
Meer weten of een netwerkbijeenkomst bijwonen?  
Kijk eens op www.menscentraal.com of neem contact 
op via: 030 - 23 32 337 of info@nvsi.nl.

VERBINDEN ÉN BESPAREN… KAN DAT? 
Meer samenhang tussen werk, inkomen en zorg én minder kosten; daar ligt uw uitdaging

Ruim 50 gemeenten en 300 organisaties  werken nu met MensCentraal en delen graag hun ervaringen met u, tijdens netwerkbijeenkomsten van de NVSI. 

GEBRUIKT DOOR WIE?

Verbinden en besparen...
Door processen zo efficiënt mogelijk in te richten, helpt u de burger beter 

én bespaart u kosten. Bovendien maakt u de burger zelfredzamer. 

… dat kan met MensCentraal 
MensCentraal bestaat uit een ICT-toolbox, een implementatie-aanpak 

en begeleiding van ervaren gemeentecoaches. U heeft alle ingrediënten 

in handen om snel en resultaatgericht samen te werken. 

Hoe werkt het? 
Samen met u bedenken we hoe we informatie zo slim mogelijk 

gebruiken. We zorgen voor het samenvoegen van informatie uit 

verschil lende bronnen, bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen 

tussen ICT systemen. 

In opdracht ontwikkeld 
  VNG, Divosa en het Ministerie van Sociale Zaken gaven opdracht 

om MensCentraal te ontwikkelen. 

  De NVSI zorgt voor het beheer en de doorontwikkeling. 

  Lost Lemon helpt u met advies, informatie oplossingen en 

implementatie. 

  gezinnen en wijken

  hulpverlening

  jeugd

  onderwijs

  schuldhulpverlening

  veiligheid en zorg

  welzijnswerk

  werk en inkomen

MensCentraal ondersteunt de 
decentralisaties en wordt ingezet in de 
volgende domeinen:

MENSCENTRAAL.COM



MENSCENTRAAL.COM

De leerplichtambtenaar belt het gezin Mishre over de absentie van hun zoon op school. Mevrouw Mishre vertelt dat ze niet weet hoe ze haar zoon moet aanpakken. Hij is onlangs bij een inbraak gesignaleerd en ze weet vaak niet waar hij is. “Ik kan het er niet bij hebben. Ik maak me zorgen om het huis. De woningcorporatie schreef al dat we hier misschien niet kunnen blijven wonen”, vertelt ze ook. De leerplichtambtenaar krijgt via MensCentraal direct een beeld van de problemen van het gezin. Hij ziet bijvoorbeeld of zij al opvoedhulp krijgen. Hij kan zelf beslissen om die in te schakelen of het Centrum voor Jeugd en Gezin te informeren via MensCentraal. Samen met het gezin en verschillende instanties kan hij nu snel een hulpplan maken. 

IN DE PRAKTIJK
Uw hulpverleners stellen onderling steeds de juiste aanpak vast voor een 

klant of een gezin en verdelen de taken. Die onderlinge afstemming kost tijd 

en geld. 

Met MensCentraal kunt u samen aan een plan van aanpak werken, kosten 

besparen en de privacy van uw klanten bewaken.

  Overdrachten, formulieren en e-mails worden overbodig, omdat u via 

MensCentraal uw resultaten communiceert.

  Uw partners krijgen precies de klantinformatie die zij nodig hebben en 

mogen zien.

  U volgt de voortgang via MensCentraal. U weet welke hulpverlener is 

ingeschakeld.

  U weet precies welke ketenpartners bij een casusoverleg nodig zijn en 

kunt focussen op de inhoud.

Voorbeeld: 1Gezin1Plan-aanpak

MensCentraal ontwikkelde een module, waarmee u alle betrokken 

hulpverleners met elkaar verbindt en koppelt aan de ontwikkelpunten, 

afspraken en doelen van een gezin.    

“Eén gezin, één plan, één regisseur. Prima. 
Maar hoe werken alle specialisten samen? 
MensCentraal zorgt voor de verbinding!”

MENSCENTRAAL VOOR 
HULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK 
WERKINKOMEN/ 

SOCIALE DIENST

CENTRUM VOOR JEUGD 
EN GEZIN (CJG)ONDERWIJS/

LEERPLICHT

GEZIN


