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Meer samenhang tussen w

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.

GEBRUIKT DOOR

… dat kan met MensCentraal

WIE?

Ruim 50 gemeenten
en 300 organisaties
werken nu met Me
nsCentraal en delen
graag hun ervarin
gen met u, tijden
s
netwerkbijeenkomste
n van de NVSI.

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
verschillende 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.

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


gezinnen en wijken



schuldhulpverlening



hulpverlening



veiligheid en zorg



jeugd



welzijnswerk



onderwijs



werk en inkomen

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.

MENSCENTRAAL.COM
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In het Zorgloket werkt u onder andere samen met ouderenadviseurs

Mevrouw De Koning
komt langs bij het Zor
g
loket. Ze vertelt ges
chokt dat er gisteren
iemand van de wonin
gcorporatie langskwam.
Deze meneer vertelde
haar dat ze haar huis uit
moet. Mevrouw De
Koning vertelt in tranen
verder dat ze niet weet
waar ze naar toe moet,
omdat haar kinderen
in het buitenland wonen
en ze erg eenzaam is.
De medewerker van het
Zorgloket kan via MensC
entraal meteen zien of
mevrouw De Koning al
hulp heeft. En vervolgen
s
schuldhulpverlening en
maatschappelijk werk
erbij betrekken. Mevro
uw hoeft haar verhaa
l
maar één keer te vertell
en. En de medewerker
van het Zorgloket kan
haar geruststellen dat
de
instanties samen met haa
r een oplossing zoeken.

en maatschappelijk werkers. Maar ook met: zorgleveranciers,
woningcorporaties en wijkverpleegkundigen.
MensCentraal maakt het onderhouden van deze contacten overzichtelijker
en efficiënter. En de klant houdt zelf de regie.


U schakelt uw partners met één druk op de knop in.



U hoeft niet meer te bellen of te e-mailen, maar volgt de voortgang



Uw doorlooptijden worden korter, doordat u dankzij de gedeelde

via MensCentraal. U weet altijd welke behandelaar u nodig heeft.
informatie goed op elkaar kunt inspelen. Overdrachtsformulieren 		
worden overbodig.


Voor huishoudens en individuen heeft MensCentraal een integrale 		
intakemodule ontwikkeld. Hiermee kunt u het ‘keukentafel’-gesprek
ondersteunen.



U bent minder tijd en geld kwijt aan administratie en registratie, omdat
informatie niet meer overgetypt hoeft te worden.

OUDEREN

ADVISEUR

S

WONINGB
OU
CORPORA W TIES

Voorbeeld: www.regelhulp.nl
Via regelhulp.nl ontvangt u automatisch digitale aanvragen. MensCentraal

OUDERE

zorgt ervoor dat de aanvraag, de intake en informatie over de lopende
dienstverlening direct bij de juiste contactpersoon komen.

LEVERAN

N

CIERS
ZORGLOK

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

ET

MENSCENTRAAL.COM

