
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

Peter meldt zich bij het RMC. Hij vertelt dat hij gestopt is met school. Ook laat hij terloops  vallen dat hij waarschijnlijk zijn huis uit wordt  gezet omdat hij de huur al een paar maanden niet heeft betaald. Het RMC geeft zijn verhaal via MensCentraal meteen door aan schuldhulp-verlening en de woningcorporatie van Peter.  Zij bepalen samen met Peter hoe ze hem kun-nen helpen. Via MensCentraal kunnen ze blijven  volgen wat er met Peter gebeurt

IN DE PRAKTIJK

“Zelfredzaamheid. Graag! Maar hoe mobiliseert u het netwerk 
van de burger en vrijwilligersorganisaties? MensCentraal 
verbindt niet alleen systemen, maar ook mensen!”

MENSCENTRAAL VOOR 
SCHULDHULPVERLENING

ONDERWIJS/RMC

INKOMEN/ 
SOCIALE DIENST

WONINGBOUW -CORPORATIES

SCHULDHULP
VERLENING

JONGEREN

MensCentraal helpt u bij een snelle, integrale aanpak van schulden en 

schuldpreventie. 

  U ontvangt via MensCentraal signalen van woningcorporaties 

of hulpverleners. Of de burger doet zelf een digitale aanvraag via 

MensCentraal. 

  U kunt digitaal een (pre-)screening doen én een advies geven. 

 De burger weet snel waar hij aan toe is. 

  Het intakegesprek verloopt sneller vanwege de informatie die u al van 

de burger heeft.

  Als een burger niet in aanmerking komt verwijst u hem via 

MensCentraal direct door naar een andere instantie. De burger houdt 

zelf de regie.

  Tijdrovende overdrachten zijn verledentijd, dankzij het gedeelde 

klantbeeld. 

  U blijft automatisch op de hoogte van de voortgang van de 

samenwerking met instanties als maatschappelijk werk of de 

kredietbank. En u weet altijd wie u moet hebben.

  Uw doorlooptijden worden korter, doordat u dankzij de gedeelde 

informatie goed op elkaar kunt inspelen.


