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VOORWOORD

Beste lezer,
Net als voor iedereen was 2020 ook voor Toegang Tilburg een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege corona. 
Met trots laten we u dit zien in ons jaarbeeld 2020. 

Toegang Tilburg blijft volop in ontwikkeling. Ook in 2020 
keken we continu hoe we onze dienstverlening konden 
versimpelen of versnellen en nog beter met onze partners 
konden samenwerken. Graag deel ik in deze uitgave een 
aantal ontwikkelingen met u die in 2020 centraal stonden.

•  We zijn gestart met de pilot ‘verbindende samenwerking’. 
Medewerkers van Veilig Thuis en Toegang Tilburg trekken 
hierin samen op. Ze leren van elkaar en lossen samen  
knelpunten op. Inwoners krijgen daarmee tijdig de juiste 
ondersteuning. 

•  Ons Zorgbemiddelingsteam sprak met de gemeente, 
zorgaanbieders en ketenpartners over de huidige werk- 
wijze en inkoop binnen het sociaal domein. Dit bracht 
nieuwe inzichten over meer duurzame en eenvoudige 
oplossingen. 

•  We versterkten de samenwerking met de huisartsen en de 
POH-ers in de huisartsenpraktijk. Zo realiseerden we een 
betere verbinding tussen het sociaal en medisch domein. 

De coronacrisis had een grote impact op onze dienstverlening 
en op onze medewerkers. We zagen dat zij snel schakelden 
en creatieve oplossingen vonden om hun werk te kunnen 
blijven doen. De digitalisering kwam in een stroomversnelling. 

Ineens moesten we gesprekken veel vaker digitaal voeren. 
We konden daardoor sommige stappen in ons werk sneller 
zetten of eenvoudiger maken. Ook de reistijd nam af. Maar bij 
Toegang Tilburg staan de inwoners voorop: 
Digitale oplossingen maken het soms lastig om een verhaal 
direct goed te begrijpen. Daarom planden we op een veilige 
manier toch soms fysieke gesprekken als dat nodig en moge-
lijk was.

Medewerkers van Toegang Tilburg zijn betrokken bij de inwo-
ners. We wijzen hen de weg naar ondersteuning en zorg en 
bieden hulp op maat. In 2020 hielpen we meer dan 14.000 
Tilburgers bij het vinden van de bij hen best passende 
en duurzame oplossing. Zodat zij hun leven zo 
zelfstandig mogelijk kunnen leiden in hun eigen 
wijk of buurt. Dat is waar ons werk om draait. 

Ik ben enorm trots op alle Toegang medewerkers. 
In de hectiek en dynamiek van 2020 toonden zij 
veerkracht en doorzettingsvermogen. 
Ze verdienen daarvoor een groot compliment. 

Marco van Genderen
algemeen manager



4

AANTAL AANMELDINGEN PER MAAND 
In 2020 lag het totaal aantal 
aanmeldingen (14.405) aanzienlijk 
hoger dan in 2019. Dit laat zich 
deels verklaren door de toevoeging 
van Hulp aan huis aan onze dienst-
verlening per 1 januari 2020. 
Daarnaast zagen we een toename in 
Wmo Onderzoek (171), Lichte onder-
steuning (115), Wmo voorzieningen 
(89), Veiligheid (56), Jeugd Onderzoek 
(23) en overig (63). 

HULP AAN HUIS 
In 2020 zijn iets meer dan 1500 herindicaties Hulp aan huis afgegeven. Het totaal  
aantal Tilburgse inwoners dat hulp aan huis ontvangt is gestegen met 6%. Verdere 
stijging is uitgebleven door de wijziging van algemene voorziening naar maatwerk-
voorziening en door corona. Het totaal aantal uren dat per maand wordt toegekend 
is afgenomen met 2%, door de wijziging naar maatwerkvoorziening. 

  2020 2019

Jan 1.597 1.118
Feb 1.146 916
Mrt 898 960
Apr 892 1.012
Mei 1.041 1.031
Jun 1.161 874
Jul 1.267 950
Aug 1.117 955
Sep 1.388 1.035
Okt 1.321 1.123
Nov 1.457 1.163
Dec 1.120 883

Totaal 14.405 12.020

AANTAL AANMELDINGEN
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Casus:
COÖRDINATIE 1G1P1C BIEDT OVERZICHT EN TOEKOMSTPERSPECTIEF 
Rowena en Davi zijn uit elkaar. Samen hebben ze een zoontje en beiden een dochter uit eerdere 
relaties. Davi raakt dakloos en de kinderen blijven allemaal bij Rowena. Na enige tijd is Davi’s dochter 
Valentina niet langer welkom bij Rowena thuis. De situatie is zo complex, dat het gezin uiteindelijk 
bij ‘1 gezin, 1 plan, 1 coördinator’ (1g1p1c) van Toegang Tilburg terecht komt.

Barbera is de betrokken coördinator 1g1p1c: “Het in kaart brengen van de complexe systeemsituatie 
en de betrokken hulpverleningspartijen kostte veel tijd. Voor Valentina konden we gelukkig snel 
opschalen. Zij kon met Davi in een gezinshuis terecht. 

Maar er waren ook zorgen over de andere kinderen. Er lagen 15 zorgmeldingen over de moeder, 
vanwege verwaarlozing en geweld. De situatie was zo complex en instabiel dat ik snel een keten-
overleg belegde voor alle betrokken partijen. Er bleek een VTO (verzoek tot onderzoek) nodig en 
de casus werd aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming. De situatie bij Rowena bleef 
onrustig en de zorgen namen niet af. Daarom is het netwerk ingeschakeld ter ondersteuning. Voor meer rust en duidelijkheid 
zijn er veiligheidsplannen en omgangsregelingen opgesteld. Zoontje Mirko gaat naar de peuterspeelzaal. Dochter Selena 
gaat naar speciale naschoolse dagbehandeling en logeeropvang.

Beide kinderen wonen volledig thuis bij hun moeder. Rowena heeft gemengde gevoelens over de hulpverlening. Maar is ook 
blij met de ondersteuning en zet goede stappen. Alle betrokken partijen weten wie waar voor verantwoordelijk is en pakken 
hun rol. Er is overzicht en er zijn onderling korte lijntjes. 

Zonder mijn tussenkomst vanuit 1g1p1c zou de situatie zeker verder geëscaleerd zijn en zouden de kinderen mogelijk uit huis 
zijn geplaatst. Door de coördinatie is er nu rust en overzicht. Het gezin heeft weer een stip op de horizon.”

KLANTVERHAAL UIT ONZE PRAKTIJK



Inwoners met een vraag voor Toegang Tilburg worden te woord gestaan 
door professionals van het Contact Centrum Toegang. Zij bepalen met 
behulp van een zogenaamde QuickScan of een vraag tot een aanmelding 
leidt. Wat snel kan, handelen we eenvoudig af. Zo bieden we meteen 
duidelijkheid en voorkomen we onnodige wachttijden. Vanaf begin maart  
2020 registreren we informatie- en adviesvragen. Van maart tot en met 
december hielpen we 2099 inwoners direct verder met informatie en 
advies. Voor 1540 inwoners vonden we een passende oplossing buiten 
Toegang Tilburg;1317 van hen leidden we door naar de sociale basis en 
voor 223 inwoners startten we een voorliggende ondersteuningsmodule 
(zoals een training).

AANTAL VRAGEN INFORMATIE & ADVIES
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EFFICIËNTER WERKPROCES EN KLANTROUTE

De 14.405 vragen die hebben geleid hebben tot een aanmelding, 
zijn onderverdeeld in verschillende klantstromen binnen Toegang 
Tilburg.

VERDELING AANMELDINGEN NAAR  
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EFFICIËNTER WERKPROCES EN KLANTROUTE

Versimpelen en versnellen voor inwoners
In 2020 zette Toegang Tilburg grote stappen in het efficiënter inrichten van werk-
processen en klantroutes. “Wij kunnen nu meer inwoners helpen en we kunnen dat 
ook sneller.” vertelt Ester van Wanrooij, programmamanager bij Toegang Tilburg. 

“Tegelijkertijd herkennen we ook in Tilburg de landelijke tendens van toenemende wachttijden, 
doorlooptijden en kosten. Ook doen meer Tilburgers een beroep op Toegang Tilburg. Daarom startten 
we in 2020 drie agile-ontwikkelingen.

Zo ontwikkelden we de ‘Melddienst’ door naar het Contact Centrum Toegang Tilburg. Daar staan 
we inwoners met een hulpvraag zorgvuldig te woord. En wordt direct duidelijk wie een vraag het 
best kan beantwoorden. Met als doel dat inwoners hun verhaal maar één keer hoeven te vertellen. 

Daarnaast investeerden we in kundige professionals, die passend bij de vraag van de inwoner kunnen worden ingezet.

Tot slot realiseerden we een Zorgbemiddelingsteam (ZBT). Wijkprofessionals focussen zich met de inwoner op de inhoud. 
Het ZBT neemt het administratieve deel voor zijn rekening of ondersteunt de wijkprofessionals hierbij. De afstemming tussen 
back office, aanbieders en de gemeente is beter.”

Inhaalslag wachttijden 
“Deze ontwikkelingen brachten verbeteringen, maar er was meer nodig,” vervolgt Ester. “Het aantal wachtenden moest 
sneller naar beneden. Dat lukte in het najaar met enkele gerichte interventies en maatregelen. Door deze maatregelen komen 
inwoners na aanmelding sneller op een eerste gesprek. We werken nu keihard om de wachttijden nog verder te verkorten en 
onze dienstverlening verder te verbeteren.”



8

BETERE HULP DOOR KOPPELING VAN CONTACTPERSONEN 
TOEGANG TILBURG AAN HUISARTSPRAKTIJKEN  

De gemeente Tilburg wil graag dat 
elke inwoner zo gezond en gelukkig 
mogelijk is. Dat ideaal komt dichter-
bij als huisartspraktijken en Toegang 
Tilburg elkaar beter kennen en beter 
samenwerken. Daarom startten in 
2018 PrimaCura, PRO RCH, gemeen-
te Tilburg, gemeente Hilvarenbeek 
en Toegang Tilburg een nieuwe 
werkwijze. Deze werd in de loop 
van de tijd steeds succesvoller. 
Inwoners worden beter geholpen en we werken minder langs 
elkaar heen. Hoe kwam dit succesverhaal tot stand? Wijkteam-
manager Bianca Verkuijlen vertelt:

“Ons doel in 2018 was dat het medische en sociale domein 
elkaar beter leerden kennen. Het uitvragen en oppakken van 
hulpvragen gebeurde nog eenzijdig: Toegang Tilburg deed 
dat vanuit het sociale domein en de huisartsen vanuit het 
medische. Dat kon beter. Bij hulpvragen spelen soms ook 
andere problemen. Je hebt dan een grote kans dat patiënten

terug blijven komen. Eerder doorverwijzen helpt, maar prak-
tijkondersteuners en huisartsen konden Toegang Tilburg 
moeilijk vinden.”

“Daarom koppelden wij contactpersonen van Toegang Tilburg 
aan huisartspraktijken. Nu kijken we vaker samen naar casussen. 
We spreken ook samen vervolgacties af. De contactpersoon 
zorgt daarna voor borging bij de juiste wijkprofessional 
binnen Toegang Tilburg. Eind 2019 hadden alle praktijken 
een contactpersoon.“

Pilot kernteam werpt vruchten af
“Inmiddels gaat de samenwerking verder. In 2020 startten 
enkele huisartsenpraktijken een pilot met een kernteam. 
Het doel is om hulpvragen multidisciplinair te bekijken en 
samen acties te bepalen. Samen met PrimaCura en PRO-RCH 
zien we nu al de volgende opbrengsten en voordelen: 

•  Verbetering van de gezondheid van inwoners door een 
integrale blik.

• Zo licht mogelijke hulp die aansluit bij de problematiek.

VERBINDING MEDISCH EN SOCIAAL DOMEIN
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SAMENWERKINGSPARTNER 
AAN HET WOORD

PETRA GEERTS
RELATIEBEHEERDER 
BIJ PRO-RCH
 
De contactpersonen van Toegang Tilburg hebben kennis 
over het brede zorglandschap. Zij kennen bijvoorbeeld 
de hulp en ondersteuningsmogelijkheden uit het voorlig-
gende veld (nulde lijn). Het contact van Toegang Tilburg 
met de huisartsenzorg vergroot de sociale kaart. 
Huisartsen en POH-GGZ zien nu ook andere mogelijk-
heden die de cliënt kunnen helpen. 

Voor zowel het medische als het sociaal domein heeft 
deze samenwerking grote meerwaarde. Hopelijk leidt 
die tot een nóg betere afstemming van processen, Zodat 
nóg minder mensen hun verhaal twee keer hoeven te 
doen en hulp beter doorstroomt.

PRO-RCH werkt voor huisartsenzorg in Midden-Brabant. 
Ik hoop dat we ook in andere gemeenten binnenkort een 
vergelijkbare constructie kunnen opzetten.

• Preventie en minder overbehandeling.
• Kostenverlaging per hoofd van de bevolking.
• Ervaren van kwaliteitsverbetering bij ondersteuning.
• Ontmoeten en kennis van elkaars werkwijze.

En nu door
De verbinding is er nu. Onze komende uitdaging is de positie-
versteviging van contactpersonen in de wijkteams. Het zou 
goed zijn als de contactpersonen aansluiten bij kernteams of 
multidisciplinaire overleggen in huisartspraktijken. Daarnaast 
krijgt het wijkgericht werken vanuit de huisartsenpraktijk 
meer vorm door het instellen van wijkmanagers. De samen-
werkingspartners werken deze plannen verder uit in een 
notitie voor de besturen van PrimaCura, Pro RCH, Gemeente 
Tilburg e.o. en Toegang Tilburg. Wordt dus vervolgd!”

VERBINDING MEDISCH EN SOCIAAL DOMEIN



Casus:
OPLOSSINGEN IN DE BUURT IN PLAATS VAN SPECIALISTISCHE HULP 
Karel is 65 en hij meldt zich bij Toegang Tilburg voor specialistische individuele begeleiding. Zijn broer en zus drongen daarop 
aan. Karel liep als baby hersenbeschadiging op en heeft daardoor een licht verstandelijke beperking. Tot zijn vijftigste woonde 
hij bij zijn ouders. Daarna verhuisde hij naar een woning dichtbij. Na zijn werk at Karel altijd bij zijn ouders.

Een paar jaar geleden overlijden de ouders kort na elkaar. Karel doet nu voor alles een beroep op zijn broer en zus. Zij willen  
dat hij zelfstandiger wordt. Vooral omdat hij binnenkort met pensioen gaat. Hij heeft hulp nodig bij:
•   het vinden van een nieuwe daginvulling;
•   verbeteren van zijn zelfredzaamheid, structuur in het huishouden, dagindeling, regelzaken en zelfzorg;
•   vermindering van spanningen, want hij ervaart veel stress als hij niet direct op iemand terug kan vallen. 

Voordat gekeken wordt naar specialistische hulp vanuit de Wmo, bespreekt Toegang Tilburg de situatie met MSS (Maatschap-
pelijk Steun Systeem). Daarin werken Thebe, RIBW, Novadic Kentron en GGZ samen. Karel redt zich immers best goed met zijn 
netwerk. Thebe blijkt hem prima te kunnen ondersteunen bij zijn hulpvragen. Zij helpen hem bij het aanbrengen van structuur 
in zijn dag. En maken hem wegwijs in het voorliggende aanbod in zijn wijk. Dit blijkt een goede oplossing te zijn. Karel is blij dat 
hij nieuwe mensen leert kennen in het wijkcentrum.

KLANTVERHAAL UIT ONZE PRAKTIJK
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ONDERSTEUNING IN DE WIJK

SAMENWERKINGSPARTNER AAN HET WOORD

Andy de Graaf
directeur Basisschool De Zuidwester

“Vanuit de Smart-Start pilots is op basisschool De Zuidwester een begeleidingsteam gevormd 
(Team op Maat) waarin ook Toegang Tilburg deelneemt. Dit team bracht veel verbetering in 
het herkennen en aanpakken van problemen bij leerlingen en de huishoudens waarin zij wonen. 
Nu betrekken we de ouders nog nadrukkelijker bij school. Onze lijntjes met professionals in 
de wijk zijn nu zichtbaarder voor bewoners. Zo zijn de schoolmaatschappelijk werker en de 
wijkverpleegkundige wekelijks op ons schoolplein aanwezig. Door die korte lijntjes kunnen wij 
problemen snel delen voor ze escaleren. Zo konden we laatst snel en adequaat handelen bij een 
probleem met vuurwerk. Onze samenwerking ligt dus op koers!”

Binnenstad 30

Midden-Zuid 168

Noord 188

Berkel-Enschot 30

Udenhout 20

Oud-Noord 171

Reeshof 106

Gesworen Hoek 46

West 217

Zorgvlied & Blaak 23

Zuid 75

Zuid-Oost 60

Overige 56

Totaal 1.190

ONDERSTEUNINGSTRAJECTEN 
WIJKTEAM  
In 2020 zijn er 1190 individuele en collectieve ondersteuningstrajecten 
gestart. Net als het aantal aanmeldingen zijn ook dit er meer dan in 
2019. Onze wijkprofessionals werken in zeven wijkteams in twaalf wijken 
en dorpen in de gemeente.
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ZORGBEMIDDELING

Snelle bemiddeling naar passende hulp
“Hoe stromen klanten efficiënt door naar de juiste zorgaanbieder? En hoe krijgen we beter zicht  
op het zorgaanbod en de wachtlijsten? Deze vragen leidden begin 2020 tot de oprichting van het  
Zorgbemiddelingsteam (ZBT)”, vertelt Yvonne Martens, wijkteammanager bij Toegang Tilburg.  
“Tilburg kent veel zorgaanbieders en een ingewikkelde inkoopprocedure. Door het ZBT hebben we  
nu beter zicht op dat aanbod en de wachtlijsten. In juli startte het ZBT met zorgbemiddeling voor  
Jeugd en in november startte het Zorgbemiddelingsteam Wmo.”

Wat doet het Zorgbemiddelingsteam?
“Het team vertaalt de door wijkprofessionals gemaakte ‘plannen van aanpak’ in maatwerkvoorzieningen en vraagt daarvoor 
ook beschikkingen aan. Teamleden kijken daarbij kritisch naar afschalingsmogelijkheden. Ook checkt het team of de vraag past 
binnen de wettelijke kaders van de Jeugdwet of Wmo. De wijkprofessional kan zich volledig richten op de inhoud en het resul-
taat en het ZBT op de bijpassende beschikking. 

Het ZBT heeft goed zicht op wachttijden en mogelijkheden van zorgaanbieders. Inwoners krijgen daardoor sneller de best 
passende hulp. Soms stellen wij bijvoorbeeld een andere zorgaanbieder voor die een kortere wachttijd heeft. Natuurlijk let het 
team ook op kosten. Zo leidt een vraag voor specialistische ambulante begeleiding in de klas niet automatisch tot een maat-
werkvoorziening. Misschien kan een schoolmaatschappelijk werker de vraag oppakken, of de school zelf, omdat het onder de 
verantwoordelijkheid van passend onderwijs valt.

Voordelen voor alle partijen
“Het ZBT biedt veel voordelen. Zorgaanbieders hebben contact met minder medewerkers van Toegang Tilburg. Zij hoeven 
niet meer met alle wijkprofessionals te onderhandelen. Opdrachtgevers zien als voordeel dat een kleine groep zich speciali-
seert in bemiddeling. De lijnen met de gemeente zijn kort. Knelpunten in bijvoorbeeld de inkoop zijn sneller inzichtelijk en 
met elkaar besproken. In 2021 kijken we naar aanpassing van de rol van het team, anticiperend op de nieuwe inkoopstrategie 
van gemeente Tilburg.”



“Toegang Tilburg krijgt regelmatig aanmeldingen van kinderen en jongeren die amper deelnemen aan onder-
wijs. Dit zijn vaak schrijnende casussen van kinderen die tussen wal en schip vallen. Vaak spelen er meerdere 
factoren, zo ook bij de 11-jarige Kiki,” vertelt Eveline Bruynen. Zij is jeugdarts en werkt voor Toegang Tilburg. 

“Kiki maakte al veel onderzoeken en behandeltrajecten mee. Ze ging nauwelijks naar school. Als ze wel 
ging, vond ze moeilijk aansluiting. Door het ontbreken van een normaal dag-
ritme werden haar problemen steeds erger. Zij bepaalde thuis de regels 
en toonde zelfbeschadigend gedrag. Als ze boos en agressief werd, 
voelden haar ouders zich bedreigd.” Om de situatie te doorbreken 
werd Kiki aangemeld bij Toegang Tilburg. Meer dagbesteding 
kon haar ouders ontlasten en een andere behandeling 
kon haar situatie mogelijk verbeteren. 

“Een collega en ik vormden ons eerst een goed beeld van Kiki en haar ouders. 
Kiki bleek intelligent, maar haar ontwikkeling stagneerde op alle fronten. De rek bij 
de ouders was er uit, de situatie thuis was echt heel zorgelijk. 

Uit de vele rapporten over Kiki kristalliseerden we relevante informatie. En we 
spraken met alle betrokken instanties. Die kennis deelden we in het Regionaal 
Expertiseteam. Uiteindelijk bleek opname in een specialistische GGZ instelling 
het beste voor Kiki. Een crisissituatie gaf die opname het laatste zetje. 

Haar ouders lieten ons een maand later weten dat er nu rust is gekomen. Kiki heeft  
het redelijk naar haar zin en gaat binnenkort naar een nog specialistischere plek.”

KLANTVERHAAL UIT ONZE PRAKTIJK

Casus:
BIJ SCHOOLUITVAL VAAK MEER AAN DE HAND
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AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID
VANUIT VISIE GEFASEERDE KETENAANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

Veilig Thuis en Toegang Tilburg 
verbeteren samen de aanpak 
van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Renée Vogels-
Verschuuren, manager stedelijk 
team, vertelt: “Het gaat in Neder-
land niet goed met de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishan-
deling. De regio Hart van Brabant is 
daarop geen uitzondering. Wij om-
armen daarom de Visie gefaseerde 
ketenaanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

In deze visie ligt voor Veilig Thuis de focus op acute veiligheid 
van direct betrokkenen. Toegang Tilburg is verantwoordelijk 
voor het risicogestuurd werken en werken aan herstel. 
Dat betekent dat wij zicht houden op een gezin en ook 
werken aan de structurele veiligheid. Deze taken zijn voor 
een deel nieuw voor ons.”

Werken aan een veranderende samenwerking
“Om de samenwerking succesvol te maken, moest er veel 
gebeuren,” geeft Renée aan. “Zoals het bijpraten van mede-
werkers over de ontwikkelingen en organiseren van des-
kundigheidsbevordering als Multifocustrainingen voor het 
stedelijk team. We werken actief aan het continu faciliteren 
van de samenwerking.”

Resultaten in 2020
“Onze inspanningen leiden tot mooie resultaten. Zo kan Veilig 
Thuis nu op één plek terecht met hun overdrachten aan 
Toegang Tilburg. Bij Toegang Tilburg is ook een ‘Bureaudienst 
crisis’ ingericht. Daar kunnen we direct de juiste expertise 
inschakelen bij crisissituaties.

Bij het outreachend werken van het stedelijk team sluiten twee 
keer per week medewerkers van Veilig Thuis aan om over-
drachten naar Toegang Tilburg te bespreken. Beide partijen 
vinden dit zeer waardevol. Het staat mogelijk model voor een 
nog intensievere samenwerking in de toekomst.

14



AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
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We draaien ook de pilot ‘Verbindende Samenwerking’. 
Hierin trekken Veilig Thuis en Toegang Tilburg samen op. 
In deze pilot zijn er geen overdrachten en wachttijden 
meer. De cliënt krijgt eerder zorg waardoor hij ook meer 
commitment heeft en de kans op escalaties kleiner wordt.

Tot slot pakken we in het Centrum Huiselijk Geweld en Kinder-
mishandeling via intensieve casuscoördinatie de meest recidi-
verende huiselijk geweldzaken op. Daarmee dragen we bij aan 
een werkbare aanpak voor deze casuïstiek.”

“Kortom,” zo sluit Renée af: “In 2020 werkten we hard aan 
de nieuwe aanpak van huiselijk geweld en kindermishande-
ling. Samen met Veilig Thuis en andere partners. Er ligt nu 
een waardevol fundament voor versterking in 2021.”

SAMENWERKINGSPARTNER AAN HET WOORD 

TOM PIETERMANS
DIRECTEUR VEILIG THUIS MIDDEN BRABANT
 
“In 2020 startte de pilot ‘Verbindend Samenwerken’ 
van Veilig Thuis en Toegang Tilburg. In deze pilot wordt 
meteen duaal gewerkt en vindt warme overdracht plaats. 
In het begin was het een beetje zoeken, maar de samen-
werking wint steeds meer aan kracht. 

We maken goede slagen in de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. We leren nog steeds 
van elkaar maar zijn ondertussen wel goed op weg. 

Ik hoop dat deze pilot de 
standaard werkwijze gaat 
worden. Dat is winst voor 
de cliënt maar ook voor 
beide organisaties. Samen 
op weg naar het ‘nieuwe 
normaal’ is daarom mijn 
motto.



OP AFSTAND DICHTBIJ
De coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen hebben grote impact op de dienstver-
lening van Toegang Tilburg aan inwoners. Thuiswerken werd ook bij ons de norm. Met snel 
schakelen en creatieve oplossingen hadden en hebben we veilig contact met inwoners. Veel 
gesprekken gaan telefonisch of digitaal en vaak naar tevredenheid. We beseffen nog meer 
wat de essentie van ons werk is: het persoonlijke gesprek. Sociaal werk is een vitaal beroep. 
Als we de professionele inschatting maken dat een persoonlijke ontmoeting noodzakelijk is 
om iemand te helpen, doen we dat. Ook in iemands eigen leefomgeving, om alle signalen van 
een inwoner op te kunnen vangen en om goed op de vragen achter de vraag aan te sluiten. 

Versnelde digitalisering
De digitalisering kwam in 2020 in een stroomverstelling. Onze dienstverlening en de samen-
werking met ketenpartners werden efficiënter. We besparen tijd door digitaal te vergaderen. 
En we ontwikkelen door. Zo denken we na over digitale afsprakenplanning, (slimme) web-
formulieren, een partnerportaal en een burgerportaal.

Zorgen
Nu de crisis langer duurt, ondervinden meer mensen de negatieve gevolgen. Psychische klachten, 
zoals eenzaamheid en depressies, nemen toe bij toch al kwetsbare inwoners. In gezinnen waar 
het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig is, neemt de druk alleen maar 
toe. We zien escalaties en we weten dat de meeste vragen nog moeten komen.

Trots
Op onze eigen mensen zijn we alleen maar trots. We hebben veel inwoners en collega’s alleen 
via schermen gezien of telefonisch gehoord. Dat heeft ook effect op onszelf als medewerkers. 
Maar we staan klaar voor iedereen die een beroep op ons doet.

CONTACT

Toegang Tilburg is een samen-
werking van de afdelingen 
Dienstverlening en Werk & 
Inkomen van gemeente Tilburg, 
IMW, MEE De Meent Groep en 
GGD Hart voor Brabant.

Wilt u meer weten over onze 
dienstverlening en programma’s? 
We gaan hierover graag met u in 
gesprek.

 
www.toegangtilburg.nl

DIENSTVERLENING IN CORONATIJD


