens NVVK). Moet op basis hiervan zijn auto 
wegdoen. 

• Kan hierdoor co-ouderschap niet meer uitvoeren  

• Heeft op basis van Wmo (medische grondslag) recht op een Canta ad €10.000. 

• Auto weg, nieuwe auto erin… en Leerlingenvervoer. 
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Uithuisplaatsing 

 
• 44 jarige moeder, zoon (14) en dochter (16). Zoon (19) woont niet meer thuis: verstandelijke 

beperking en begeleiding.  

• Moeder heeft uitkering, verleden van WNSP, doorlopen en schuldenvrij. 

• Opnieuw schulden door man (inmiddels gescheiden), getrouwd in gemeenschap van goederen. 

• Veel stress omtrent scheiding, vooral bij zoon met verstandelijke beperking 

• Huurachterstand € 3.100, huis uitzetting dreigt, geen WNSP mogelijk (<10 jaar), moratorium niet 
mogelijk (moet gekoppeld zijn aan WNSP) 

• Kosten nul situatie: huisuitzetting (€ 6.000), maatschappelijke opvang (€30.000 p/j), pleegzorg (€ 7.000 x2 
p.j.) = € 50.000 

• Inzet bijzondere bijstand € 3.100 + bewindvoeringskosten,  

    ontzorgen moeder, begeleiding zoon met VG, gesprek andere kinderen 
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Basis op orde! 
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Afsluiting 
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