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Innovatieve pilot-aanpak in Hilversum voor inwoners met complexe problemen 
  
Zorginstellingen, de politie, woningbouwcorporaties en de gemeente Hilversum gaan vanaf vandaag in 
een pilot samen aan de slag om inwoners met zeer complexe problemen beter te ondersteunen. Tijdens 
deze pilot wordt een expertteam ingezet dat de gemeentelijke regisseurs gaat adviseren over het 
benodigde maatwerk. Het expertteam wordt gevormd door deskundigen uit de uitvoeringspraktijk. 
Met deze pilot worden de verschillende domeinen bij elkaar gebracht: zorg, veiligheid én wonen. De 
pilot duurt zes maanden en naar verwachting zal het expertteam in deze periode circa 50 casussen 
behandelden. Tijdens de pilot worden de effecten zorgvuldig in kaart gebracht: afhankelijk van de 
resultaten van de pilot bepalen de betrokken partijen het vervolg.     
 
“Het is mooi dat de partners aan de voorkant betrokken zijn bij het bedenken van de juiste oplossingen voor 
de ingewikkelde problematiek. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en 
expertise van de verschillende instanties. Waar onze pilot écht uniek in is, is dat alle betrokken partijen van 
tevoren hebben vastgelegd dat zij de adviezen van het expertteam ook daad-werkelijk gaan uitvoeren. Dit 
hebben we met elkaar in een intentieverklaring afgesproken, aldus verantwoordelijk wethouder Zorg en 
Onderwijs Eric van der Want.” 
 
Zorgwethouder Eric van der Want: ‘Blij met stevige en onorthodoxe aanpak!’  
Van der Want spreekt van een doorbraak en is blij met deze stevige en onorthodoxe maatwerkaanpak. “Het 
is belangrijk dat de gemeente goed de regie kan voeren bij dit soort casussen. De praktijk is echter 
weerbarstiger. Er zijn bij deze complexe problemen veel verschillende hulpverleners betrokken, 
én ondanks al deze inzet worden nu nog niet altijd de juiste resultaten geboekt. Dat willen we nu met elkaar 
gaan doorbreken met de inrichting van dit expertteam.”  
 
Onderzoeker Albert Jan Kruiter: ‘Uniek dat partijen zich bij start pilot al binden aan gekozen oplossing.’  
Albert Jan Kruiter: publicist, onderzoeker, medeoprichter van het Instituut voor Publieke Waarden en straks 
degene die de pilot gaat evalueren, onderzocht de afgelopen jaren in zeventien grote steden de dienst-, zorg- 
en hulpverlening aan mensen met meerdere, complexe problemen Hij is zeer lovend over    deze pilot: “De 
manier waarop de betrokken partijen in Hilversum deze pilot ingericht hebben en de  aanpak die is gekozen, 
is zeer bijzonder. Er zijn meer steden die maatwerk proberen te leveren op dit terrein, maar dat álle partners 
zich op voorhand al binden aan de voorgestelde en gekozen oplossing is echt uniek! Maatwerk is de kern van 
de verzorgingsstaat van de toekomst. Hilversum ontwikkelt dat nu samen met veel maatschappelijke 
partners. Dat is bijzonder. Ik zal deze pilot daarom met zeer veel belangstelling volgen.”  
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In het expertteam zijn alle belangrijke disciplines vertegenwoordigd, zoals opvoedkunde, geestelijke 
gezondheidszorg, verslavingszorg, werk & inkomen, huisvesting, schuldhulpverlening, politie en  
maatschappelijk werk. Het expertteam wordt begeleid door een onafhankelijke voorzitter.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Masteling van de afdeling Communicatie, telefoon 
06 - 1033 79 90.  
 
Als u voortaan geen persberichten/-uitnodigingen meer wil ontvangen van de gemeente Hilversum, stuur dan 
een mail naar communicatie@hilversum.nl. 


