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Wijkteam Amersfoort:      Naast de inwoner

•  Zorg en ondersteuning worden zoveel
 mogelijk dichtbij huis opgepakt.  
 Zelfredzaamheid en veiligheid van de
 inwoner is het uitgangspunt.
• De krachten en mogelijkheden van  
 het netwerk van de hulpvrager worden  
 maximaal ingezet om de hulpvraag op
 te lossen. 
• We werken vanuit één integrale aanpak:  
 één huishouden, één plan. Hierdoor
 weet iedereen waaraan gewerkt wordt.
• Inwoners, sociale basisvoorzieningen,
 wijkteams en zorgaanbieders werken
 intensief samen.
• De aandacht verschuift steeds meer naar  

•  Wij gaan uit van de kracht van de
 inwoners van Amersfoort en willen
 een bijdrage leveren om deze naar
 boven te halen. 
• We bieden en organiseren passende
 ondersteuning daar waar nodig. 
• Mede door onze effectieve dienst-
 verlening blijft zorg betaalbaar.

•  We leveren uitstekende dienst-
 verlening en zijn probleem-
 oplossers bij uitstek
• We zijn een betrouwbare partner,
 werken volgens een plan en laten zien
 welke stappen we daarin zetten.
• We zijn een inspirerende organisatie
 en inspireren daarmee ook anderen.

• We zijn betrokken. We weten wat er
 speelt en blijven aansluiten op de
 situatie. 
• We zijn onderzoekend.  
 Nieuwsgierig naar wat nodig is,  
 creatief in oplossingen.
• We zijn doortastend.  
 Vanuit de hulpvraag werken we met
 heldere doelen binnen een afgestemd
 integraal plan.
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* In dit boekje zijn quotes opgenomen afkomstig van spiegelgesprekken.
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 van wijkteams ervaren hebben.
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Wijkteam van Waarde
 
Wat is de waarde van het wijkteam voor inwoners van Amersfoort?  
Wat maakt het wijkteam zo bijzonder? En hoe werkt het in de praktijk? 
Wat vinden inwoners van onze dienstverlening?  

In deze bundel met verhalen, interviews en reacties van inwoners 
laten we zien waar het wijkteam in Amersfoort voor staat. En wat onze 
drijfveren zijn om inwoners weerbaarder te maken in hun dagelijks leven. 

Tegelijkertijd is het ook een uitnodiging aan onszelf en aan onze 
partners om door te ontwikkelen. Door een wenkend perspectief te 
schetsen en het verschil te blijven maken samen met en voor inwoners 
van Amersfoort. 
 
Namens alle medewerkers van Stichting Wijkteams Amersfoort, 
 
Tamara van Altena
Directeur-Bestuurder
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Zorg en ondersteuning worden steeds dichtbij huis 
opgepakt. Zelfredzaamheid van de inwoner is het 
uitgangspunt. 

De krachten en mogelijkheden van het netwerk van de 
hulpvrager worden maximaal ingezet om de hulpvraag op 
te lossen. 

Waar ondersteuning nodig is, werken betrokken partijen 
(zowel formeel als informeel) nauw samen. Er is een 
integraal plan zodat iedereen duidelijk weet waaraan 
gewerkt wordt en hulp op elkaar is afgestemd. 

Inwoners, sociale basisvoorzieningen, wijkteams en 
zorgaanbieders werken intensief samen.
 
De aandacht verschuift steeds meer naar het voorkomen 
van hulpvragen (preventie).

Wij geloven in de kracht van de inwoners van Amersfoort en 
willen een bijdrage leveren om deze naar boven te halen.  
We bieden en organiseren passende ondersteuning daar  
waar nodig. Mede door onze effectieve dienstverlening blijft  
zorg betaalbaar.
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Wat we doen
• we sluiten aan bij de steeds veranderende hulpvraag van inwoners. 
 we signaleren en leveren informatie aan bij de gemeente, waardoor
 juiste en op de vraag afgestemde inkoop van zorg blijft plaatsvinden; 
• we werken vanuit verschillende taken (aannemer, coach, regisseur) en
 besluiten multidisciplinair;
• we werken met een SWA-standaard voor de gewenste kwaliteit;  
• samen met partners in het sociaal domein werken we aan
 doorontwikkeling van onze dienstverlening; 
• we onderzoeken en leggen vast waar de grenzen liggen van onze
 dienstverlening, zodat medewerkers en samenwerkingspartners
 weten wanneer welke hulp wordt ingezet;
• onze werkprocessen houden we zo eenvoudig en onbureaucratisch
 mogelijk.

Uitstekende  
Dienstverlening

Doel
Binnen het sociaal domein leveren of organiseren we 
passende ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag. 
Zelfredzaamheid is het uitgangspunt, dat betekent dat we 
werken aan het vergroten van de weerbaarheid van inwoners. 
Als ondersteuning nodig is, doen we dat altijd aan de hand 
van een integraal plan waarbij op een afgesproken moment 
gekeken wordt of de gestelde doelen behaald zijn. De wijkteam-
medewerkers benutten hun kwaliteiten en nemen ruimte voor 
professionele afweging en eigen initiatief.
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Vraagverheldering 
‘Wat speelt er echt?’

Als er een hulpvraag binnenkomt, 
gaan wijkteammedewerkers direct 
het gesprek aan. Belangrijk is daar-
bij om de vraag duidelijk te krijgen. 
Daarvoor gaan de wijkteammede-
werkers onderzoekend en met een 
open vizier te werk. El Abdellaoui: 
“We willen weten: wat speelt er 
nu echt?” Daarvoor stellen de 
wijkteammedewerkers ook altijd 
vragen die niets met de hulpvraag 
te maken hebben, vertelt Scheper. 
“Hoe zien de financiën eruit? Is er 
misschien sprake van schulden? 
Dat breng je vervolgens in kaart. 
Aan de hand van de begeleidings-
behoefte neem je mensen mee en 
bieden we handvatten waar nodig.”

Beide collega’s weten dat de op te 
lossen problemen niet altijd gelijk 
zijn aan de hulpvraag die in eerste 
instantie binnenkomt: “Soms lijkt 
het een eenvoudige vraag, maar 
komt er hele complexe problema-
tiek achter vandaan. Als er veel 

spanning op een relatie tussen 
ouders zit, reageren kinderen daar-
op en krijgen ze gedragsproble-
matiek,” aldus Scheper. Het is dus 
belangrijk om uit te sluiten dat er 
iets anders aan ten grondslag ligt. 
Met name als ouders voor proble-
men met hun kinderen aankloppen, 
is dat vaak het geval. El Abdellaoui: 
“Kinderen vertonen vaak gedrag, 
waarbij je je moet afvragen: wat 
speelt er nu bij de ouders?”
  
Om die “ui goed af te pellen”, zoals 
Scheper dat noemt, vindt ze het 
prettig een eerste gesprek zonder 
al te veel voorkennis in te gaan.  
“Anders kijk je direct met een ge-
kleurde bril. Ik ben er daarom ook 
wel voorstander van dat als je heel 
lang in een gezin bent, je er af en 
toe eens iemand anders bij vraagt. 
Ik heb ook m’n blinde vlekken, 
zeker als ik lang bij een gezin ben, 
kan een frisse blik daarom belang-
rijk zijn.’

De aangeboden zorg verschilt 
vervolgens per situatie. Zo kunnen 
we een zorgaanbieder inschakelen, 
maar er wordt ook naar het sociale 
netwerk om de mensen heen ge- 
keken: Wat kunnen buren, klas-
genoten of familie betekenen? El 
Abdellaoui: “We kijken in eerste 
instantie naar wat men zelf kan of 
wat men nodig heeft om het zelf te 
kunnen. Zo maken mensen zichzelf 
weerbaarder en zoek je samen met 
de inwoner naar een duurzame 
oplossing.”

Onlangs kwam hij een voorbeeld 
tegen waarin het netwerk een hulp-

taak kon opvangen: “Een inwoner 
kreeg al een tijd begeleiding gericht 
op de administratie en financiën. 
Dat was professionele begeleiding 
en die kostte dus geld. Meneer 
wilde een verlenging, maar in plaats 
daarvan hebben we gekeken naar 
wie er in het netwerk beschikbaar 
was. Toevallig was er een buurvrouw 
die meneer best wilde helpen met 
de administratie. Dat was eerder 
niet gevraagd.”

Scheper stelt dat het netwerk met 
name bij jongeren van groot belang 
is om te bestendigen. “Een hulp-
verlener is er maar tijdelijk en gaat 

Wijkteammedewerkers Adil el Abdellaoui en Hanneke Scheper zijn sinds 
2015 actief voor de sociale wijkteams; El Abdellaoui in Kattenbroek Hoog-
land en Scheper in Nieuwland. El Abdellaoui werkte eerder in Utrecht met 
een focus op jongeren. Toen hij ging werken bij de wijkteams ging hij als 
generalist aan de slag. Dat betekent dat wijkteammedewerkers geacht 
worden alle hulpvragen die binnenkomen op te pakken. “In Amersfoort 
ben je generalist naar buiten, en specialist naar binnen”, vat El Abdellaoui 
de benadering samen.

‘Je bent heel blij als het bij je thuis 
is, het is een privé gesprek zonder 

anderen, één op één gesprek. 
Gesprek alsof het mijn eigen dochter 

is zonder dat ik erover na hoef te 
denken. Tussentijds heb ik zware 
operaties gehad dus dan is het 
prettig om het thuis te voeren.’

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING
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‘Ik heb al hulp bij mijn problemen sinds mijn dochter vier jaar was 
en zo zijn wij met wijkteam in aanraking gekomen. Vanaf toen heb 
ik altijd dezelfde hulpverlener gehad en ook dezelfde invaller, dus 
dat is heel vertrouwd. Ik mag altijd bellen als ik ergens tegenaan 
loop. Als ik zei dat alles goed ging, dan kwam zij langs en vroeg 

het nogmaals en dan bleek er toch wel wat te zijn.’

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

uiteindelijk altijd weer weg”. Ook 
zij heeft een goed voorbeeld uit de 
praktijk. Ze werkt veel met autisti-
sche jongeren, die er vaak weinig 
sociale contacten op nahouden en 
veel thuiszitten. Een aantal van hen 
speelde hetzelfde computerspel 
online. “Toen heb ik degenen waar-
van ik wist dat ze dat spel speelden 
aan elkaar gekoppeld. Met enige 
aanmoediging van mij is daaruit een 
fietsgroep ontstaan met vier  
jongens die een jaar lang elke  
zaterdag gingen fietsen. Daar kan 
geen therapie tegenop.”

Zowel El Abdellaoui als Scheper 
hebben de stellige overtuiging dat 
het versterken van het netwerk een 
duidelijke meerwaarde heeft.  
Tegelijkertijd menen ze dat de 
voorbeelden als administratie en 
vrijetijdsbesteding daarvoor goed 
geschikt zijn, maar dat zware
problematiek ook om professionele  
begeleiding en ondersteuning 
vraagt.

Veiligheid en integrale aanpak
In een gezin met zes kinderen zijn meerdere problemen. Huiselijk 
geweld, schulden, zorgmijdend gedrag, achterstand in onderhoud 
woning en problemen met de woningbouwvereniging. Er zijn meerdere 
zorgmeldingen. Het gezin ontvangt Persoons Gebonden Budget vanuit 
Wet Langdurige Zorg in verband met hun gehandicapte kind. Moeder 
en kinderen gaan tijdelijk naar Blijf van mijn Lijfhuis, daar krijgt moeder 
ondersteuning. Ze volgt een training ‘Uit de schaduw van een ander’, het 
wijkteam voert begeleidingsgesprekken met de ouders. Het gehandicapte 
kind overlijdt door een ernstige ziekte. Dit brengt het gezin en ouders weer 
bij elkaar. Ook het netwerk ondersteunt bij het opknappen van de woning 
en ondersteuning bij de rouw. De schulden worden gestabiliseerd met 
behulp van Leger des Heils en Stadsring51. De moeder heeft weer regie 
over de financiën en weet hulp uit haar directe omgeving te vinden. Met de 
kinderen gaat het goed. Het gezin kan het op eigen kracht en de ingezette 
hulp kan stoppen.

10
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Beschermd wonen 
Centrale toegang voor passende ondersteuning

Het waren de regiogemeenten 
die vorig jaar de nieuwe structuur 
initieerden: “Men wilde het regi-
onaal organiseren, zodat centraal 
en via een uniforme procedure 
bepaald wordt of iemand toegang 
krijgt tot beschermd wonen. We 
hebben daardoor nu een beter 
overzicht van beschikbare plekken,” 
aldus Versteeg. In de regio, waar 
verspreid over acht gemeenten zo’n 
600 plekken bestaan, kijkt het Team 
Centrale Toegang naar hoe ze de 
mensen die voor beschermd wonen 
in aanmerking komen met maat-
werk het best kunnen bedienen. In 
beleidstaal: “De ondersteunings-
vraag en het ondersteunings- 
aanbod sluiten steeds beter op 
elkaar aan.”

Niek van Dijk, die eerder in dienst 
was van een zorgaanbieder in 

hetzelfde werkveld, werkt in het 
team van Versteeg. Alle aanvragen 
komen centraal binnen, waarna het 
team in samenspraak met zorg-
aanbieders, wijkteams en andere 
partners op zoek gaat naar passen-
de zorg. Zo probeert het team het 
aanbod in de regio te combineren 
met specifieke kennis van inwoner 
en buurt. “Wijkteams zijn heel 
belangrijk bij de zorgvraag van de 
burger, want daar komen de  
mensen vaak als eerst,” weet Van 
Dijk die samen met een wijkteam-
medewerker de keukentafelge-
sprekken voert op het moment dat 
er een aanvraag binnenkomt.

Daarnaast zit een medewerker 
van het team Centrale Toegang 
tweewekelijks met zorgaanbieders 
om de tafel om de aanvragen te 
bespreken. Steeds vaker komen ze 

Sinds oktober 2018 is de toegang tot beschermd wonen (voorziening 
voor inwoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen) ondergebracht 
in het team Centrale Toegang Beschermd Wonen dat nauw samenwerkt 
met de wijkteams. Marijke Versteeg begeleidt als leidinggevende de 
nieuwe, regionale aanpak. Na de decentralisatie van de zorg in 2015, toen 
beschermd wonen nog direct onder de wijkteams viel, bleek de verdeling 
van een beperkt aanbod aan plekken op lokaal niveau ingewikkeld. 
“Iemand woont 24 uur per dag, zeven dagen per week in een instelling. 
Beschermd wonen is daarmee een product dat duur en schaars is. Aan ons 
de taak om zulke dure zorg optimaal te verdelen,” schetst Versteeg de 
opgave waarmee ze vorig jaar begon.

complexe casuïstiek tegen met bij-
voorbeeld dubbele diagnostiek. Die 
verzwaring komt voornamelijk voort 
uit de bezuinigingen op de gees-
telijke gezondheidszorg. Van Dijk: 
“Het maakt dat we de thuissituatie 
van mensen moeten stabiliseren. Of, 
als dat niet mogelijk is, iemand laten 
doorstromen naar een beschermde 
woonvorm.” De zorgaanbieders 
hebben de laatste jaren mogelijk-
heden ontwikkeld om mensen de 
noodzakelijke zorg thuis te bieden. 
Zo wordt bijvoorbeeld intensievere 
begeleiding steeds vaker buiten 
kantooruren aangeboden. Het is 
een manier om aan de hele specifie-
ke zorgvragen die binnenkomen te 
voldoen en tegelijkertijd de kosten 
beheersbaar te houden, vertelt Van 
Dijk.

Versteeg haalt een voorbeeld aan 
van een meneer waarbij thuis blij-
ven niet mogelijk bleek. “Deze man 
werd keer op keer tijdelijk opgeno-
men, omdat zorg noodzakelijk was. 
Hij pendelde steeds tussen ouderlijk 
huis, waar het weer een paar dagen 
goed ging, en een beschermde 
woonvorm. Dat was op een gege-
ven moment zeven keer gebeurd en 

toen hebben we een ronde tafelge-
sprek gehad met de vraag: kunnen 
we niet een meer passende plek 
vinden voor deze meneer?” Als het 
iets beter met hem gaat, kan je wel 
zeggen: we hebben geen reden om 
hem hier te houden, maar hoe vaak 
gaan we hem dan nog dat rondje  
laten maken? Toen hebben we  
samen met meneer een passend 
plan van aanpak kunnen maken.”

Van Dijk geeft aan dat het team met 
de centralisatie ook de bestaande 
wachtlijsten hoopt terug te dringen: 
“Als iemand nu op de wachtlijst 
staat, is diegene daarmee in beeld 
van alle zorgpartijen die passende 
zorg kunnen bieden. Mensen zijn 
niet langer gebonden aan verande-
ringen bij een bepaalde zorgaan-
bieder waar ze toevallig bij op de 
wachtlijst stonden.” Waar mensen 
voorheen vaak in één gemeente 
vast bleven zitten, omdat er daar 
geen geschikte zorg voorhanden 
was, is het onder de nieuwe struc-
tuur ook mogelijk mensen in een 
andere gemeente een passende 
woonvorm aan te bieden. 

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

‘Ervaring is heel positief, ik kom met 
een goed gevoel uit het gesprek. De 

wijkteammedewerker luistert heel goed 
naar me, geeft veel tips mee. Ook als ik 
thuis ben kan ik haar bellen en appen.’
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Net als de wijkteams heeft het team 
van Versteeg en Van Dijk, naast het 
afgeven van beschikkingen voor 
beschermd wonen, een regietaak 
toebedeeld gekregen. Dat brengt 
verantwoordelijkheden, maar ook 
mogelijkheden tot verandering met 
zich mee. Het team kijkt samen met 
zorgaanbieders als partners actief 
naar hoe het de zorg kan ontwikke-
len, altijd gericht op ontwikkeling 
van de (zelfstandigheid van) inwo-
ner. “We stellen bijvoorbeeld steeds 
vaker eisen aan plekken. Zo hebben 
we tegen meerdere inwoners ge-
zegd: hier werk je niet effectief aan 
je doelen, dus je groeit niet in je 
zelfstandigheid. Laten we kijken of 
het op een andere plek beter lukt,” 
aldus Versteeg. De eerste verhuizing
is al een feit.

Dat is voor alle betrokkenen, van 
inwoner tot zorgaanbieder, even 
wennen, maar zorgaanbieders zijn 
er ook bij gebaat als er passende 
zorg wordt geleverd, stelt Versteeg. 
“Als zij iemand moeten overplaat-
sen, komt er daarna iemand anders 
die beter op een plek past en waar 
ze meer mee kunnen bereiken.” Zo 
biedt een centrale organisatie ook 
meer mogelijkheden voor gezamen-
lijke ontwikkeling van woonvormen 
voor vaak hele specifieke zorg-
vragen. Welke kant moet dit type 
instellingen zich op ontwikkelen om 
klaar te zijn voor de vraag die er is 
of komt? Over zulke vragen buigt 
het team Centrale Toegang zich 
de komende jaren in gesprek met 
aanbieders en gemeenten.

 ‘Ik heb begin dit jaar contact gezocht met het wijkteam. Dit vond ik een 
hele moeilijke stap. Ik ben in die tussentijd wel verhuisd en daar zat ook 
een wijkteam. Ik zag hier heel erg tegen op omdat er dan een overdracht 
en kennismaking was. Maar het is mij uiteindelijk 100% meegevallen. De 
onderlinge communicatie ging zeer goed tussen de wijkteams.’

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING
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Ouderen en dementie  
‘Vroeg achter de voordeur’

Waar Derksen in Schothorst Ziel-
horst opereert, heeft wijkteamme-
dewerker Pamela Nieuwendaal haar 
basis in het Soesterkwartier, waar in 
2013 de eerste pilot van de sociale 
wijkteams in Amersfoort startte. 
Nieuwendaal en Derksen hebben, 
omdat ze beiden in een andere wijk 
werken, nog niet eerder met  
elkaar te maken gehad, maar zijn 
blij kennis te maken als ze neer-
strijken in een kamertje in Wijk-
centrum het Middelpunt.

Derksen steekt direct van wal met 
haar adviezen als Nieuwendaal over 
een onlangs aangenomen casus 
van een echtpaar met dementie  
begint – “mevrouw is een beetje 
achterdochtig en vindt dat ze nog 
heel goed voor zichzelf kan  
zorgen.” “Bij het eerste huisbezoek 
moet je eigenlijk niks willen,” zegt 
Derksen. “Houd de laptop maar 
in de tas en ga eerst luisteren, 
een praatje maken.” Ze gebruikt 
de aanpak zelf om vertrouwen te 
winnen. “Als je daarna een tweede 
keer komt, herinneren ze zich  

misschien niet veel van de eerste 
ontmoeting, maar vaak hebben 
ze wel onthouden dat het gezellig 
was.”

Dat kan helpen zorg sneller en be-
ter te organiseren, weet Derksen uit 
ervaring. “Ik adviseer vaak om snel 
dagbesteding in te zetten.  
Dat kost weliswaar geld, maar je 
kan crisissituaties vaak voorkomen.” 
Nieuwendaal: “Het is onze taak 
een goede afweging te maken. We 
doen grondig onderzoek en aan 
de hand daarvan kijken we wat er 
nodig is. Vaak kunnen partners echt 
ontlast worden door dagbesteding. 
Zo worden mensen weerbaarder.”

Dementie leidt vaak tot onbegrip 
en onderlinge spanningen. “Er 
kunnen gedragsveranderingen 
ontstaan, wat leidt tot frictie,” weet 
Derksen. “Daarom wil ik graag snel 
achter de voordeur komen om te 
vertellen wie ik ben en wat ik kan 
betekenen.” Door uit te leggen wat 
voor gedrag er kan ontstaan en hoe 
daar mee om te gaan, kunnen  

mensen zich op dementie bij een 
partner of ouder instellen. “Als  
iemand na een paar maanden 
denkt: ik loop helemaal vast,  
kunnen ze mij altijd bellen.”

Een hulpvraag komt in eerste  
instantie vaak binnen voor huis- 
houdelijke hulp. “Vervolgens kom je 
als wijkteammedewerker achter de 
voordeur en zie je soms dat er veel 
meer aan de hand is. Het is belang-
rijk om er op tijd bij te zijn en niet 
pas als er crisis is,” benadrukt  
Derksen nogmaals, want uit onbe-
grip en gevoelens van machte-
loosheid kan ook agressie ontstaan. 

“De veiligheid van de inwoner staat 
voorop. Dat is eigenlijk ons belang-
rijkste leidende principe,” weet 
Nieuwendaal. Dat geldt niet alleen 
voor de persoon met dementie 
maar ook voor de partner. 

Beide wijkteammedewerkers bena-
drukken het belang van korte, goed 
onderhouden lijntjes met andere 
partners. Derksen zet zich in voor 
korte lijntjes, waarin met name het 
contact met huisartsen belangrijk is. 
“Het is belangrijk om te investeren 
in relaties. Dat doen we door gere-
geld te sparren over 
patiënten, 

Martha Derksen is gespecialiseerd in dementie. Haar collega’s doen 
geregeld een beroep op haar als ze een hulpvraag voor ouderen met 
dementie binnenkrijgen. Ook verzorgt ze trainingen voor collega’s. Naast 
haar eigen cases gaat ze ook geregeld mee op huisbezoek en begeleidt ze 
zaken vanaf de zijlijn.

‘Ik kan bij mijn 
contactpersoon 

van het wijkteam 
aangeven wat ik zelf 
wil, sinds ik dit doe 

gaat het beter.’

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING
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zowel vanuit de huisarts als vanuit 
de wijkteams.”

Ook het wijkteam in het Soester-
kwartier, dat al sinds 2013 bestaat, 
investeert in zulke relaties. Nieuwen-
daal ziet hoe dat zijn vruchten heeft 
afgeworpen. “We hebben afge-
sproken dat als we bij een inwoner 
komen, we de huisarts altijd op de 
hoogte stellen van de hulpvraag.” 
Zo weet de huisarts in ieder geval 
dat er contact is geweest. Daarnaast 
biedt de praktijkondersteuner GGZ 
van de huisarts geregeld onder-
steuning. “Bij ons komt iemand 
een half uur per week op de locatie 

voor als we vragen hebben,” aldus 
Nieuwendaal. “Je kan mij ook altijd 
bellen als je nog vragen hebt,” zegt 
Derksen bij het afscheid tegen haar 
collega.

Stimuleren van zelfredzaamheid 
Een man en zijn pleegzoon worden begeleid door het wijkteam. Ze wo-
nen bij elkaar en meneer is lichamelijk beperkt door knieproblemen. Zijn 
pleegzoon heeft een traumatisch verleden. In het contact met het wijk-
team kwam naar voren dat ze graag een schoon en gestructureerd huis-
houden willen hebben. Samen met de medewerkers van het wijkteam is er 
een schema opgesteld wanneer ze wat zouden gaan opruimen en wie wat 
zou gaan doen. Het is mooi om te zien hoe de bewoners dit hebben aan-
gepakt en wat een groot effect dit op hen heeft gehad. Zij straalden veel 
trots uit dat ze dit hadden gedaan en het stimuleerde hen ook. Tussentijds 
is het contact ontstaan tussen de pleegzoon en de wijkteammedewerkers, 
waarna hij open stond voor individuele gesprekken met de wijkteam-
medewerker. Hij durfde zich open te stellen en ook voorzichtig te vertellen 
wat hij wilde bereiken. Door deze gesprekken is het gelukt de pleegzoon 
met zijn toestemming door te verwijzen naar WRAP van de GGZ, waar hij in 
groepsverband leert om te gaan met hiaten in zijn sociale omgang.  
Hij is daar zeer gemotiveerd en enthousiast voor geworden.

‘Voor mij is het anders, ik ben alleen, ik heb geen gezin meer, maar wel 
kinderen, kleinkinderen. Het is wel belangrijk dat je met het wijkteam 

open kan praten en dat jouw verhaal vertrouwd wordt. Woord en 
weerwoord is heel belangrijk in dit soort situaties. Degene van het 

wijkteam moet jou serieus nemen.’

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING
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‘Eerste verwachting, je bent erg zenuwachtig, je denkt; nu word ik 
geleefd, je moet doen wat zij zeggen. Dat was een hele verkeerde 

gedachte: want dat doen ze juist niet. Ze geven advies, het is samen in 
overleg, en de beslissing ligt bij jezelf. Mijn eerste verwachting bleek 

dus helemaal niet zo te zijn.’
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Wat we doen
• onze leidende principes en klantwaarden staan centraal,
 met respect voor de waarden en principes van onze partners;
• de hulpvraag van inwoners is leidend in het gesprek met onze
 netwerkpartners; door verschillende expertises te koppelen komen
 we tot een passend integraal en doorlopend plan.

Betrouwbare 
partner

Doel
Nauwe samenwerking met inwoners, sociale basisvoorzieningen 
en zorgaanbieders is belangrijk om tot één integraal plan te 
komen. Hierin zijn we betrouwbaar en transparant in ons doen 
en laten. Dit zijn we voor de inwoners van Amersfoort, de 
gemeente, specialistische netwerkpartners en partners in de 
sociale basisinfrastructuur.
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Brugfunctionaris in het onderwijs  
Korte lijntjes en fysieke aanwezigheid

De begeleiding op school bestaat 
uit een basisondersteuning met een 
vast rooster en een voorspelbare 
structuur. “Dat is erg belangrijk. 
Iedereen vindt hier wel iets moeilijk, 
of het nu lezen is, of voor jezelf op-
komen. Het belangrijkste voor ons 
is dat kinderen hier lekker in hun vel 
zitten. Dan komt dat leren vanzelf 
wel,” aldus Van Dijk die continu  
gesprekken voert met leerlingen, 
maar als psycholoog ook docen-
ten en andere collega’s adviseert 
over hoe met bepaald gedrag om 
te gaan. “Soms wordt een leer-
ling heel snel boos, maar ligt daar 
geen boosheid maar angst aan ten 
grondslag. Dan leer ik collega’s dat 
ze niet op die boosheid moeten 
aanslaan, maar juist iemand bij de 
hand moeten nemen.”

Eén dag per week is ook  
Daphne Voorneveld aanwezig op 
De Baander. Als wijkteammedewer-
ker vervult ze de rol van brugfunc-
tionaris. “Die titel heb ik niet voor 

niets,” vertelt Voorneveld.  
“Op school probeer ik een brug te 
zijn tussen school en zorg. Ik ken de 
organisaties en activiteiten uit de 
sociale basisinfrastructuur. Als een 
leerling vastloopt, kan ik die naar 
de noodzakelijke extra onder- 
steuning leiden.” Voorneveld werk-
te eerder al in de jeugdzorg en kent 
daarom niet alleen het zorgveld, 
maar ook de doelgroep goed.

Als er een aanmelding binnenkomt, 
neemt Van Dijk contact op met 
Voorneveld met de vraag: “Is het 
een goed idee deze leerling aan te 
nemen?” Soms kent Voorneveld de 
gezinnen al en kan ze De Baander 
van goed advies voorzien. Ook als 
ze de aspirant-leerlingen nog niet 
kent, is haar expertise bruikbaar, 
net als haar hoedanigheid van een 
gezicht dat niet bij school hoort. 
“Sommige leerlingen vinden het 
wel fijn met iemand te praten, maar 
liever niet met iemand die van 
school is,” weet Van Dijk. Dan voert 

Voorneveld gesprekken om te horen 
wat iemand bezighoudt en kan ze 
waar nodig bijsturen. “Ik hoor bij 
school maar ook weer niet, dus dat 
is voor leerlingen een fijne positie 
om met mij te praten.”

Hoewel veel zorg op school plaats-
vindt – de school heeft een zorgtaak 
en een jeugdarts voert op school 
reguliere checks uit – blijkt intensie-
vere begeleiding soms noodzakelijk. 
“Onlangs kwam er een jongen met 
ADHD, ODD en een licht verstan-
delijke beperking vanaf het speciaal 
onderwijs hier naartoe. Hij had al 
zijn behandelingen afgerond, maar 
toch kreeg hij op school weer  
conflicten.” Voorneveld: “Samen 
met de ouders hebben we gezegd: 
er moet een coach komen die je op 
school kan ondersteunen waardoor 
je beter kan leren omgaan met 
conflicten.” Omdat de leerling uit 
de wijk van Voorneveld’s wijkteam 
kwam, kon ze dat zelf organiseren. 
Als leerlingen uit een andere wijk 
komen, is Voorneveld vaak de  

schakel naar het wijkteam aldaar.
In gevallen dat er extra onder-
steuning nodig is, worden ouders 
en eventueel zorgorganisaties op 
school uitgenodigd voor een ge-
sprek. Ook Voorneveld wordt bij 
zulke gelegenheden vaak uitge- 
nodigd om iets meer te vertellen 
over de wijkteams: “Het is goed om 
de opties te schetsen en even uit te 
leggen wat we doen. Dat neemt bij 
ouders ook een drempel en even- 
tuele angst weg die kan bestaan als 
ze ons niet kennen.”

Fysieke aanwezigheid is erg be-
langrijk om de brugfunctie goed te 
kunnen vervullen. Zo kan de brug-
functionaris constant de vinger aan 
de pols houden. “Je kent mensen 
vaak al zo lang en ze komen steeds 
weer bij je terug. Er zijn en dichtbij 
zijn betekent vaak al dat mensen het 
even aandurven,” aldus Voorneveld. 
Van Dijk herinnert zich de situatie 
van voor de brugfunctionaris, waarin 
contact met zorgorganisaties via 
stroperige processen en met veel 

Orthopedagoog Astrid van Dijk is al 20 jaar werkzaam op De Baander, 
een kleinschalige school voor praktijkonderwijs. De school heeft 
een regiofunctie: het biedt zo’n 220 leerlingen uit de regio Eemland, 
die in het reguliere onderwijs niet meekomen, onder een intensieve 
begeleiding onderwijs op maat. Op de binnenplaats werken leerlingen 
aan fietsenreparatie, anderen zijn in de weer met paarden en pony’s. ‘We 
kennen alle leerlingen persoonlijk,’ zegt Van Dijk.

BETROUWBARE PARTNER
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ruis verliep. “We hebben zorg nog 
nooit zo snel kunnen inzetten als 
met Daphne,” zegt ze tevreden.

Een ander moment waarop de brug-
functionaris ingezet wordt, is als de 
leerplicht geschonden wordt.  
Sommige leerlingen komen niet 
altijd naar school, terwijl de school 
wel op de leerplicht toe moet zien. 
Als die geschonden wordt, werkt 
Voorneveld samen met de leer-
plichtambtenaar om een oplossing 
voor de betreffende leerling te 
vinden. 

Op De Baander denken ze constant 
na over hoe de zorg verder te verbe-
teren. Leerlingen krijgen trainingen 
aangeboden, van sociale vaardig-
heidstraining tot weerbaarheids- 
training. “Die trainingen vinden vaak 
ergens in een zaaltje ver weg plaats. 
En in de praktijk blijkt het toch vaak 

heel anders te werken,” lacht Van 
Dijk. Om dat te verbeteren zette De 
Baander de pilot ‘onderschoolse 
zorg’ op. Daarin krijgen vier leer-
lingen een half jaar lang een uur per 
week training. “De trainer blijft dan 
op het schoolplein om ze direct te 
coachen in hoe wat ze geleerd  
hebben er in de praktijk aan toe 
gaat. Dat blijkt een stuk beter te 
werken.”

De preventieve manier van werken 
en de korte lijntjes werpen volgens 
Voorneveld en Van Dijk z’n vruchten 
af. “Wij verwijzen bijna geen  
mensen naar het speciaal onderwijs, 
zo kan je een dure vorm van onder-
wijs voorkomen. Dit is ook dure zorg 
maar speciaal onderwijs is duurder,” 
aldus Van Dijk.

Vraagverheldering en voorkomen van hulpvragen

Er komt een aanmelding binnen van een alleenstaande moeder, die  
problemen met haar zoon (complex gedrag) en ex-partner ervaart.  
Het wijkteam begeleidt moeder in de vraagverheldering met als resultaat 
dat moeder accepteert dat haar zoon door een psychiater gezien wordt en 
medicatie voorgeschreven krijgt. Het contact met haar ex-partner herstelt 
doordat zij zelf ook hulp in haar netwerk zoekt en antwoorden op haar  
vragen vanuit het verleden krijgt. De inzet van het wijkteam is na 6  
maanden succesvol afgerond.

BETROUWBARE PARTNER
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Samenwerking met FACT teams  
Over schotten heen kijken

“Het FACT team richt zich op de 
behandeling van mensen met een 
ernstige psychiatrische aandoening 
die thuis wonen,” vertelt teamleider 
Noorlander. “Maar we richten ons 
bijvoorbeeld niet op woonbege-
leiding. Daarvoor hebben we het 
wijkteam nodig en daarin vinden de 
teams elkaar steeds beter.” Beide 
teams zijn continu bezig om be-
handeling en begeleiding zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen. 
In samenwerking met elkaar, in- 
woner en zorgaanbieders, werken 
ze aan passende zorgplannen voor 
de inwoners.

Om de samenwerking te stroomlij-
nen voor de inwoners wordt ge- 
regeld overlegd; telefonisch, in de 
wijken en tijdens een zes wekelijks 
fysiek overleg waarin wijk- en FACT 
team samenkomen om probleem-
situaties te bespreken. Met name 
face-to-face contact is belangrijk, 
weet Christa Oosterveen. “Onlangs 

organiseerden we een gemeen-
schappelijke lunch. Dan zoeken we 
elkaar op en bekijken we hoe we 
over schotten heen kunnen kijken. 
Het komt bijvoorbeeld voor dat een 
inwoner eigenlijk hulp nodig heeft, 
maar (nog) niet naar een formele 
aanmelding toe wil.” Dan is er een 
aantal stappen, voordat een regu-
liere procedure wordt opgestart, 
geboden. 

Wijkteammedewerker Job van Veen 
vertelt hoe het er in de praktijk aan 
toe gaat: “Een inwoner had in het 
verleden een vervelende ervaring 
gehad met de GGZ. Toen is er 
iemand van het FACT team met mij 
meegekomen naar een gesprek dat 
wij hadden ingepland. Na afloop 
van dat gesprek dacht de inwoner: 
dat is eigenlijk best een normaal 
iemand. Dat hielp zozeer dat hij 
zich weer aanmeldde voor behan-
deling.” Zo helpen de korte lijntjes 
een lang bureaucratisch proces te 

omzeilen en kunnen inwoners een 
duwtje in de goede richting krijgen.
Het FACT team opereert – in tegen-
stelling tot andere onderdelen van 
de GGZ – veel in de wijk. Het komt 
in beeld na de reguliere behande-
ling van een psychiater of psycho-
loog van de GGZ en richt zich op 
het voorkomen van crises en het 
opnieuw helpen vormgeven van het 
leven van inwoners. Voor de hulp-
vrager betekent het dat zorg sneller 
kan worden geleverd. Oosterveen: 
“Soms hebben inwoners hulp nodig 
in het huishouden, of bij het opzet-
ten van een dagstructuur, bij op tijd 
opstaan, gezond eten. Het wijkteam 
is dan misschien niet het eerste 
adres waar ze aan denken, maar het 
kan voor ons wel een hele goede 
mogelijkheid zijn om die hulp daar 
toch te krijgen.”

Waar de wijkteams altijd volgens het 
principe van vrijwilligheid werken, is 
dat voor FACT teams niet noodzake-
lijk. Toch geniet het wel de voorkeur 
en werken ze in het overgrote deel
met medewerking van de cliënt. 

Volgens de wettekst moet de  
GGZ mensen behandelen als  
ze niet zelfstandig kunnen  
functioneren in de maatschappij, 
maar vaak is er sprake van een grijs 
gebied. “Iemand zegt misschien wel 
dat hij geen hulp nodig heeft, maar 
wij zien wel dat een huis vervuilt.” 
Weer een situatie waar over schot-
ten heen gekeken moet worden. 
“We zeiden: daar moet niet alleen 
de GGZ naar binnen, maar ook 
woonbegeleiding. Door de regels 
vervolgens voor ons te laten  
werken, begeleiden we mensen 
weer naar de maatschappij,” aldus  
Noorlander.

Buiten kaders denken en over 
schotten heen kijken, zijn begrip-
pen die continu terugkomen in de 
samenwerking tussen FACT team en 
wijkteam. Door samen op te trekken 
kunnen inwoners uiteindelijk beter 
worden geholpen en kunnen  
inwoners ook aan 
hun doelen 
werken. 

In hun kantoor aan de Stadsring ontvangt wijkteammedewerker Job 
van Veen zijn collega’s van het FACT team Christa Oosterveen en FACT 
teamleider Robertjan Noorlander. In het Berg- Leusder- Vermeerkwartier 
is tussen hun beider teams een intensieve samenwerking ontstaan. Op 
basis van hun ervaringen delen ze de stellige overtuiging dat beide 
partijen elkaar nodig hebben om de hulpvrager zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn. Ze onderhouden daarvoor korte lijntjes en trekken 
veel samen op in de wijk.

BETROUWBARE PARTNER

‘We gaan wel samen 
zoeken, ze laten me het 

zoveel mogelijk zelf doen, 
maar stappen waar ik het 
echt te eng vindt, doen 

we samen.’
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Want ontwikkeling blijft belangrijk. 
Oosterveen: “Onze benadering is 
niet: ik ben ziek en afgeschreven, 
maar wel: ik heb een beperking en 
moet met bepaalde dingen reke-
ning houden. We proberen mensen 
te helpen om te focussen op wat 
ze nog wel kunnen.” Zoals de wijk-
teams de nadruk leggen op het 
inzetten van de eigen kracht van de 
hulpvragers, richt het FACT team 
zich op herstel. Oosterveen be- 
nadrukt tenslotte dat FACT- en wijk-
team de problemen waar inwoners 

voor staan niet zonder elkaar op 
kunnen lossen. Beide teams vullen 
elkaar aan en versterken elkaar. 
“Samenwerking kost natuurlijk tijd 
en geld, maar het levert uiteinde-
lijk veel meer op voor de inwoner 
en die staat voor ons centraal. Dat 
moeten we te allen tijden goed in 
het oog houden.”

Wijkteam beschikbaar op afroep 
Moeder met psychische, depressieve klachten, gescheiden, met twee 
kinderen van 20 en 15. Het wijkteam is al langer betrokken vanwege schei-
ding van ouders en de psychische klachten van moeder. Ruzies met vader 
en dochters. Jongste dochter is licht verstandelijk beperkt (in behandeling 
geweest bij ‘s-Heerenloo, en ondersteund door ‘Coach en Cootje’ om te 
werken aan haar zelfvertrouwen). Moeder heeft een aantal zelfmoordpogin-
gen gedaan, waarna korte opnames volgden. Het wijkteam blijft betrokken, 
in samenwerking met FACT. Contact met vader loopt erg moeizaam. Hij ziet 
alleen zijn jongste dochter en het contact loopt nu via haar. Ouders hadden 
altijd ruzie, ook na de scheiding. Moeder laat het contact nu bij dochter 
en bemoeit zich er zo min mogelijk mee. Dit geeft rust. Moeder had ups 
en veel downs. Zij wordt ondersteund door een GGZ psycholoog. Moeder 
wil ook de dagbesteding weer oppakken. Ze heeft een goede vriendin die 
haar helpt en ze weet Indebuurt033 te vinden. Het gaat nu goed. Jongste 
dochter volgt de training ‘Kopzorgen’ vanuit Indebuurt033. Oudste dochter 
zoekt zelf hulp bij GGZ vanwege haar jeugd en wat ze heeft meegemaakt 
met haar ouders. De begeleiding vanuit het wijkteam is gewijzigd en nu 
geen standaard afspraak meer, maar er wordt gebeld indien moeder dat 
nodig vindt.

BETROUWBARE PARTNER ‘Ja, ik had eerst een week de 
tijd gehad om zelf te bellen en 
toen ik dat niet gedaan had, 
zei de wijkteammedewerker: 
we gaan samen naar je werk 
bellen. En toen heeft ze de 
telefoon ook in mijn hand 
gedrukt. Helpen waar nodig, 
verder zelf doen. Het geeft wel 
een goed gevoel, een stukje 
vertrouwen.’
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Samenwerking met Indebuurt033  
Op het snijvlak van dienst- en hulpverlening

“Wij zijn juist veel op straat te vin-
den, achter de voordeur komen we 
niet,” zegt Omar Benali. Hij werkt 
voor Indebuurt033 in Randenbroek 
Schuilenburg en geeft daarmee 
direct aan waarin Indebuurt033, dat 
het welzijnswerk en vrijwilligerswerk 
in Amersfoort coördineert, en de 
wijkteams elkaar kunnen versterken. 
‘Indebuurt033’ richt zich vooral op 
het (collectief) versterken en  
verbinden van mensen via sociale 
netwerken in de buurt. Als er  
individuele zorg en ondersteuning 
nodig is, kan de organisatie mensen 
doorverwijzen naar de wijkteams en 
vice versa. 

IndeBuurt033 heeft vier informatie-
winkels in de stad en vijf informatie-
punten met een wekelijkse inloop. 
Je kunt er terecht met allerlei vra-
gen over zorg, welzijn, wonen of  
financiën. Op een laagdrempelige 
manier werkt Indebuurt033 samen 
met inwoners aan een leefbare 

buurt. Een plek waar iedereen mee-
telt en meedoet. Met ruimte voor 
eigen initiatief en ondersteuning 
voor wie dat nodig heeft. Bijvoor-
beeld door vrijwilligerswerk en 
ontmoetingen tussen buurtbe- 
woners te organiseren en (gratis) 
laagdrempelig sporten te or- 
ganiseren. Eens in de zes weken 
vindt er een vergadering van het 
buurtbestuur plaats waarin, naast 
Indebuurt033 en het wijkteam, ook 
andere betrokkenen als de Alliantie, 
ABC-coördinatoren en buurtbe- 
woners aanschuiven.

De Groot en Van Mullem werken 
nauw samen met Indebuurt033.  
De Groot: “Indebuurt033 sluit 
regelmatig bij ons aan. Dat is een 
goede gelegenheid om te kijken 
wat we voor inwoners en elkaar 
kunnen betekenen. Stel je voor: er 
is een echtscheiding. Dan kunnen 
zij ons van tevoren wijzen op een 
bepaald programma dat eventueel 

ingezet kan worden. Of ze stellen 
de inzet van een sociaal juridisch 
dienstverlener of een mantelzorg- 
expert voor. ”Ook kunnen we  
jongeren wijzen op speciale work-
shops. Op deze manier hebben we 
al vele inwoners naar Indebuurt033 
kunnen verwijzen,” aldus De Groot.

Ook Van Mullem betrekt haar  
collega’s van Indebuurt033 actief  
bij haar caseload. “We zijn begon-
nen om samen met Indebuurt033 
naar bepaalde gesprekken met 
inwoners te gaan.”

Onlangs kon Benali zijn activiteiten 
inzetten om een inwoner die bij het 
wijkteam bekend was een sociaal 
netwerk te bieden: “Carolien vroeg 
of ik niet iets voor een inwoner met 
een hulpvraag kon betekenen. Ik 
heb toen een gesprek gevoerd 
met meneer en toen kwamen we 
terecht bij een initiatiefgroep van 
bewoners die een buurtcentrum 
aan het opzetten waren. Hij bleek 
heel veel te weten van ICT en dat 
was toevallig net waar in die groep 
behoefte aan was. 
Toen ging hij 

Carolien van Mullem werkt als wijkteammedewerker in Randenbroek 
Schuilenburg, Madelon de Groot in het wijkteam Vathorst. Twee hele 
verschillende wijken met verschillende problematiek. Randenbroek 
Schuilenburg is een multiculturele wijk, waarin sociale druk, psychische 
problematiek en armoede tot de voornaamste problemen behoren. In 
de vinexwijk Vathorst is complexe scheidingen één van de belangrijkste 
vraagstukken waar het wijkteam mee te maken krijgt. De gemene deler is 
dat veel problematiek achter de voordeur plaatsvindt.

BETROUWBARE PARTNER

‘De laagdrempeligheid 
van het contact is erg fijn. 
Als ik een gesprek wil, kan 

ik een belletje of appje 
doen en dan wordt er zo 

snel mogelijk een gesprek 
ingepland.’
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Erger voorkomen, begeleiding dichtbij 
Het wijkteam heeft bij een gezin met alleenstaande moeder en drie 
kinderen al langere tijd een regietaak. Het betreft kinderen met wisselende 
gedragsproblemen, twee kinderen onder voogdij en één uit huis geplaatst. 
Elk kind heeft een andere vader, de vaders zijn uit beeld. Er is veel huiselijk 
geweld geweest. Gezin woont ‘beschermd’ zelfstandig met ambulante 
begeleiding. Moeder maakt gebruik van de Wet Langdurige Zorg, 
verstandelijke beperkt, heeft een goed hart, maar maakt niet altijd goede 
keuzes. Zij kan niet goed op de lange termijn kijken en heeft het nodig 
om gehoord te worden. Het wijkteam ondersteunt door naast moeder 
te staan en haar sterker te maken in haar moederrol. Onder andere door 
haar te begrenzen in de impulsieve keuzes die ze steeds maakt of dreigt 
te maken. Het netwerk wordt steeds actief ingezet wanneer er belangrijke 
keuzes gemaakt moeten worden in het leven van de kinderen. Het wijkteam 
fungeert ook als bemiddelaar in de samenwerking tussen school en 
moeder. Door deze inzet wordt uithuisplaatsing voorkomen.

aan de slag met de website en het 
aanleggen van een internetverbin-
ding.”

Bij de echtscheidingsproblematiek 
in Vathorst zijn vaak kinderen be-
trokken, vertelt De Groot. “Inde-
buurt033 biedt in zo’n geval (kos-
teloze) trainingen om de kinderen 
daarbij te begeleiden. Dat zijn hele 
nuttige initiatieven waar we veel 
gebruik van maken.”

BETROUWBARE PARTNER
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Huisarts en Wijkteam 
Wijkteam ontlast en vult huisarts aan

Als patiënten zich bij Deconinck 
melden, is het wijkteam vaak ook 
al bij de inwoner betrokken. Op-
vallend genoeg is dat niet altijd 
voor dezelfde klachten waarvoor 
ze bij de huisarts aankloppen. 
“Het komt geregeld voor dat het 
wijkteam betrokken is op school 
omdat er problemen zijn met de 
kinderen. Als de ouders dan bij mij 
komen blijkt bijvoorbeeld dat het 
kind stress heeft, omdat de ouders 
overbelast zijn met de mantelzorg 
voor de grootouders van het kind.” 
In zo’n geval kijkt de huisarts samen 
met het wijkteam of ook de groot-
ouders wat ondersteuning kunnen 
krijgen, zodat de ouders minder 
belast zijn met de hulp voor diens 
eigen ouders en zodat ouders meer 
tijd kunnen besteden aan het kind.

Zulke ondersteunende hulp kan 
bestaan uit een dag huishoudelijke 

hulp, maaltijdvoorziening of dag-
besteding, afhankelijk van wat er 
beschikbaar is. “Vaak is huis-
houdelijke hulp of dagbesteding 
heel nuttig om ouders van de 
kinderen een beetje te ontlasten,” 
weet Deconinck. Omdat het  
Soesterkwartier, waar de praktijk 
van Deconinck gevestigd is, veel in- 
woners kent met sociale problemen 
ziet ze het wijkteam als een belang-
rijke schakel in het sociaal domein. 
De sociale problemen zijn namelijk 
ook van invloed op de gezondheid 
van inwoners en hebben daarmee 
betrekking op de hele familie, weet 
Deconinck. 

Volgens haar hebben de wijkteams 
ertoe bijgedragen dat huisartsen 
zich bewuster zijn van wat de wijk 
allemaal te bieden heeft. Naast de 
wijkteams werken huisartsen nauw 
samen met organisaties als de 

Jeugd Gezondheidszorg en  
Indebuurt033. Deze samenwerking 
moet helpen sneller een duidelijk 
beeld te krijgen van de problema-
tiek. Deconinck: “Zo kunnen we 
mensen meteen verwijzen naar de 
juiste plekken zonder dat diegene 
van A naar B en weer terug wordt 
gestuurd.”

Dat is een vooruitgang ten opzichte 
van de situatie van voor de sociale 
wijkteams. Destijds bestonden er 
een hoop verschillende instellingen, 
herinnert Deconinck zich: “Toen 
moest ik als huisarts veel meer zelf 
in kaart brengen waar het probleem 
lag, met als risico dat er vervol-
gens tegen me gezegd werd: deze 
meneer hoort niet hier want hij is 
zwakbegaafd dus hij hoort daar.” 
Nu brengt het wijkteam in kaart wat 
er allemaal speelt en is het domein 
minder in hokjes verdeeld. De 
kennis van wijkteammedewerkers 
van het hele systeem helpt belang-
rijke informatie op de juiste plek te 

brengen. “Dan kijken we samen: wat 
speelt hier nu eigenlijk? In samen-
spraak met de cliënten stellen we 
vervolgens prioriteiten, want je kan 
niet alles tegelijk oplossen.”

Mensen zijn zich vaak niet bewust 
van de achterliggende problemen 
van hun klachten, zegt Deconinck. 
“Het is dan onze taak om tegen 
mensen zeggen: ‘het feit dat je veel 
fysieke klachten hebt komt ook om-
dat je veel stress hebt.’ Of: ‘ je slape-
loze nachten komen door je slechte 
financiën, of door de ziekte van je 
kind of je moeder.’ Als de oorzaak 
van het probleem gevonden en 
erkend is, is de volgende stap het 
wegnemen van die oorzaak. En zo’n 
oplossing is alleen mogelijk als je 
samenwerkt met mensen die  
kunnen kijken naar huisvesting, 
financiën, kinderen et cetera.  
Dat doen wij allemaal niet,” zegt  
Deconinck. “Wij doen echt de 
medische zorg en wijkteams zorgen 
voor de sociale kant.”

Naast verschillende organisaties in het sociaal domein vormen ook 
huisartsen een belangrijke schakel in de relatie tussen wijkteam en 
hulpvrager. Huisarts Sylvie Deconinck is tevreden over de samenwerking 
tussen haar praktijk en het wijkteam in het Soesterkwartier. “Dat komt 
misschien ook omdat hier de pilot plaatsvond,” zegt ze. “We kennen 
elkaar al eventjes en daardoor weten we elkaar snel en goed te vinden.” 
Het contact verloopt onder meer via regelmatig telefonisch overleg, maar 
ook via een beveiligd digitaal systeem. “Het is belangrijk om van elkaars 
werk op de hoogte te zijn, zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt,” 
aldus Deconinck.

BETROUWBARE PARTNER
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Het is niet alleen het wijkteam dat 
informatie bij de huisarts aanlevert. 
Andersom houdt de huisarts het 
wijkteam ook op de hoogte, bijvoor-
beeld als er wordt doorverwezen 
naar de psychiatrie. “Als er kinderen 
in het spel zijn, is het belangrijk dat 
iemand weet dat er wat speelt in 
een bepaald gezin. Dan moeten wij 
daarvoor contact opnemen met het 
wijkteam.” Ter ondersteuning wer-
ken er twee psychisch verpleeg- 
kundigen binnen de praktijk van 
Deconinck. “Zij zien ook cliënten 
bij ons in de praktijk en kunnen dus 
ook inschatten waar de moge-
lijke knelpunten liggen. “Is het een 

sociaal probleem? Of is het psychi-
atrisch en moet het naar de GGZ? 
Onze Praktijkondersteuner GGZ 
heeft wekelijks overleg met het wijk-
team om vragen te beantwoorden 
en samen casuïstiek te bespreken.”

Tot slot benadrukt Deconinck dat 
de samenwerking tussen huisarts en 
wijkteammedewerker intensief is en 
zich in het Soesterkwartier kenmerkt 
door korte lijntjes. Beiden vullen  
elkaar aan en voor de huisarts kan 
het wijkteam als verlichting van de 
hoge werkdruk dienen.

Zorg blijft betaalbaar door integrale aanpak
Een mevrouw van eind 70 is dementerend. Er was huishoudelijke hulp 
ingezet voor drie uur per week. Mevrouw verzamelt veel spullen, de 
grond en het huis liggen vol. De ingezette drie uur per week leken niet 
toereikend. Afgesproken is dat de hulp nu twee keer in de week zal komen. 
Maar dan wel één keer twee uur en de andere keer één uur, zo is er meer 
controle en toezicht, zonder dat het aantal uren uitgebreid hoeft te worden. 
Dagbesteding wordt aan mevrouw voorgesteld. Er is afgesproken dat als 
mevrouw het te spannend vindt dat de vier dagdelen worden omgeklapt 
naar 4 uur ‘individuele begeleiding thuis’ per week zodat mevrouw eerst 
hiermee vertrouwd kan raken. Het gevolg van dat mevrouw naar de 
dagbesteding gaat, is dat er minder hoeft te worden opgeruimd en dat 
er minder boodschappen nodig zijn, dus ook minder financiële uitgaven 
en mevrouw is onder de mensen. Ook de dochter (mantelzorger) wordt 
ontlast. Het wijkteam signaleerde dat de dochter overbelast werd in haar 
rol als mantelzorger en heeft de mantelzorg coördinator van Indebuurt033 
betrokken voor een gesprek.
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Wat we doen
• onze organisatie is overzichtelijk en plat. We houden zaken graag
 simpel, kijken naar wat er echt nodig is. Medewerkers nemen de ruimte
 om actief andere rollen op te pakken die bijdragen bij het ontwikkelen
 en vormgeven van de organisatie;
• de kwaliteiten en talenten van medewerkers benutten we maximaal.
 We bieden ruimte om te leren en te ontwikkelen. Leren doen we vooral
 door samen op te trekken en kennis en ervaringen uit te wisselen
 (‘on the job’, intervisie en casuïstiekbespreking). We creëren ruimte
 in de planning van ons werk om van elkaar te kunnen leren en durven
 te koersen op de expertise van de ander. Bij andere leervragen wordt
 scholing op maat gefaciliteerd;
• we treffen goede voorzieningen – bijvoorbeeld op het gebied van ICT – 
 zodat onze mensen hun werk goed en gemakkelijk
 kunnen doen.

Doel
We zijn een inspirerende organisatie waar kwaliteiten van 
medewerkers benut worden en waar waardering is voor het 
aandeel dat medewerkers leveren. Geïnspireerde medewerkers  
zijn een belangrijke succesfactor om inwoners met een hulpvraag 
goed van dienst te zijn.

42

Inspirerende  
organisatie
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Expertise uitwisselen met collega’s

“In Utrecht hadden we het werk 
heel strikt opgedeeld,” zegt Arici in 
haar kantoor in de wijk Kruiskamp, 
die samen met Koppel en de Bin-
nenstad haar werkgebied vormt. “In 
Utrecht bestond een team jeugd & 
gezin en een team volwassenen. Ik 
werkte voor het team jeugd & gezin 
wat betekende dat als mijn cliënten 
18 jaar werden, ik ze over moest 
dragen.” Omdat Arici de behoef-
te voelde meer generalistisch te 
werken, sloot de benadering van de 
wijkteams in Amersfoort beter bij 
haar idee van dienstverlening aan. 
Arici hielp zelf met het opzetten van 
de visie en missie van de wijkteams, 
die proberen mensen op een syste-
mische manier en vanuit hun eigen 
kracht te helpen met het oplossen 
van problemen.

“Ik ben ervan overtuigd dat je een 
persoon binnen het eigen familie-
systeem beter kunt helpen dan 
wanneer je alle systemen loskop-
pelt. Hier pakken we alle vragen 
van een huishouden op, bundelen 
ze en dan maken we één plan,” 
vertelt Arici, die met haar collega’s 

veel gebruik maakt van netwerken 
rondom de inwoner. Ze noemt het 
voorbeeld van een vader met een 
burn-out, die door de huisarts 
werd doorverwezen. Terwijl ze in 
haar oude werk een plan gemaakt 
zou hebben met een focus op de 
burn-out van de man, keek ze nu 
breder: “We gingen ook met zijn 
vrouw en de kinderen in gesprek. 
Daaruit bleek dat serieuze relatie-
problemen de basis vormden van 
zijn burn-out. Het werk was niet de 
oorzaak van de problemen, maar 
dat konden we alleen zien omdat 
we het hele huishouden bekeken,” 
weet Arici, die vervolgens voor 
alle schakels van het huishouden 
passende hulp en ondersteuning 
organiseerde.

Arici specialiseert zich nu via een 
opleiding in het leveren van maat-
werkplannen, waarin de samenwer-
king met partners een belangrijke 
rol inneemt. Arici gelooft dat de 
wijkteams veel invloed kunnen 
hebben in het sociaal domein door 
samen te werken met andere par-
tijen. “Je kunt dit werk niet in je 

eentje doen. Je hebt andere partij-
en, zoals woningcorporaties, afde-
ling Werk en Inkomen, Indebuurt033 
of schuldhulpverlening echt nodig. 
Als wijkteam zijn we een soort spin 
in het web.” Zulke maatwerkplannen 
worden benaderd vanuit een waar-
dendriehoek, waarin betrokkenheid, 
rendement en legitimiteit van belang 
zijn. “Om een goed plan te maken 
moet je rekening houden met al die 
factoren,” aldus Arici.

Het is ook belangrijk dat deze basis 
goed geregeld is om de zorg en 
ondersteuning betaalbaar te  
houden, benadrukt ze. De wijkteams 
hebben in dit proces een regietaak 
toebedeeld gekregen. Als ‘spin in 
het web’ vormen de wijkteams de 
schakel met andere betrokken or-
ganisaties. Omdat dat een nieuwe 
manier van werken was, was dat  
even wennen voor alle  
betrokkenen, 

Rengin Arici beschikte al over ruime ervaring in het sociaal domein voordat 
ze in Amersfoort voor de Sociale Wijkteams aan de slag ging. In Engeland 
en Duitsland werkte ze met vluchtelingen en nadat ze dertien jaar geleden 
in Nederland neerstreek, werkte ze voor verschillende zorgorganisaties.  
Bij stichting MEE werkte ze in Utrecht met name met jongeren met een 
verstandelijke beperking. 

INSPIRERENDE ORGANISATIE

‘Het is natuurlijk ook schaamte 
en je denkt dat je het zelf wel 

kan oplossen en je schuift 
dingen voor je uit. Zelf vind ik 
het moeilijk om te bedenken 

wanneer ik die stap zou 
nemen, dus het was wel fijn 

dat ze mij benaderd hebben. 
Ik ervaar bij het wijkteam dat 

er meer naar je probleem 
geluisterd wordt.’



4746

Zelfredzaamheid en voorkomen van hulpvragen
Een alleenstaande moeder met twee kinderen meldt zich aan voor een, in 
eerste instantie, ingewikkelde opvoedondersteuning. Na het onderzoek  
en drie korte interventies kan de hulpvraag afgesloten worden. De  
wijkteammedewerker benadrukt de eigen mogelijkheden van moeder 
en moeder pakt de adviezen adequaat op, zij kan dit zelf. Dit gold ook 
voor een moeder met een kind met Downsyndroom. Moeder zag door de 
bomen het bos niet meer, maar na kortdurende ondersteuning van 1 à 2 
gesprekken kon moeder op eigen kracht verder.

INSPIRERENDE ORGANISATIE

ook voor de zorgaanbieders. 
Door de scholing waaraan Arici 
deelneemt, geeft dit haar en  
collega’s van andere organisaties  
de mogelijkheid om elkaar te  
vinden. Met name bij complexe 
zaken is het belangrijk een integraal 
plan op te stellen, zodat de wijk-
teams hun regietaak zo goed  
mogelijk kunnen vervullen. “Het 
helpt natuurlijk als we dat persoon-
lijk contact al hebben. Als je een 
medewerker schoolt om een maat-
werkplan te maken, zien ze zichzelf 
ook terug in de toekomst van zo’n 
plan.” 

Naast de scholing die Arici buiten 
de deur ontvangt, is de experti-
se uitwisseling binnen haar eigen 
team van groot belang. Samen met 
26 collega’s in Kruiskamp-Koppel- 
Binnenstad. Door bijvoorbeeld in 
duo’s te werken, willen de wijkteams 
de expertise uitwisseling tussen 

collega’s onderling bevorderen. 
Bovendien bespreken ze in het team 
wekelijks de binnengekomen  
cases. Bij de samenstelling van 
teams wordt rekening gehouden 
met diversiteit; de collega’s hebben 
ieder hun eigen expertise waarin ze 
hun collega’s mee kunnen nemen. 
“In de casuïstiek word ik echt  
gevoed door hun energie en kennis. 
Dat vormt de basis van mijn ontwik-
keling, meer nog dan de maatwerk-
cursus buiten de deur,” aldus Arici.
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“We vergaderden gewoon waar er 
een plekje binnen onze moederor-
ganisaties te vinden was,” herinnert 
ze zich in wijkcentrum Het Middel-
punt, waarnaast wijkteam Schot-
horst Zielhorst, waar Van Halteren 
voor werkt, nu gevestigd is. Door-
dat ze vanaf de begin-fase bij het 
project betrokken was, maakte Van 
Halteren van dichtbij mee hoe de 
organisatie - te midden van een 
veranderend zorglandschap - zich 
ontwikkelde, totdat in januari 2017 
de Stichting Wijkteams Amersfoort 
het levenslicht zag. Dat was niet 
zozeer het eind van een proces 
als wel het begin van een nieuwe 
opbouwfase.

Kort na de oprichting van Stichting 
Wijkteams Amersfoort werd Van 
Halteren gekozen als voorzitter van 
de ondernemingsraad (OR). Ook 
voor haar vorige werkgever MEE zat 
ze in de OR, maar dat was een hele 
andere ervaring. “Toen werkte ik in 
een organisatie die moest krimpen, 

we hadden continu reorganisaties 
en moesten afscheid nemen van 
mensen. Nu kwam ik opeens in een 
bouwende organisatie terecht,” 
aldus Van Halteren. De energie die 
de organisatie in opbouw haar gaf, 
gebruikte ze bij het op poten zetten 
van de personeelsregelingen voor 
haar collega’s.

Naast onderlinge kruisbestui-
ving tussen collega’s ziet de OR 
erop toe dat werknemers goed 
geschoold blijven. Zo worden er, 
zowel wijkteambreed als individu-
eel, trainingen aangeboden over de 
meest uiteenlopende onderwerpen 
waar wijkteammedewerkers in de 
praktijk mee te maken krijgen: van 
verslaving tot autisme, tot niet aan-
geboren hersenletsel en wat dies 
meer zij. Ook heeft iedere mede-
werker een loopbaanbudget dat 
naar eigen inzicht is te besteden. 
“Iedere werknemer gaat daar op 
een andere manier mee om. De één 
maakt het helemaal op en de ander 

doet af en toe eens een cursus.”

Maar scholing is niet het enige waar 
de OR zich mee bezighoudt. “We 
hebben eigenlijk alle personeelsre-
gelingen die je maar kunt beden-
ken samen moeten opbouwen; de 
regeling thuiswerken, de regeling 
overwerken, Arbo regelingen en ga 
zo maar door.” Van Halteren en haar 
OR-collega’s komen om de week  
bijeen. Ze opereren niet als een 
traditionele OR. “Op een studiedag 
zagen we dat het ook vernieuwen-
der kon. In plaats van dat de plan-
nen uit de koker van een bestuur-
der komen en aan de werknemers 
worden gepresenteerd, willen wij 
dat het vooraf uit de kokers van de 
werknemers komt: een soort van 
participerende medezeggenschap,” 
aldus Van Halteren. Voordat de 
bestuurder een beleid heeft, gaan 

bestuurder en OR al met elkaar rond 
de tafel over wat er op de plan-
ning staat en hoe dat samen aan te 
vliegen.

Afhankelijk van het onderwerp  
bepaalt de OR met de bestuurder 
hoe collega’s betrokken worden bij 
het meedenken over beleid. “Dat 
kan door een HR-ronde tafel te 
organiseren. Of collega’s te vragen 
het aan te geven als ze op speci-
fieke onderwerpen willen meeden-
ken.” Deze manier van werken staat 
nog in de kinderschoenen, maar 
Van Halteren heeft goede hoop 
dat het met medewerking van de 
medewerkers beter beleid oplevert. 
“De bestuurder schrijft nog steeds 
het stuk, maar met input van de 
werknemers vooraf. Je voorkomt de 
slag dat wij er achteraf van alles van 
gaan vinden.”

Gonnie van Halteren is vanaf het eerste uur betrokken bij de wijkteams in 
Amersfoort. In oktober 2013 detacheerde haar toenmalige werkgever MEE 
haar als wijkteammedewerker in de pilot die toen net was opgezet. Samen 
met collega’s uit verschillende zorgorganisaties ging ze ondersteuning in 
de wijk bieden op ongebaande paden. “Er was helemaal niks: geen plek, 
geen dossiersysteem. We hadden eigenlijk alleen elkaar en de opdracht,” 
zegt Van Halteren zo’n vijf en half jaar later.

INSPIRERENDE ORGANISATIE

Participerende medezeggenschap  
op een nieuwe manier 

‘Wat ik wel vond in het 
begin met het eerste 

contact is dat zij bij jou 
thuis komen. Maar ik 

schaamde mij dood voor 
mijn woonsituatie dus heb 
ik op kantoor bij hun mijn 
eerste gesprek gehad.’
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Methodische ondersteuning en begeleiding
Na onderzoek door het wijkteam is bij een zorgmelding besloten tot een 
korte interventie met behulp van de methodiek ‘Hechter’. Met als resultaat 
dat ouders hun opvoedstijl helder hebben en weten hoe ze op een leef-
tijdsadequate wijze bij hun kinderen kunnen aansluiten. Hiermee is  
eventuele escalatie verder voorkomen.

INSPIRERENDE ORGANISATIE

Dat betekent niet dat OR en werk-
nemers het altijd eens zullen zijn 
met het gevoerde beleid. “Het zal 
af en toe best blijven schuren en dat 
is ook goed,” weet Van Halteren. 
Zelf krijgt ze in de uitoefening van 
haar vak ook wel eens te maken met 
zaken die ze liever anders zou zien. 
“Als wijkteammedewerkers hebben 
we allemaal veel in onze rugzak 
en we willen vanuit ons hulpverle-
nershart graag ondersteuning  
bieden, maar soms heb je daar 
gewoon geen tijd voor.” Zo komt 
het voor dat bij hele zorgintensieve 
situaties er niet genoeg tijd over-
blijft voor andere hulpvragen.

Toch constateert Van Halteren  
tevreden dat er een organisatie is 
ontstaan waarin de medewerkers 
betrokken zijn en veel terug-
koppelen. “Ik krijg heel veel mails 
en zelfs al kunnen we er niet altijd 
wat mee, het zet ons vaak toch aan 
het denken.” Het in samenwerking 
met de wijkteammedewerkers conti-
nu bezig zijn de arbeidsomstandig-
heden te verbeteren, motiveert Van  
Halteren enorm. “Het is best een  
pittige baan. We krijgen te maken 
met een veelheid van soms hele  
heftige problemen. Juist daarom  
zijn personeelsregelingen heel  
belangrijk.”

‘Ik kan niet goed contact vinden met andere mensen en wat ik moet 
doen in Nederland. Het Wijkteam helpt mij hiermee en helpt mijn 

gezin met problemen. Zij ondersteunen mijn gezin in alles wat nodig is. 
Daardoor gaat het nu heel goed met ons gezin.’
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Continu leren

Het stigma dat jeugdzorg met zich 
meedraagt doet de deuren al gauw 
dicht, weet Van den Brink uit erva-
ring. “Nu kom ik gewoon binnen als 
Caroline die een gezin komt hel-
pen. Dus zonder dwang, of zonder 
dat de rechter dat bepaald heeft.” 
Zorgmeldingen van Veilig Thuis 
komen ook bij het wijkteam binnen. 
“Vanwege de vertrouwdheid met 
gezinnen kan het wijkteam snel een 
zaak zelf oppakken of schakelen 
naar de noodzakelijke hulp” vertelt 
Van den Brink.

Door de andere fase in het proces, 
maar ook door de nieuwe proble-
men waar Van den Brink mee te 
maken krijgt, valt er veel te leren 
als wijkteammedewerker. “Ik dacht 
dat ik al veel wist, maar vanaf het 
moment dat ik hier werk, leer ik 
elke dag. Tijdens de teamverga-
dering had ik laatst een vraag over 
KIES-training (kinderen in echt-
scheiding situaties). Een collega 
wist dat de regeling daarvoor vanaf 
1 maart is veranderd, omdat ze naar 
een presentatie over KIES-trainin-

gen was geweest. De informatie die 
ze daar opstak, brengt ze vervol-
gens terug naar het team.”

Bij de samenstelling van wijkteams 
is er rekening mee gehouden dat 
de expertise van de medewerkers 
aansluit op de problemen die er 
in een bepaalde wijk spelen. “In 
een volkswijk als het Soesterkwar-
tier hebben we veel te maken met 
laaggeletterdheid en licht verstan-
delijke beperkingen,” vertelt Van 
den Brink. De brede expertise in 
het team wordt continu onderling 
gedeeld. 

Eén van die vormen is het weke-
lijkse casuïstiekoverleg, waarin 
wijkteammedewerkers aan de hand 
van een aantal leidende principes 
– de veiligheid van de burger staat 
voorop, één plan en één en dezelf-
de contactpersoon per gezin - on-
derling ingewikkelde hulpvragen 
bespreken. “Als een collega bij-
voorbeeld andere zorg in wil zetten, 
kijken we daar samen kritisch naar: 
Waarom kan je het niet zelf? Wat 

is de meerwaarde?” aldus Van den 
Brink die benadrukt hoe belang-
rijk het is kritisch te kijken naar de 
kwaliteit en de kosten van de in te 
zetten zorg.

Die kritische rol zorgt nog wel eens 
voor dilemma’s bij wijkteamme-
dewerkers. Van den Brink: “Je zit 
eigenlijk met twee petten op. Je wil 
het beste voor de inwoner die vaak 
z’n zorgaanbieder heel fijn vindt. 
Maar dat valt niet persé samen met 
wat echt nodig is.” Ze beschouwt 
het als haar taak om kritisch te zijn 
naar zowel de zorgaanbieder die 
goede zorg moet leveren, als naar 
de inwoner die zich op herstel moet 
richten. Regelmatige evaluatie met 
de vraag of de zorg nog wel aansluit 
is daarom ook belangrijk.

Naast de reguliere evaluaties zijn 
de wijkteams recent ook met twee 
andere methodes gestart: Morele 

oordeelsvorming en methodische 
leerbespreking (MLB). Van den Brink 
is één van de zeven getrainde ge-
spreksleiders. Bij morele oordeels-
vorming gaat het om het nemen van 
de juiste beslissing voor een moreel 
dilemma. “Laatst wilde een collega 
op huisbezoek komen en aan de 
telefoon noemde hij de voornaam 
van zijn duo-collega. De inwoner zei 
vervolgens: als het een Marokkaan 
is dan wil ik hem niet.” Nadat de  
collega in kwestie niet wist hoe  
ermee om te gaan, werd het vraag-
stuk in een sessie morele oordeels-
vorming ingebracht. 

In zeven stappen zochten collega’s 
argumenten om hun gedrag op te 
baseren. Ze wegen of er voldoende 
rekening gehouden wordt met de 
wensen, rechten en belangen van 
alle betrokkenen, 
waarna er 
vanuit 

Caroline van den Brink werkte, voordat ze aan de slag ging voor de wijk-
teams, jarenlang als jeugdbeschermer. Toen ze vanuit haar oude baan 
gedetacheerd werd voor de pilot in het Soesterkwartier was het dan ook 
even schakelen: “Als jeugdbeschermer stond ik helemaal achterin de hulp-
verlenersrij. Als alles mislukt was, kwam men bij mij. Nu zit ik met dezelfde 
kennis voorin het proces, waardoor we veel problemen kunnen voorko-
men,” zegt Van den Brink.

INSPIRERENDE ORGANISATIE

‘Ik ben verhuisd 
en kom uit het 

Leusderkwartier, 
en mijn vorige 

contactpersoon is 
toen persoonlijk mee 

geweest met de 
overdracht. Dit heb 
ik als zeer prettig 

ervaren.’
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het team een gemeenschappelijk 
oordeel komt. Uiteindelijk werden 
hier de rechten van een collega  
geschonden, wat te allen tijden een 
grens is, maar toch zat in eerste 
instantie niet iedereen op de zelfde 
lijn. “Ik leer zo ook heel veel over de 
perspectieven van mijn collega’s,” 
zegt Van den Brink die haar blik 
gericht heeft op de toekomst: “Het 
is een situatie die we vaker tegen 
zullen komen. Een volgende stap is 
dat we ook moresprudentie ontwik-
kelen, zodat we die de volgende 
keer paraat hebben.”

De tweede methode die sinds kort 
is ingevoerd, is de methodische 
leerbespreking (MLB), een combi- 
natie van casuïstiek en intervisie.  
“MLB bestaat uit terugkijken op 
je cases en reflecteren op je eigen 
handelen,” aldus Van den Brink die 
ook de MLB begeleidt. Net als bij 

morele oordeelsvorming bewijst het 
nut van de training zich omdat veel 
collega’s vergelijkbare cases in hun 
portefeuille hebben.  

Van den Brink vindt het belangrijk 
dat de stichting mogelijkheden 
biedt om zulke dilemma’s aan te 
kaarten. “We staan voor iedereen 
altijd klaar, maar nemen bijna nooit 
de tijd voor onszelf. Als je vastloopt 
in een zaak kun je de vraag op-
werpen: hoe kan ik ondersteuning 
blijven verlenen? Als alle collega’s 
vervolgens vragen stellen en hun 
ervaring delen, halen we daar heel 
veel uit. Collega’s kunnen dan heel 
opgelucht reageren: dus zo had ik 
dat moeten doen!”

Elkaar helpen 
Er zijn twee aanmeldingen van twee oudere inwoners bij het wijkteam met 
dezelfde vraag: eenzaamheid en dagbesteding. Beide inwoners hebben 
een Indonesische achtergrond en hebben dezelfde behoefte. Doordat 
de twee betreffende wijkteammedewerkers met elkaar in gesprek komen, 
ontstaat het idee om beide inwoners aan elkaar te koppelen om samen te 
koken en te eten. Beide inwoners gaan in op het voorstel en zijn zeer  
tevreden over de aangedragen oplossing.

INSPIRERENDE ORGANISATIE
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‘Ja, de samenwerking is erg goed en we overleggen ook. Ik heb het gevoel 
dat ik serieus genomen wordt en dit heeft denk ik ook te maken met dat er 
gekeken wordt naar wat er echt nodig is. Als er teveel gedaan wordt voelt 

het als betutteling en als er te weinig gedaan wordt voel je je in de kou 
staan. Maar het overleggen is juist, hoe dit goed loopt en zij voelen het ook 

wel aan wat ik nodig heb.’
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De beloften en de praktijk
Over de beloften van de decentralisaties van de jeugdzorg, de langdu-
rige zorg en de participatiewet bestaat veel overeenstemming. Eén van 
ons heeft de afgelopen jaren vaak een decentralisatie-bingo gespeeld 
in zalen met uitvoerende professionals of beleidsmakers in het sociaal 
domein. De toeschouwers werd gevraagd de belangrijkste beloften van 
de decentralisatie op een rijtje te zetten. De uitkomsten werden ver- 
geleken met tien beloften die zijn opgesteld bij het begin van de  
decentralisatie. Wie de meeste beloften raadt, wint de bingo.  
Sommige beloften worden in elke zaal genoemd. Nabijheid, bijvoor-
beeld. De zorg moet dichtbij de burger worden georganiseerd. Een 
andere veelgenoemde is integraal werken. Problemen op verschillende 
levensdomeinen (wonen, inkomen, schulden, relaties, jeugdzorg)  
moeten in samenhang worden aangepakt. Zo wordt voorkomen dat 
hulpverleners langs elkaar heen werken of nog erger elkaar tegen- 
werken. Eén gezin, één plan, één regisseur, is dan het motto. Andere 
veel genoemde beloften zijn: maatwerk (niet de regel of de voorziening 
moeten voorop staan, maar het op maat gesneden plan dat een  
bewoner verder helpt), preventie (door er eerder bij te zijn, kan escalatie 
worden voorkomen), eigen kracht (versterk het netwerk rond bewoners 
zodat ze meer hulplijntjes hebben). Met deze beloften in de hand  
zouden zorg en ondersteuning beter en goedkoper moeten worden.

In de interviews met professionals in Amersfoort klinken de beloften 
door. Amersfoort heeft zoals de meeste gemeenten gekozen voor zorg 
dichtbij in de vorm van sociale wijkteams. De wijkteammedewerkers 
worden getraind om integraal te kijken. Achter de burn-out van de man 
die door de huisarts is doorverwezen zit niet overbelasting op het werk, 
maar relatieproblemen thuis. Lastig gedrag van de kinderen kan samen-
hangen met geldzorgen van de ouders. De geïnterviewde professionals 
geven ook aan dat zij veel vrijheid hebben om oplossingen te zoeken. Zo 
kan de wijkteammedewerker Daphne van Voorneveld beslissen dat een 
jongen die van het speciaal onderwijs overkwam naar het praktijkonder-
wijs iets extra’s nodig heeft om het op school te redden. Dus regelt zij 
een coach. Daarmee wordt voorkomen dat hij weer terug moet naar het 
speciaal onderwijs. Dat is niet alleen beter voor hem, maar bespaart ook 
kosten.

‘Ja, je zit er zelf nog wel met tegenzin je verhaal te vertellen omdat je die 
stap echt moet zetten. Dus je bent meer bezig met je zenuwen en je eigen 
verhaal vertellen. Het is fijn dat bij het tweede gesprek je merkt dat alles 

wat ik zelf heb verteld tijdens dat eerste gesprek bij het wijkteam is blijven 
hangen. Je hoeft niet nog een keer je hele verhaal te vertellen.’
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Als wijkteammedewerkers verantwoordelijk zijn voor alle levensdomei-
nen, maar niet de macht hebben om doorbraken te forceren op al die 
levensterreinen dan is dat een recept voor overspannen wijkteammede-
werkers. Hun cirkel van verantwoordelijkheid is namelijk veel groter dan 
hun cirkel van controle. Om wijkteammedewerkers in staat te stellen om 
te doen wat nodig is, helpt het als ze meer bevoegdheden krijgen. Dan 
wordt hun cirkel van controle groter. En als het niet lukt om bevoegd- 
heden laag in de organisatie te beleggen moeten er heldere escalatie-
routes zijn, waarbij is vastgelegd wie over doorbraken kan beslissen. 
Vervolgens gaat het erom iets te leren van de uitzonderingen die in  
specifieke situaties zijn gemaakt. 

Drie ordes van leren
Om de beloften van de decentralisatie waar te maken moet er geleerd 
worden van de uitzonderingen. Je kan daarbij een onderscheid maken 
tussen drie ordes van leren. Bij eerste orde leren gaat het om het vak-
manschap van de uitvoerende professional. Het gaat om het leveren 
van maatwerk en om het legitimeren van dat maatwerk. In Amersfoort 
hebben wijkteammedewerkers samen met andere organisaties daar ook 
een training in gehad. Het gaat niet alleen om de regels (de legitimiteit), 
maar ook om de maatschappelijke opbrengst en wat de kosten zouden 
zijn als er geen maatwerk wordt geleverd (rendement) en om de vraag 
hoe het maatwerk de kracht van het gezin en het netwerk van het gezin 
mobiliseert (betrokkenheid). Dat kan leiden tot andere uitkomsten. Het 
kan zijn dat dagbesteding of thuiszorg niet geïndiceerd zou worden als 
je alleen kijkt naar de hulpvrager, maar een medewerker van het wijk-
team daar toch voor kiest om de mantelzorger te ontlasten en daarmee 
te voorkomen dat de situatie escaleert.

De tweede orde van het leren bestaat uit het ontdekken van patronen 
in de uitzonderingen. Een inspirerende organisatie gaat vervolgens 
op zoek naar oplossingen voor die patronen. Amersfoort heeft een 
maatwerkvangnet. Dat budget stelt wijkteammedewerkers in staat om 
onorthodoxe oplossingen mogelijk te maken. Zo kan het gaan om een 
informele pleegzorgvergoeding waarbij de moeder door psychiatrische 
problematiek niet wil meewerken aan een officiële pleegzorgplaatsing. 
Het gaat ook vaak om het voorkomen van huisuitzettingen. Veel ge-
meenten hebben een maatwerkbudget, maar het schort nog vaak aan 
de analyse van de patronen waar het maatwerkbudget voor wordt in- 

Bij de geïnterviewden bestaat ook het besef dat maatwerk nodig is. Op 
de praktijkschool is behoorlijk schoolverzuim. Maar als leerplicht op de 
reguliere manier gaat handhaven, levert dat meer schade op dan voor-
deel. De wijkteammedewerkers zien ook het belang van sociale net- 
werken. Zo vertelt Hanneke Scheper trots dat ze vier autistische  
jongeren met elkaar in contact heeft gebracht door ze met elkaar te 
laten gamen. Er is zelfs een fietsclubje uit voortgekomen. Elke zaterdag 
gaan de vier jongeren samen fietsen. In een ander geval wordt een 
buurvrouw bereid gevonden om de administratie over te nemen.

Leren doen wat nodig is
Uit de interviews met de professionals blijkt dat de beloften van de 
decentralisatie goed zijn geland in Amersfoort. Maar om de beloften 
waar te maken is het niet genoeg dat wijkteammedewerkers de filosofie 
achter de decentralisaties omarmen. Ze moeten ook in staat gesteld 
worden om te doen wat nodig is. Dat gaat niet vanzelf. Het motto ‘één 
gezin, één plan, één regisseur’ betekent ook dat die ene regisseur ver-
antwoordelijk is voor onderdelen van het plan op vele levensterreinen. 
Maar de regisseur kan niet beslissen over de toegang tot de verschillen-
de levensterreinen. Bijvoorbeeld: een wijkteammedewerker begeleidt 
een voormalige sekswerker. Ze is uit vak gestapt, heeft een baan en 
huurt met haar dochtertje een kamer bij een voormalige klant. Die wil 
meer dan alleen de huur. Met de wijkteammedewerker wordt een plan 
gemaakt. Ze moet daar zo snel mogelijk weg. Maar een aanvraag voor 
een urgentiebewijs wordt afgewezen. Wat te doen?

Hoe meer de plannen, die bewoners en wijkteammedewerkers opstel-
len, maatwerk bevatten, hoe meer uitzonderingen er gemaakt moeten 
worden, hoe lastiger het is om medewerking te krijgen van andere 
instanties die verantwoordelijk zijn voor de toegang tot voorzieningen. 
De knelpunten raken vaak aan de bestaanszekerheid van bewoners. In 
Almere was één van ons betrokken bij een casus van een moeder met 
zeven kinderen waarvan de uitkering was gestopt. De armoede in het 
gezin was zo compleet dat de betrokken jeugdhulpverlening oordeelde 
dat de kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Dat is een trauma 
voor de kinderen, maar ook nog eens veel duurder voor de gemeente. 
Reken maar uit. Een vergoeding voor zeven pleegkinderen is prijziger 
dan een uitkering. De impasse is pas doorbroken omdat de casus onder-
deel werd van een leersessie van de gemeente.
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gezet. Als er vaak huurschulden mee worden voldaan, is dat een aan- 
leiding om met de woningcorporaties te zoeken naar structurele maat- 
regelen om de inzet van incidentele noodoplossingen terug te dringen.

Tweede orde oplossingen kunnen ook gevonden worden door een 
alternatief te verzinnen voor veelvoorkomende individuele oplossingen. 
Als op een school vaker individuele indicaties worden afgeven, kan er 
ook gekozen worden voor een onderwijsarrangement. Dit biedt meer 
ruimte voor flexibiliteit en vermindert de administratieve lasten. Deze 
tweede orde oplossingen zijn ook essentieel om het tekort in het sociaal 
domein terug te dringen. In een KPMG –rapport dat in opdracht van de 
gemeente is opgesteld om greep te krijgen op de tekorten, wordt sterk 
ingezet op meer collectieve zorg en ondersteuning en minder specialis-
tische jeugdhulp. Het motto is: ‘Zo zwaar als nodig, zo licht als mogelijk.’ 
Dit krijgt pas betekenis als wijkteammedewerkers de patronen herken-
nen in de verwijzingen en de ruimte krijgen daar alternatieven voor te 
ontwikkelen. Zo is er in Enschede met een lokale voetbalclub een collec-
tief alternatief ontwikkeld voor individuele verwijzingen naar zorgboer-
derijen. Dat helpt ook de caseload van de wijkteammedewerkers omlaag 
te brengen.

Derde orde leren gaat om de samenhang met andere organisaties.  
Als wijkteammedewerkers vaker bij dezelfde organisatie tegen dichte  
deuren lopen, kan je ze één voor één leren om de deur open te wrikken, 
maar het is dan verstandiger om op een hoger niveau de dialoog te  
organiseren. Zo heeft de Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort  
uiteenlopende casuïstiek verzameld over bijvoorbeeld grensvlakken  
wetgeving WMO/WLZ en over Wonen en Zorg. Dat prikkelt om beleids-
afspraken en uitvoering te vernieuwen. We maken het dan samen  
slimmer en goedkoper. 
 
Niet de samenstelling, maar de inbedding is essentieel
Bij de inrichting van sociale wijkteams is veel gesproken over het profiel 
van de medewerkers (specialist of generalist) en de samenstelling van 
de teams (moeten er ook mensen in die kennis hebben van de partici-
patiewet?). Voorstanders van breed samengestelde teams stellen dat dit 
de integrale aanpak ten goede komt. Dat helpt zeker, maar nog belang-
rijker is de inbedding van de sociale wijkteams in het sociaal domein.  
De beloften van de decentralisaties kunnen pas worden waargemaakt 
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als in beeld gebracht wordt hoe de routines van andere organisaties 
(meestal publieke instanties) invloed hebben op het werk van de wijk-
teammedewerkers. Dat begint met het herkennen van de patronen in 
het maatwerk dat moet worden geleverd. Wie de patronen ziet, kan 
ook hulpmiddelen inzetten om het werk makkelijker te maken, zoals een 
maatwerkvangnet. Of bij andere instanties de routines aan de orde stel-
len die het moeilijker maken om te doen wat nodig is. Voor het waarma-
ken van de beloften van de decentralisaties is het niet alleen nodig om 
goede hulp en ondersteuning te bieden aan bewoners, maar ook om 
doorbraken te forceren in de bureaucratie.

Pieter Hilhorst  
publicist en raadslid Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
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