
Trage processen belemmeren vroegsignalering
Justins moeder geeft aan dat het niet goed met hem gaat. 
Het duurt vervolgens twee maanden voor de gedwongen 
hulpverlening start. Hulpverleners moeten hiervoor eerst 
een rechtelijke machtiging aanvragen en een aanvraag voor 
dwangmedicatie. Als Justin naar een andere instelling gaat, 
moet deze de machtiging opnieuw aanvragen.

Persoonlijke financiën zijn complex en kwetsbaar
De opname van Justin in een instelling heeft invloed op zijn 
uitkering. Omdat zijn opname niet bekend was bij de 
gemeente gebeurt dit met terugwerkende kracht. Justin 
krijgt voor zijn vrijwilligerswerk bij een zorgboerderij een 
kleine bijdrage. Tegelijkertijd moet hij een eigen bijdrage 
betalen, waarvoor hij tegemoetkoming kan krijgen. De 
gemeente heeft echter niet de juiste gegevens om dit te 
verstrekken. 

Indicaties worden niet altijd zinvol gebruikt
Het is voor professionals niet altijd duidelijk wanneer een 
indicatie nodig is. Professionals zien het als administratieve 
hobbel en niet als instrument om een onafhankelijk oordeel 
te krijgen. 

Werkwijze rond gedwongen opname is onnodig 
stigmatiserend
Justin is twee keer in de boeien en met veel zichtbaarheid 
door de politie naar een instelling gebracht. Justin gaf aan 
dat hij in beide gevallen ook zonder dat machtsvertoon wel 
was meegegaan. 

Werkgevers ervaren veel knelpunten
Het zalencentrum waar Justin werkte koos er bewust voor 
om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 
nemen. De werkgever kreeg hierbij weinig tot geen onder-
steuning. De arbeidsrelatie eindigde in een arbeidsconflict. 

Er is geen passend activeringsaanbod voor 
intelligente mensen
Justin wil graag zijn universitaire studie Geschiedenis 
afmaken. Dat kan alleen als hij betaald werk vindt, maar dat 
is voor Justin een brug te ver. Er is geen aanbod dat aansluit 
bij zijn capaciteiten. Justin krijgt eenvoudig werk 
aangeboden en heeft het gevoel dat er geen 
toekomstperspectief voor hem is.

Structureel incidenten met ICT-systemen 
Bij het aanvragen van een regeling voor tegemoetkoming 
zorgkosten voor Justin viel het gemeentelijke ICT-systeem 
uit. Daardoor kon de aanvraag niet tijdig plaatsvinden. 
Gelukkig was de medewerker bereid dit buiten werktijd op te 
lossen. Problemen met ICT-systemen doen zich vaker voor.

Goede interpretatie van gegevens is vaak lastig 
zonder context
Justin heeft drie jaar vrijwilligerswerk gedaan bij een 
zalencentrum. Daar is hij met een arbeidsconflict 
weggegaan en het zalencentrum werkt daardoor niet meer 
met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
periode dat Justin in het zalencentrum heeft gewerkt staat 
in het systeem en wordt door instanties gezien als positief. 
Zij zien het als bewijs voor zijn kansrijkheid. 

Schotten tussen hulp en zorg leiden tot blinde 
vlekken
Als de zorgvraag van Justin verandert wordt hij over-
gedragen. Dit leidt tot blinde vlekken in de hulp en zorg aan 
Justin. Bij verwijzing naar het buurtteam voor een indicatie is 
het niet duidelijk of een eerdere aanbieder al iets heeft 
opgestart. 
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 •  krijgt last van stress als hij start 
met zijn studie 

 •  diagnose: manisch-depressief 
 •  is intelligent maar moet stoppen 

met zijn studie
 •  krijgt een Wajong-uitkering
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