Wijkteam Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
033 469 48 69

wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
www.wijkteam-amersfoort.nl

Wijkteam dichtbij

• Zorg en ondersteuning worden
zoveel mogelijk dichtbij huis
opgepakt. Zelfredzaamheid en
veiligheid van de inwoner zijn
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 en één
plan. Hierdoor weet iedereen
waaraan gewerkt wordt.
• Inwoners, sociale basisvoorzieningen, wijkteams en
zorgaanbieders werken intensief
samen.
• De aandacht verschuift steeds
meer naar het voorkomen van

Visie

Wijkteam Amersfoort: 			

Kernwaarden
• We zijn betrokken, weten wat er
speelt en blijven aansluiten op de
situatie.
• We zijn onderzoekend,
nieuwsgierig naar wat nodig is en
creatief in oplossingen.
• We zijn doortastend. Vanuit de
hulpvraag werken we met heldere
doelen binnen een afgestemd
integraal plan.
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• We 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 dienstverlening blijft de zorg betaalbaar.

Onze opdracht
De opdracht aan het wijkteam bestaat uit drie delen: vraagverheldering,
ondersteuning en begeleiding én regie. Deze zijn in onze dienstverlening onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hieronder leggen we per
onderdeel uit wat we daaronder verstaan.

Vraagverheldering

Wij brengen in kaart wat er in een huishouden aan de hand is. Hierbij kijken we niet alleen
naar het onderwerp van de vraag waar de inwoner mee komt, maar ook naar de andere
gebieden van het leven zoals: werk, inkomen en financiën, maatschappelijke participatie,
wonen, onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en (geestelijke en lichamelijke) gezondheid.
Op deze manier krijgen we een compleet beeld van de zelfredzaamheid.

Missie

Naast de inwoner

Strategische routes
• We leveren uitstekende dienstverlening en zijn probleemoplossers bij uitstek.
• We zijn een betrouwbare partner,
werken volgens een plan en laten
zien welke stappen we daarin
maken.
• We zijn een inspirerende
organisatie en inspireren daarmee
ook anderen.

Ondersteuning en begeleiding

Wij faciliteren de inwoner bij het bereiken van zijn doelen. Na de vraagverheldering
bespreken we wat hij of zij wil bereiken en wat er nodig is om daar te komen. Op basis
van al deze informatie, helpen we bij het maken van een integraal perspectiefplan. Hierin
staat wat er moet gebeuren om tot de gewenste situatie te komen en wie wat gaat doen.
Als er andere mensen betrokken zijn, worden die meegenomen in het plan.
Omdat de teams bestaan uit professionals met veel verschillende expertises, kunnen we
de meeste mensen zelf begeleiden en ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van
opvoeding, financiën, relaties en mentale gezondheid of bij het zelfstandiger
functioneren in het dagelijks leven.

Regie

De regie voor het uitvoeren van het plan ligt zoveel mogelijk bij degene van wie het
plan is: de inwoner(s) zelf. Dat is het uitgangspunt. We spreken met elkaar af hoe we
de uitvoering ervan blijven volgen zodat de doelen worden gehaald. Wij houden het
totaaloverzicht over het plan en blijven volgen hoe het met de inwoner(s) gaat en hoe
de ondersteuning verloopt. Hierbij houden we op een gepaste manier contact met alle
betrokkenen. Ook met andere professionals als daar sprake van is.
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Welkom
Inwoners van Amersfoort kunnen bij de wijkteams terecht met hulpvragen en
voor ondersteuning. In januari 2022 bestaat Stichting Sociale Wijkteams
Amersfoort (SWA) vijf jaar. Dit boekje geeft een beeld van wat er is bereikt.
Dat doen we aan de hand van verhalen, tekeningen, blogs en interviews.
Omdat het boekje is bedacht en geschreven door wijkteammedewerkers, geeft
het een uniek kijkje achter de schermen. Zo zie je hoe SWA in de dagelijkse
praktijk vormgeeft aan drie strategische routes: uitstekende dienstverlening,
betrouwbare partner en inspirerende organisatie.

Uitstekende dienstverlening

Inwoners en organisaties in Amersfoort weten het wijkteam te vinden. De wijkteamadministratie
neemt de aanmeldingen aan en op pagina 8 is te zien welke enorme diversiteit aan vragen er
binnenkomt. Uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoners is belangrijk in het
werk van wijkteammedewerkers. Het verhaal van Jolanda over meneer Verbeek op pagina 10 is
hier een mooi voorbeeld van. Na een lange periode waarin hij van crisis naar crisis leeft en veel
overlast geeft, vindt hij meer rust als hij dagbesteding krijgt en doet waar hij goed in is: anderen
helpen. De wijkteammedewerkers hebben de taak om de zorg en ondersteuning te coördineren,
de zogeheten regiefunctie. Op pagina 13 zijn de essentiële elementen hiervan visueel gemaakt.
In de transformatie heeft het wijkteam de opdracht gekregen om het echt anders te doen. Als
mensen niet uit een lastige situatie kunnen komen omdat regels en procedures in de weg staan,
moet het team iets kunnen forceren. Daarvoor zijn de doorbraakregisseurs. Op pagina 16 vertellen
zij aan de hand van drie schrijnende situaties wat zij hebben gedaan, wat het heeft opgeleverd en
wat dit de samenleving heeft bespaard. Wijkteammedewerkers moeten vaak snel kunnen
schakelen, ook als zij geconfronteerd worden met een dilemma. In de blog ‘Kat in het nauw, laten
zitten of niet?’ op pagina 22 vertelt Marin waarom ze zonder rechtsgeldige verklaring van Jeroen,
toch zijn huis is binnengegaan.
Wijkteammedewerkers zijn er echt voor iedereen. In de blog op pagina 26: ‘Ik doe mijn werk,
ook voor mevrouw Ahma’ vertelt Marijke hoe ze voelde dat ze echt langs moest gaan bij de
overlastgevende Ahma. Ook al was ze al twee jaar niet meer bij haar betrokken. Want als je als
wijkteammedewerker weet dat het niet goed met iemand gaat in jouw wijk, dan moet je handelen.
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Betrouwbare partner

SWA is er voor de kwetsbare inwoners. Maar dit doen de wijkteammedewerkers niet alleen. Het
wijkteam is onderdeel van een netwerk van organisaties in het Sociaal Domein van Amersfoort.
Zo versterken we samen de wijken. In de ondersteuning aan inwoners streven we altijd naar
gelijkwaardige samenwerking. Ook als dat lastig is. In de blog ‘Ondanks moeilijke beslissingen
proef ik geen wrok of verwijt’ op pagina 30 vertelt Dennis over de samenwerking met een moeder
van wie de zoon uit huis is geplaatst.
Op pagina 32 komen medewerkers van andere organisaties aan het woord. Zij vertellen hoe zij de
samenwerking met SWA ervaren en wat beter kan. De wijkteammedewerkers werken niet
alleen samen met organisaties, maar ook met lokale ondernemers die de visie delen. In het
interview ‘Joost helpt mensen weer op en in het zadel’ vraagt Esther de sociaal bewogen
fietsenmaker uit Kattenbroek hoe hij mensen helpt in de wijk. Joost is de vaste fietsenmaker van
SWA. Hij onderhoudt de fietsen waarop de wijkteammedewerkers door de wijk naar hulpvragers
gaan.

Inspirerende organisatie

SWA blijft kijken hoe de dienstverlening beter kan. Dit doet het wijkteam in het gesprek met de
inwoner(s), tussen professionals onderling en met partners in het netwerk. In de blog ‘Vertragen
voor de goede hulpverlening en stevige professionals’ op pagina 48 vertellen een aantal
wijkteammedewerkers hoe zij er intern voor zorgen dat zij zich blijven ontwikkelen.
Op pagina 54 is te zien hoe de wijkteams zijn getransformeerd van allerlei verschillende
organisaties naar één SWA. En hoe zij van oud naar nieuw denken zijn gegaan. In de blog ‘Hoe
zie ik kleur door mijn witte bril’ beschrijft Marin hoe zij als hulpverlener zich steeds bewust probeert
te zijn van haar blik op inwoners met een andere culturele achtergrond. Tot slot vertelt Marijke in
de blog ‘Doen wat past’ hoe de negatieve cirkel in een gezin is doorbroken door heel goed aan te
sluiten bij de behoefte van Marcella.

Veel leesplezier!
Tamara van Altena
Directeur-Bestuurder Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort
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Uitstekende
dienstverlening
Wij leveren uitstekende dienstverlening
en zijn probleemoplossers bij uitstek
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Welke aanmeldingen komen
er binnen bij het wijkteam?
Wat doen de wijkteammedewerkers en voor wie? Dat is heel divers.
In deze tekening een greep uit de enorme diversiteit aan vragen die
op een dag binnenkomen.
11:30

9:00
Een docent van het voortgezet onderwijs meldt via de e-mail een leerling aan
waarbij er sprake is van een complexe
thuissituatie.

9:10

Een intern begeleider van een
basisschool belt om te overleggen over
structureel verzuim van een leerling.

Een inwoner belt: hij maakt zich zorgen
over zijn buurman waarvan de woning er
vervuild en verwaarloosd uitziet.

11:50

12:00
Een jongedame van vijftien jaar belt. Zij
durft met niemand te praten over het feit
dat zij via social media wordt gepest.
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Een vader belt. Hij spreekt ook namens zijn
vrouw. Hun meerderjarige nog thuiswonende dochter heeft zorg nodig die zij
niet meer kunnen bieden vanwege hun leeftijd. Welke mogelijkheden zijn er voor hun
dochter om zelfstandig te wonen?

16:10

14:20

Een praktijkondersteuner van een
huisartsenpraktijk belt: ze wil een
vrouw aanmelden met stressklachten
en signalen van een milde depressie.

Een medewerker van het consultatiebureau belt voor overleg. Er is bij een
jong gezin in de thuissituatie praktische
ondersteuning nodig nu er net een vijfde
kindje is geboren.

16:00

Een inwoner mailt. Hij slaapt niet
meer vanwege een burenruzie die
uit de hand loopt.

Een moeder belt met een vraag
voor opvoedondersteuning voor
haar twaalf jarige dochter.

10:00

Een man belt voor zijn broer. De broer
kom binnenkort weer naar huis na een
lange tijd te zijn opgenomen in een
kliniek. Hij heeft ondersteuning nodig
om weer zelfstandig te kunnen wonen.

14:00

10:25

Een huisarts belt voor overleg
over een eenzame vrouw van
begin zeventig jaar.

15:30

13:40

Een e-mail uit naam van beide ouders.
Zij liggen in scheiding en hebben drie
jonge kinderen. Ze lopen tegen veel
problemen aan.

14:55
De wijkagent neemt contact op. Een
buurtbewoner veroorzaakt veel geluidsoverlast, schreeuwt en draait harde muziek,
voornamelijk ’s avonds en ‘s nachts.

Een medewerker van Veilig Thuis mailt. Er is
een situatie van huiselijk geweld. Eén van de
gezinsleden heeft een tijdelijk huisverbod
opgelegd gekregen.

16:45
Een moeder belt met
haar zorgen over haar zoon
die drugsverslaafd is.
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BLOG

Kun je zelfstandig wonen als
je van crisis naar crisis leeft?
Stel je voor, je bent eenenzeventig jaar en leeft al jaren van crisis naar crisis.
Is het dan wel verantwoord om zelfstandig te blijven wonen? Dat heb ik me
serieus afgevraagd bij meneer Verbeek. En ik niet alleen. Als ik hem vier jaar
geleden leer kennen, gaat er geen week voorbij waarin ik niet word gebeld
omdat hij dreigt een einde aan zijn leven te maken of ruzie maakt met iedereen
in zijn omgeving.
Het gaat goed tot de volgende crisis
Inmiddels ken ik hem en weet ik ongeveer waarom het steeds zo uit de hand loopt. Vanwege flinke
schulden moet meneer Verbeek rondkomen van een heel klein budget. Hij krijgt wekelijks een
bedrag waarvan hij moet leven. Als hij iets nodig heeft, zoals een nieuwe pyjama, moet hij dit aan
zijn bewindvoerder vragen. Als deze ‘nee’ zegt, gaat het helemaal mis. Dat is voor veel mensen al
moeilijk om te accepteren, maar voor meneer Verbeek die zelf boekhouder is geweest, is het extra
lastig. Hij krijgt dan zoveel stress, dat hij niet meer kan slapen en denkt dat de hele wereld tegen
hem is. Hij houdt zijn ambulante begeleiders buiten de deur, gaat schreeuwen tegen iedereen en
dreigt voor de trein te springen. Als de situatie na ingrijpen van de crisisdienst weer wat rustiger is
en hij de hulpverleners weer binnenlaat, gaat het goed. Tot de volgende crisis…
Zoveelste melding van een levensgevaarlijke situatie
Ik krijg ze in die tijd allemaal aan de telefoon: de huisarts,
de wijkagent, zijn psychiater, medewerkers van de GGZcrisisdienst, zijn bewindvoerder, de medewerker van de
voedselbank, zijn buren. Ongelooflijk hoeveel mensen hij op
zo’n moment weet te mobiliseren. Na de zoveelste melding
dat hij in een levensgevaarlijke situatie verkeert, organiseer
ik een groot overleg waarbij ik meneer Verbeek uitnodig en iedereen die zich zorgen maakt over
hem. Om met elkaar te kijken hoe we deze negatieve spiraal kunnen doorbreken.

‘hij wil gewoon
contact met
andere mensen’

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

Ik bespreek mijn twijfels
Ik vraag me steeds vaker af of het eigenlijk nog wel verantwoord is dat hij alleen woont. Want wat
als het toch een keer helemaal verkeerd afloopt? En hoe houdbaar is dit voor de mensen in zijn
omgeving? Ik besluit mijn twijfels met hem te bespreken. Bij hem op de bank vraag ik: ‘Wat heb
jij nu nodig om meer rust te krijgen?’ Hij zegt: ‘Ik denk dat ik nog meer hulp nodig heb. Misschien
gaat het beter als mijn hulpverleners meer uren bij mij thuiskomen.’ Ik zeg eerlijk tegen hem: ‘Ik
ben bang dat dat niet gaat helpen, want zodra het misgaat, hou jij de deur dicht en wil je helemaal
geen hulp. Dus ik zie niet wat meer uren dan voor verschil gaan maken.’
Hij is het ook zat
Ik voel zijn frustratie. Hij is het ook zat om zich steeds zo te voelen, om van crisis naar crisis te leven
en ruzie te hebben met iedereen. Dan komen we op wat voor hem belangrijk is in het leven. Hij wil
zo graag iets zinvols doen, zich weer nuttig voelen. En hij wil gewoon contact met andere
mensen. Ik denk aan dagbesteding, maar er is wel een probleem. Verschillende organisaties
kennen meneer Verbeek en willen hem geen hulp meer bieden. Maar nu hij zo duidelijk zegt hoe
belangrijk dit voor hem is, ga ik toch proberen of ik iets kan regelen. Na heel veel telefoontjes,
vind ik uiteindelijk een organisatie die hem een kans wil geven. Hij is superblij.
Als ik een maand later ga kijken hoe het gaat, zie ik hem al kletsend koekjes uitdelen. Is dit meneer
Verbeek? Hij oogt heel ontspannen. Als ik hem vraag hoe het gaat, zegt hij blij ‘Goed!’ en vertelt
enthousiast dat hij Engels leert.

Weer zin in het leven
En het blijft gelukkig goed gaan. Soms belt hij me op om te vertellen dat hij heeft leren schilderen
of mozaïeken. Hij krijgt kookles en leert voedzame maaltijden te maken van ingrediënten van de
voedselbank. Zo lukt het hem om iets meer geld over te houden. Dat maakt hem trots. Hij heeft
weer zin in het leven. Ook de politie en de huisarts zien dat het goed gaat en de buren ervaren
minder overlast. Hij heeft steeds minder uren ambulante begeleiding nodig en heeft weer zin in
het leven. Deze positieve ervaring heeft hem net dat duwtje gegeven om de negatieve spiraal
weer de andere kant op te laten draaien. Wie had vier jaar geleden gedacht dat meneer Verbeek
het zo goed zou redden alleen? Zo zie je maar, ieder mens heeft het nodig om zich nuttig en
gewaardeerd te voelen.

Hij zegt dat hij nooit suïcide zal plegen
In het groot overleg zegt de huisarts dat hij denkt aan beschermd wonen omdat het fysiek steeds
slechter gaat met meneer Verbeek. De psychiater wil dat we hem nog een kans geven, maar
vindt ook dat hij beschermd moet wonen als het niet snel fysiek beter met hem gaat. Meneer
Verbeek vindt het vooral heel erg dat hij het gevoel heeft dat niemand om hem geeft. Als we
verder doorpraten, zegt hij dat hij wel dreigt met suïcide, maar dat hij het nooit zal doen. We
maken de afspraak dat hij er geen opmerkingen meer over maakt. Natuurlijk mag hij het ons
vertellen als het minder goed met hem gaat. Tot onze verbazing blijkt dat hij zich heel goed aan
deze afspraak houdt. Er komt gaandeweg meer rust. Al blijft het nog steeds heel erg zwaar voor
hem.
Tekst: Jolanda
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Professionele strenge bruggenbouwers

Hoe het wijkteam is veranderd volgens meneer Verbeek
Omdat meneer Verbeek al zolang met het wijkteam te maken heeft, vroeg
wijkteammedewerker Jolanda hem hoe het wijkteam is veranderd.
Dit is wat hij zei:
‘Het voelt alsof er nu een kring om mij heen
is gebouwd. Echt veel beter dan vroeger
toen er nog geen samenwerking was tussen
al die mensen om mij heen. Jullie zijn
eigenlijk een soort bruggenbouwers die
contact houden met mijn huisarts, de
fysiotherapeut, de begeleiders van de
dagbesteding, de voedselbank, mijn
bewindvoerder, de sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige en alle vrijwilligers.
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Regievoering is een belangrijke taak van het wijkteam. Wat wij daaronder
verstaan en wat de belangrijkste elementen zijn waaraan een goede regisseur
moet voldoen, is te zien in deze woordwolk.

Aansluiten bij bewoner
Evalueren van doelen

Helicopterview

Overzicht bewaren
Doortastend

Maar jullie zijn wel een stuk strenger
geworden. Ik mag tegenwoordig alleen
maar bellen met twee mensen van het wijkteam en dat is jammer. Voorheen belde ik
gewoon en ik vond de dames die ik aan de
lijn kreeg altijd heel aardig. Zij konden heel
goed luisteren

Jullie komen wel een heel stuk
professioneler over. In het begin moest ik
mijn handtekening gewoon op een vodje
papier zetten, maar nu gaat dat digitaal.
Ik ben blij dat ik een klik heb met jou, want
hoe kan je alles vertellen aan iemand met
wie je geen klik hebt? Ik heb iemand nodig
die rustig is, niet bang is, humor heeft en
soms gewoon zegt dat ik moet stoppen.’

Wat doet een goede regisseur?

Kritisch zijn

In contact zijn

Het goede doen

Netwerk organiseren

Oog voor verschillende belangen

Verbinden

Met inwoner plan maken

Reflecteren

Besluiten nemen

Vraag onderzoeken

Relaties onderhouden

Advies vragen

Partijen samenbrengen

Verwachtingen bespreekbaar maken

Focus houden Vragen blijven stellen
Aanpassingsvermogen
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Weer zonder hulp samen verder
na inzicht in de communicatie
Een man met autisme meldt zich op
advies van zijn behandelaar aan voor
ambulante begeleiding bij een
specialistische zorgaanbieder.
Na onderzoek constateert de wijkteammedewerker dat hij geen problemen
ervaart door zijn diagnose, maar door
het gebrek aan goede

14
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communicatie tussen hem en zijn partner.
De wijkteammedewerker voert gesprekken met zowel de man en zijn partner om
hen inzicht te geven in hun manier van
communiceren. Na een aantal gesprekken
zijn de problemen een heel stuk minder
en kunnen ze zonder hulp verder.

15
18

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

Doorbraakregisseurs geven
inwoners de regie terug
over hun leven
Als iemand in een lastige situatie er niet uit kan komen omdat allerlei regels en
procedures een oplossing in de weg staan, zijn de gevolgen vaak niet te overzien.
Dan is het goed dat wijkteammedewerkers de hulp kunnen inschakelen van de
doorbraakregisseurs. Dit zijn collega’s met kennis van wet- en regelgeving én de
contacten om binnen de wet, zaken voor elkaar te krijgen. Naast dat dat natuurlijk
voor de inwoner heel fijn is, levert het vaak ook een enorme kostenbesparing op.
Aan de hand van drie praktijksituaties, laten we zien hoe het werkt.

Van muurvast naar honkvast
Na een turbulent leven met een gewelddadige man
en veel klachten over geluidsoverlast en vervuiling,
wordt Gerda met een huurschuld van 12.000 euro
uit haar huis gezet. Zij gaat naar de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen en haar
dochter gaat naar een pleeggezin.
Na drie jaar begeleiding vanuit de maatschappelijke opvang, gaat het een heel stuk beter met
Gerda. Ze heeft haar relatie verbroken en keihard
gewerkt om haar leven weer op de rit te krijgen.
Ze heeft laten zien dat ze in staat is om zelfstandig
te wonen en heeft een opleiding tot verzorgende gevolgd. Nu is ze op zoek naar zelfstandige
woonruimte en een baan. Ze heeft een urgentieverklaring, maar kan hier vanwege haar schulden
en negatief woonverleden geen gebruik van maken
omdat zij door geen enkele woningcorporatie
wordt geaccepteerd.
Ze is toe aan een plek waar ze haar dochter
normaal kan ontvangen en waar zij hopelijk op
termijn ook kan komen wonen. En ze wil een baan
zodat ze niet afhankelijk blijft van een uitkering.
Door een aantal incidenten in het verleden krijgt
ze echter geen ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG).
19

Die heeft ze wel nodig om een baan te kunnen
krijgen. Er is wel een complicerende factor: als
Gerda werk vindt, verliest ze het recht op bijzondere bijstand. En dat heeft ze ook hard nodig,
want na jaren maatschappelijke opvang heeft ze
letterlijk geen spullen.
Dus ze zit muurvast. Door de incassokosten lopen
de schulden alleen maar verder op. Gerda lijdt
onder alle spanningen. En voor haar dochter is
het schadelijk dat ze niet bij haar moeder kan
komen. En daarbij houdt Gerda een schaarse
opvangplek bezet, waardoor iemand anders die
het hard nodig heeft, langer moet wachten.

KOSTEN DOORBRAAKSCENARIO
VERSUS DREIGENDE SCENARIO
Dreigende situatie:
Doorbraak situatie:

€ 83.750,00
€ 21.872,00

Totale besparing:		
€ 61.878,00
over de periode van één jaar

WAT IS ER NODIG?
• Een woning.
• Een VOG zodat ze kan werken.
• Planmatig aanpakken van haar
schulden.

WAT DOEN DE
DOORBRAAKREGISSEURS?
• Ze maken afspraken met een
woningbouw corporatie over de
condities waaronder zijn bereid om
Gerda een huis te geven.
• Ze overleggen met de oude
woningcorporatie. Als Gerda
akkoord gaat met begeleiding vanuit
het wijkteam, zijn zij uiteindelijk
bereid de helft van haar schuld kwijt
te schelden. De gemeente
Amersfoort neemt de schuld over.
• Ze maken via reclassering en een
jobcoach afspraken over een VOG.
• Ze geven haar een vliegende start
en regelen bijzondere bijstand voor
het inrichten van de woning.
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Van jezelf moeten isoleren
naar participeren
De drieëntwintigjarige Fatma woont met haar
zoontje van vijf jaar op een kleine bovenwoning.
Door een zeldzame en ongeneeslijke aandoening
is Fatma heel vatbaar. De kleinste verkoudheid
kan haar heel ziek maken en haar gezondheid
onherstelbare schade toebrengen. Ze heeft een
dagtaak aan haar eigen verzorging. Dat maakt
de zorg voor haar kind extra zwaar. Een aantal
dingen die zij nodig heeft om in leven te blijven,
worden niet door haar zorgverzekeraar vergoed.
De gemeente Amersfoort compenseert dit vanuit
de Participatiewet.
Fatma heeft echter een ander huis nodig, want
traplopen gaat al bijna niet meer. De woning is
te warm in de zomer en een airco is geen optie
vanwege haar gezondheid. Haar zoontje mag
geen vriendjes meenemen vanwege het gevaar
voor virussen. Dus Fatma zit letterlijk opgesloten
in de bovenwoning en raakt steeds verder sociaal
geïsoleerd. Ze voelt zich onmachtig in de opvoeding en wordt met de dag somberder. Ze komt
niet in aanmerking voor urgentie voor een ander
huis. Maar zelfs als dat wel zo was, dan zou dat
haar niet helpen aan het soort huis wat ze nodig
heeft: een woning met een tuin zodat zij en haar
zoon buiten mensen kunnen ontvangen.

WAT IS ER NODIG?
• Een gelijkvloers huis op de begane
grond met een tuin.
• Een zorgverzekeraar die alle
medische kosten vergoed zodat zij
niet afhankelijk is van de gemeente
Amersfoort en dus ook ergens
anders kan wonen.
WAT DOEN DE
DOORBRAAKREGISSEURS?
• Uitzondering op de regels maken
zodat Fatma en haar zoontje als
tweepersoonshuishouden in aanmerking komen voor een ruimere
woning met tuin.
• Regelen financiering zorgverzekering.

KOSTEN DOORBRAAKSCENARIO
VERSUS DREIGENDE SCENARIO
Dreigend scenario:
Doorbraak scenario:

€ 66.240,00
€ 28.265,00

Totale besparing: 		

€ 37.975,00

‘Fatma zit letterlijk
opgesloten in de
bovenwoning en
raakt steeds verder
sociaal geïsoleerd’
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Van alleen een slaapplek
naar een echt huis
Sahil is een alleenstaande man van eenendertig
jaar. Hij is gevlucht vanuit Sri Lanka. Sahil is vaak
verward en verslaafd aan drugs en alcohol. Hij
heeft een oorlogstrauma opgelopen en lijdt
vermoedelijk aan schizofrenie. Hij is een tijdje
behandeld bij GGz Centraal, maar hij wil geen
hulp. Toen hij nog in een woonwijk woonde,
kwamen er veel klachten uit de buurt over
overlast en geweld.
In 2018 raakt hij zijn huis kwijt. Sahil kan niet terug
naar Sri Lanka, omdat het daar voor hem te
gevaarlijk is. Na een periode van logeren bij
verschillende familieleden, woont hij sinds 2019
in de dag- en nachtopvang en krijgt een uitkering
vanuit de Participatiewet.
Stapje voor stapje krijgt hij zijn leven op orde.
Hij wil niet meer in de problemen komen, want hij
wil zijn slaapplek niet kwijt. Hij drinkt nog steeds,
maar zorgt ervoor dat niemand daar last van heeft.
In 2020 krijgt hij werk bij de fietsenstalling aan het
Eemplein via de sociale activering. Nu het redelijk
gaat, moet hij weg bij de opvang omdat hij daar al
te lang zit.
Sahil voldoet aan alle criteria voor Housing First,
een vorm van wonen met ambulante, intensieve
begeleiding en bedoeld voor dakloze mensen met
meervoudige problemen. Maar hij heeft wel veel
begeleiding nodig om hier geleidelijk naar toe te
kunnen werken. Want als hij zich onder druk gezet
voelt, loopt hij weg en komt hij weer op straat,
zonder toezicht. En dan is het wachten tot het
weer misgaat. Met alle gevolgen voor hemzelf en
de maatschappij.
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WAT IS ER NODIG?
• Een uitzondering om langer in de
maatschappelijke opvang te blijven
om toe te werken naar zelfstandigheid.
• Het liefst een huis waar hij niet
in contact hoeft te komen met
buren.
WAT DOEN DE
DOORBRAAKREGISSEURS?
• Bespreken met de gemeente
Amersfoort dat zij het verblijf in de
opvang financieren zodat Sahil
langer kan blijven. De gemeente
gaat akkoord op voorwaarde dat
hij zijn vrijwilligerswerk blijft doen
en meewerkt aan gesprekken om
toe te werken naar Housing First.

KOSTEN DOORBRAAKSCENARIO
VERSUS DREIGENDE SCENARIO
Dreigend scenario:
Doorbraak scenario:

€ 201.763,48
€ 55.053,48

Totale besparing:

€ 146.710,00
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Een kat in het nauw,
laten zitten of niet?
Een kat laten verhongeren of het risico lopen dat je je baan verliest? Het klinkt
als een dinsdag-dilemma, zo eentje van de scheurkalender op je toilet. Beide
opties zijn erg onaantrekkelijk. Helaas moeten wij als wijkteammedewerkers
soms toch zo’n keuze maken.
Dilemma
Vorige week wordt mijn collega gebeld door Iris, de vriendin van onze cliënt Jeroen. Zij zegt dat
het helemaal mis is gegaan met hem. Hij is al een tijdje psychotisch en nadat hij gisteren is beoordeeld door een psychiater, is besloten dat hij met medicatie thuis moet kunnen blijven omdat er
geen bedden beschikbaar zijn. Helaas blijkt dit te optimistisch. Het escaleert nog diezelfde nacht
en Jeroen wordt midden in de nacht opgehaald door de crisisdienst. ‘Het was een heftige nacht!’
verzucht Iris. Zij wil zo snel mogelijk terug naar haar eigen beschermde woonplek ergens aan de
andere kant van het land. Nu is er één probleem, wat moet ze doen met zijn kat?
Grote liefde: kat Pip
Jeroen is een man die al jaren beschermd woont en
hij heeft weinig mensen om zich heen staan. Hij woont
nog maar net zelfstandig in zijn nieuwe flat dus kent zijn
buren niet. Zijn relatie met Iris is wispelturig en zij heeft
genoeg aan haar eigen problemen. Verder is hij gesteld
op zijn privacy en is hij graag alleen. Na jarenlange hulpverlening is Jeroen daar ook moe van en wil hij zo min
mogelijk bemoeienis. Hij heeft één grote liefde en dat is
Pip, zijn kat. Zij stelt hem nooit teleur, gaat nooit bij hem
weg en zal nooit zijn vertrouwen beschamen.

‘Jeroen smeekt in
onze gedachten
om de liefde van
zijn leven te redden’

Nu moeten mijn collega en ik zorgdragen voor deze grote liefde. Wij voelen ons direct
verantwoordelijk. Pip zit namelijk alleen in de flat, zonder eten en Jeroen heeft de sleutel terwijl hij
ernstig in de war in de kliniek zit. Iris heeft ons op het hart gedrukt goed voor de kat te zorgen.
Zelf ben ik een kattenliefhebber dus maak ik me extra druk over zijn welzijn.

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

Urgente taak erbij
Naast mijn volle caseload, gesprekken met cliënten en het maken van drie begeleidingsplannen,
heb ik er nu een urgente taak bij: onderdak regelen voor Pip en wel zo snel mogelijk. We beginnen
bij de burenhulpdienst, onze eerste netwerkpartner voor dit soort zaken. Zij gaan uitzoeken of
er iemand beschikbaar is voor deze taak. Dat wordt lastig krijgen we meteen te horen omdat we
niet weten hoe lang Jeroen weg zal zijn en we geen sleutel hebben. Het wordt waarschijnlijk niet
vandaag of morgen.
Tijd begint te dringen
Dit geeft weinig hoop en spreekt de redder in mij aan. Mijn gevoel zegt: als niemand dit gaat
doen, zal ik het zelf moeten doen. Iris, de broer van Jeroen, de kliniek, het dierenvangnet, de
curator, een ander dierenvangnet, stichting Loes voor dieren. We hebben ze allemaal gebeld.
Iedereen heeft begrip voor de situatie. Sommigen geven aan niks te kunnen betekenen. Bij
anderen spreek ik de voicemail in en door een enkeling word ik teruggebeld. Maar na twee
dagen heeft nog niemand het verlossende antwoord gegeven: dat Pip de zorg gaat krijgen die hij
nodig heeft. Mijn collega en ik zien het beeld van een uitgehongerde, vereenzaamde Pip steeds
duidelijker voor ons.
Het kan eigenlijk niet en het mag niet
Een huis binnengaan zonder dat de klant erbij is. In onze spaarzame tijd een sleutel halen bij een
klant in een kliniek. Met twee hulpverleners tijd vrijmaken om een kat eten te geven. Het kan
eigenlijk allemaal niet en het mag ook niet. Maar Pip schreeuwt inmiddels heel hard in ons hoofd
dat hij doodgaat zonder onze hulp en Jeroen smeekt in onze gedachten om de liefde van zijn
leven te redden. Wat moeten wij doen? Wat zou jij doen? De protocollen, rechten en risico’s
zeggen iets anders dan ons mensenhart, ons hulpverlenershart. We voelen ons als een kat in het
nauw en die maakt rare sprongen.
Afweging is gemaakt
We nemen de beslissing. De beslissing om te doen wat naar onze mening moreel juist is. We halen
de sleutel op bij Jeroen, laten hem een toestemmingsverklaring tekenen
en gaan samen naar binnen om Pip eten te geven.
De verklaring is niet rechtsgeldig en als Jeroen ons aan wil
klagen omdat wij zijn huis in zijn gegaan terwijl hij er niet is,
zullen wij deze zaak verliezen. Ook hebben we alle grenzen van onze taak als wijkteammedewerker overschreden
en weten we dat we moeten bedenken hoe we dit soort
zaken in het vervolg gaan voorkomen.
Maar ondanks alles voel ik dat ik als mens de goede
keuze heb gemaakt. Zou jij niet hetzelfde hebben
gedaan als je in mijn schoenen had gestaan? Ik kan
vannacht in ieder geval lekker slapen.
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Uithuisplaatsing voorkomen door regie
en snelle ondersteuning
Een echtpaar, gevlucht uit Syrië, krijgt een
eerste kindje. Door een ernstig trauma
kan de moeder niet voor de baby zorgen.
Vanwege de taalbarrière krijgt ze wel
medicatie, maar geen behandeling.
De vader is verplicht om vrijwilligerswerk
te doen en kan daardoor niet thuisblijven
om voor hun dochtertje te zorgen. De
GGD meldt de situatie van acute onveiligheid bij Veilig Thuis en ook het wijkteam
wordt betrokken. De wijkteammedewerker
pakt de regie en regelt direct (praktische)
ondersteuning thuis door een hulpverlener die de taal van de ouders spreekt.
Ook vraagt hij om ontheffing van het
vrijwilligerswerk van de vader. Dat wordt
toegekend. Zo is de basisverzorging voor
de baby geregeld. De GGD komt twee
keer per week langs om te kijken naar de
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ontwikkeling van de baby. Het wijkteam
schakelt een minima-coach in om te
helpen bij de financiële regelzaken.
Er wordt een psychiater gevonden die
de taal van de moeder spreekt zodat zij
met de behandeling kan starten. Zij kan
daardoor beter omgaan met haar kindje.
Zij gaat weer naar buiten, pakt het huishouden op en maakt haar inburgeringstraject af. De doorbraakregisseurs regelen
dat de baby twee dagdelen naar een
kinderdagverblijf kan. Een jaar later
hebben de ouders de regie terug over
hun leven en is een uithuisplaatsing van
de baby voorkomen.
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Ik doe mijn werk,
ook voor mevrouw Ahma!
Net voordat ik wil aanbellen bij mijn laatste huisbezoek gaat mijn telefoon over.
Het is de woningbouwvereniging. Ik was contactpersoon voor mevrouw Ahma
en er is over haar een melding binnengekomen in verband met overlast. Van
binnen zucht ik. Ik heb een half jaar geleden geprobeerd met haar in contact te
komen. Haar toen proberen uit te leggen dat ze problemen krijgt als ze zoveel
lawaai blijft maken. Maar op een bepaald moment deed ze de deur niet meer
open en nam ze de telefoon niet meer op. De problemen waren toen niet zo
groot dat we er veel mee konden, dus moest ik het dossier sluiten.
Dat leg ik aan de dame van de woningbouwvereniging uit. We hebben geen
betrokkenheid meer en dus kan ik er niet zomaar heen. Ik adviseer om een
melding bij Veilig Thuis te doen, want dat is de route bij dit soort zorgen. Snel
ga ik naar binnen bij mijn afspraak, het is al drie minuten na de afgesproken tijd.
Zit me toch niet lekker
Na het huisbezoek fiets ik naar huis en
laat de dag door mijn hoofd gaan. Mijn
gedachten blijven steeds hangen bij de
situatie van mevrouw Ahma. Ze was niet altijd
even realistisch en kon soms zomaar ineens
heel boos op me worden. De wetenschap
dat het met deze vrouw in onze wijk niet zo
goed gaat en dat we daar dan niks aan doen,
zit me toch niet lekker. Want als de signalen
voor Veilig Thuis niet zorgelijk genoeg zijn om
gedwongen iets te kunnen doen, dan doet
niemand wat.

Ze moet weten dat de woningbouw gebeld heeft
Ik leg mijn leidinggevende de situatie uit. Formeel zijn we dan wel niet meer betrokken, maar we
weten nu wel dat ze waarschijnlijk in de problemen zit. En zij kent ons. Wat is passend? Hoe veilig
is het eigenlijk om gewoon op de stoep te staan? Ik vertel dat ik in het verleden weleens met de
wijkagent langs ben gegaan vanwege de zorgen die er toen waren. Dat ging altijd prima. Hoe zou
het zijn om dat gewoon nog eens een keer te doen? Ze kent mij en de wijkagent. We spreken af
dat ik dat ga proberen. Maar mevrouw Ahma moet wel weten dat de woningbouwvereniging ons
gebeld heeft.
Na het overleg bel ik de woningbouwvereniging terug. Ik bied aan om toch bij mevrouw Ahma
langs te gaan en de wijkagent mee te nemen zodat we kunnen zien hoe de situatie is en hoe het
met haar gaat. Gelukkig heeft de betrokken sociaal beheerder al aan haar verteld dat zij ons heeft
gebeld.
We zijn er voor de mensen in de wijk
De woningbouwvereniging is blij met mijn telefoontje omdat ze zich echt zorgen maken en ik fiets
opgelucht verder. We willen er zijn voor de mensen in de wijk en we werken samen om de mensen
te bereiken die het (misschien) nodig hebben

‘Ze was niet altijd even
realistisch en kon soms
zomaar ineens heel
boos op me worden’

Natuurlijk, als de problemen door blijven gaan, zal er uiteindelijk wel actie komen. Maar dat kan
best nog een poosje duren. En dan is het meteen zo groot en wordt mevrouw Ahma in de tussentijd niet geholpen. Ik heb me netjes aan de werkafspraken gehouden, maar waarom voelt dit dan
zo slecht? Ik krijg het er warm van. Dit voelt niet goed, want dit is niet waar ik mijn werk voor doe.
Ik stap af en besluit om vanaf een afgelegen bankje mijn leidinggevende te bellen.

Tekst: Marijke
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Betrouwbare
partner
Wij zijn een betrouwbare partner, werken volgens een plan
en laten zien welke stappen wij daarin zetten
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Ondanks moeilijke beslissingen
proef ik geen wrok of verwijt
Sinds lange tijd is het vaste prik om op vrijdag te starten met een kopje koffie
bij Yvonne en samen te wandelen. De koffie is niet alleen lekker, maar het is
ook nodig omdat we altijd veel urgente zaken te bespreken hebben. Zij heeft
het afgelopen jaar veel moeilijke keuzes moeten maken. Op het moment dat ik
hier zo naast haar zit, woont haar zoon niet meer thuis. Dit was een zwaar maar
onvermijdelijk besluit omdat het ondanks alle hulpverlening en steun van de
mensen om haar heen, echt niet meer houdbaar was. Op een gegeven moment
werd er alleen nog maar geschreeuwd en vlogen er spullen door het huis.
Ondanks tijdelijke afstand en afspraken werkte het samenwonen niet meer.
Niet meer veilig
Ooit had ze andere plannen: een eigen huis en een fijn gezinsleven. Op het moment dat ik met
de begeleiding begon, stond ze letterlijk voor de scherven van haar bestaan. Yvonne en haar zoon
hadden heftige confrontaties. Hij had te veel meegemaakt. De situatie was voor beiden niet meer
veilig, dat wist Yvonne. Daarom heeft ze de dappere keuze kunnen maken om haar kind bij een
ander op te laten opgroeien omdat dat het beste voor hem was. Heel lastig en confronterend.
Yvonne had het gevoel dat iedereen in haar omgeving haar in de steek had gelaten.
Maar hoe pijnlijk de situatie ook is, ze blijft
samenwerken met mij en andere hulpverleners. Dat is echt niet altijd vanzelfsprekend als een ouder door zo’n zware tijd
gaat. De gesprekken die volgen zijn niet altijd
makkelijk. Alle pijn en emoties maken het
bijna onmogelijk om het overzicht te houden.
Dan helpt het als iemand met afstand met je
meekijkt en samen met jou alles op een rij zet.
De bonnetjes die ergens in een doos liggen,
de ingewikkelde brieven van de rechtbank of
alle gevoelens die haar overspoelen. Tijdens
een afspraak met Yvonne staat er altijd veel op
de agenda.

‘Als we al wandelend
terugkijken op die
heftige periode
concluderen we dat het
niet vanzelfsprekend is
dat ik naast haar loop’

Ons kleine ritueel
Deze vrijdagochtend kom ik iets te laat aan. Ik weet dat zij al op me staat te wachten. Ik hoor mijn
mobiel al afgaan in mijn tas. Als ik van de fiets stap, gaat haar voordeur open. Ze heeft op me
zitten wachten. Gehaast kom ik binnen. Om haar te helpen het overzicht te houden, moet ik zelf
eerst tot rust komen. Daarbij helpt het lekkere kopje koffie en praten we eerst wat over leuke
boeken. Inmiddels is dit ons kleine ritueel geworden.
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Zoals altijd begint ze met een hele lijst praktische dingen voor haar zoon. Want ook al is ze moeder
op afstand, ze moet veel voor hem regelen zoals vervoer, therapie, bezoeken, schoolkeuzes en
financiën. Ondanks de zware beslissing die we hebben moeten nemen om haar kind elders te
laten wonen, zit ik hier toch met een heerlijk ruikende bak koffie met veel melk. Inmiddels zijn we
al bijna een uur verder. Het doornemen van de praktische zaken heeft lang geduurd. Soms komen
er tranen bij Yvonne en pauzeren we even. We worden alleen onderbroken door haar hond.
Inmiddels weet hij: als die meneer komt, gaan we zeker uit. Het duurt hem te lang.
We kunnen niet alles tijdens een wandeling bespreken. Zij wil niet steeds huilend op straat lopen.
Ook al zijn we er inmiddels aan gewend dat de buurt ons goed in de gaten houdt, we trekken ons
er niets meer van aan. Onzeker vraagt Yvonne of ik na al haar geratel nog puf heb voor een
wandeling. Daar hoef ik niet over na te denken. We pakken onze jassen en het hondje is door het
dolle heen. Eindelijk!
Gelijkwaardigheid, wederzijds respect en interesse
Als we al wandelend terugkijken op die heftige periode concluderen we dat het niet vanzelfsprekend is dat ik naast haar loop. Het is een fijn gesprek. Ik voel gelijkwaardigheid, wederzijds
respect en interesse. In de hulpverlening gebeurt het vaak dat de grenzen tussen mezelf en de
professional die ik ben, vervagen. Ik blijf mezelf. We zeggen vaak onder collega’s: je bent je eigen
gereedschap. Natuurlijk let ik daarbij wel op mijn grenzen. Ik ben hier immers voor haar. Om haar
te helpen haar emoties te uiten en gedachten te ordenen. Om haar te helpen om keuzes te maken
en te wijzen op haar mogelijkheden.
Kinderen en ouders scheiden is een gruwel voor elke ouder
Ook al sta je als hulpverlener emotioneel meer op afstand en bekijk je een situatie toch wat
zakelijker, dat maakt het niet minder zwaar. Niet minder ingrijpend om een grens te trekken en een
andere (tijdelijke) oplossing aan te dragen. Kinderen en ouders scheiden, is een gruwel voor elke
ouder. Dat raakt je als hulpverlener.
Als we zo naast elkaar lopen en terugkijken, komt er veel voorbij. Er zijn meerdere collega’s van mij
betrokken geweest. Ze vertelt me hoe lastig het was om steeds weer iemand te moeten
vertrouwen. Natuurlijk, met alles wat we nu weten, hadden we dingen echt anders kunnen doen.
Maar ik hoor in haar stem geen wrok of verwijten. Daar heb ik
bewondering voor.
Onder de bomen van het park waar de hond zijn
maatjes ziet, kijken wij samen vooruit. En dwaalt het
gesprek af. We hebben het ineens over boeken en dat
het nog best warm is voor september. Dat is een goed
teken. Voor vandaag is het rond. Na veel emoties en
veel gepraat, kan ik rustig afscheid nemen.

Tekst: Dennis
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Wijkgerichte
samenwerking
voor de
kwetsbare
inwoner
Wat gaat goed en wat kan beter?

Wat gaat goed?
Het contact is veel makkelijker geworden.
We weten elkaar steeds beter te vinden,
vooral bij moeilijke situaties.
Wijkagent

Het is heel fijn dat wij altijd kunnen
overleggen. Jullie denken mee en samen
zorgen we ervoor dat alle belangen
worden meegewogen.
Present

Vijf jaar geleden kregen de wijkteams
van de gemeente de opdracht om de
ondersteuning voor kwetsbare inwoners
anders te organiseren. Eenvoud, kwaliteit
en tijdigheid zijn voor ons de kernbegrippen in deze transformatie. Wij hebben de
afgelopen vijf jaar hard gewerkt om dit
voor elkaar te krijgen. Natuurlijk doen we
dat niet alleen.
We hebben onze partners in Amersfoort
in de wijk Randenbroek – Schuilenburg
gevraagd om hun ervaringen met
ons te delen tijdens een digitaal
rondetafelgesprek. We vroegen:
Wat gaat er goed? Waar liggen
ontwikkelmogelijkheden?
En waar kunnen we elkaar versterken?

Het werkt goed dat we samen kijken
naar wat er nodig is en waar we
uitzonderingen moeten maken voor
inwoners die het moeilijk hebben.
Alliantie
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Het is fijn dat jullie de regiefunctie hebben
en het overzicht hebben. Het is duidelijk
welke hulp je bij ons haalt en waarom dat
goed is. Het is nog wel afhankelijk van de
persoon die je treft bij het wijkteam, want
niet iedereen is hier even goed in.
Present

Voor de inwoner is het niet altijd laagdrempelig. Dit is wel beter geworden met
de komst van het team Toegang Sociaal
Domein. Als je eenmaal iemand te pakken
hebt, is het contact wel heel prettig.
Indebuurt033

In het onderwijs zien we elkaar vaak wanneer
er ondersteuning nodig is. Samen optrekken
helpt om met een bredere blik naar een
situatie te kijken. We kunnen elkaar helpen
om de juiste vragen te stellen.
Samenwerkingsverband de Eem

Wat kan beter?
Voor medewerkers van de scholen en
andere samenwerkingspartners zijn jullie
heel makkelijk te bereiken, maar voor
ouders is de stap wel groot. Er is angst voor
het wijkteam. Ik hoor wel eens: ‘Ze pakken
je kinderen af!’ Wees meer aanwezig op
de scholen. Het verlaagt de drempel als
mensen een gezicht zien.
Samenwerkingsverband de Eem

Hiernaast een aantal quotes die een
beeld schetsen van dit gesprek.

In het begin moesten we zoeken naar de
juiste weg in de samenwerking. We hebben
samen veel geïnvesteerd en zijn nu een stuk
verder dan vijf jaar geleden.
Samenwerkingsverband de Eem

Als wij iets melden, doen we dat niet voor
niets. Ga dan snel op bezoek. En kijk niet
alleen naar wat de huurder zegt, want niet
iedereen kan zijn hulpvraag formuleren. Pak
door en geef duidelijk de consequenties
aan: accepteer hulp! Anders dreigt
ontruiming.
Alliantie

Meld dit soort situaties sneller bij ons.
De afspraak is dat als het wijkteam niet
binnenkomt, het wordt gemeld naar de
bemoeizorg/team BAS.
GGz Centraal team BAS

Maak meer gebruik van ons als er
kinderen betrokken zijn, zeker in situaties
waar vermoedens zijn van huiselijk geweld.
Wij kennen veel mensen in de buurt en
zijn dus een vertrouwd gezicht. We kunnen
samen op huisbezoek gaan.
GGD Jeugdgezondheidzorg

Als wij het wijkteam of andere hulpverleners niet achter ons hebben, staan we
niet zo sterk. Laten we vooraf met elkaar
in gesprek gaan, de communicatie goed
houden en breed kijken.
Stadsring 51

Wees elkaars ruggensteun en houd oog
voor elkaar! Een probleem is niet meer van
één instantie als je iemand wil laten slagen
in de woonomgeving.
Alliantie
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Negatieve gedragsspiraal doorbroken
door positieve ervaring
Een pubermeisje wordt aangemeld bij
het wijkteam door Veilig Thuis omdat
ze heeft gestolen bij een drogist. Het
blijkt dat het meisje niet heel veel
positieve dingen in haar leven heeft
en thuis gaat het ook niet gemakkelijk.
Voorheen zou in een dergelijke situatie
al snel opvoedondersteuning door een
zorgaanbieder worden ingezet.
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Het wijkteam pakt de zaak zelf op en
maakt daarbij gebruik van de
‘haarvaten van de wijk’. Het meisje mag
bij een voorziening in de wijk komen
koken en heeft onder andere voor haar
eigen gezin gekookt. Dit werkt heel
positief en doorbreekt de negatieve
gedragscirkel. Het gaat nu goed met het
meisje en haar gezin.
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Joost helpt mensen weer
op en in het zadel

Interview met de sociaal bewogen fietsenmaker uit Kattenbroek
Tekst Esther

Op werkdagen fiets ik van A naar B in ongeveer een half uur. Als Hollandse
meid geboren in het oosten van het land, zitten de genen voor het fietsen niet
in mijn DNA. Het stalen ros is voor mij slechts een vervoersmiddel, een goedkope manier van sporten en de conditie op peil houden en mijn hoofd leeg te
laten waaien. Zo bekeken eigenlijk zo gek nog niet. Om mijn fiets in conditie
te houden, heb ik het onderhoud uitbesteed aan Joost, fietsenmaker in de wijk
waar ik op mijn route doorheen fiets. Tijdens mijn eerste kennismaking blijkt al
snel dat hij een bevlogen vakman is met passie voor zijn werk. Naast fietsreparaties voor particulieren ondersteunt hij sociaal maatschappelijke
initiatieven. Zo werkt hij samen met het UWV aan re-integratie van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, is duurzaamheid een speerpunt en werkt hij
milieubewust. En Joost is dé fietsenmaker van de wijkteams van Amersfoort.
Dus de hoogste tijd om eens verder kennis te maken.
Joost, wie ben je en waarom ben je fietsenmaker geworden?
‘Wielen zijn mijn passie. Mijn opa heeft mij de
liefde voor fietsen meegegeven. Ik ben opgegroeid in een groot gezin met negen kinderen
en als kleine jongen ‘prutste’ ik al samen met
hem aan rijwielen. Toen ik acht jaar was, verbouwde ik mijn eerste fiets. De liefde voor het
(rij)wiel komt voort uit de behoefte om mobiel
te kunnen zijn. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om zelfstandig je weg te kiezen - het
verruimt de zelfredzaamheid. Waarden die in
mijn hele verdere carrière immer de grootste
motivatiebron zijn geweest en nog zijn.’
Joost, die opgeleid is als ergotherapeut, is
naast zijn carrière in zijn vrije tijd altijd actief
gebleven met het repareren en restaureren
van fietsen. Zo’n elf jaar geleden maakt hij de
39

‘Ik voel me sociaal
en maatschappelijk
betrokken en sta graag
dicht bij de mensen’

keuze om van zijn hobby zijn beroep te maken. Hij schrijft een bedrijfsplan en richt een
werkplaats in aan huis.
Waarom heb je gekozen voor een werkplaats aan huis?
‘Ik voel me sociaal en maatschappelijk betrokken en sta graag dicht bij de mensen. Naast
de werkplaats aan huis heb ik een mobiele
werkplaats op wielen waarmee ik fietsreparaties aan huis of op het werk kan uitvoeren. Zo
help ik mensen weer snel en efficiënt op weg.’
Die sociaal en maatschappelijke betrokkenheid is letterlijk terug te zien in de werkplaats.
Er is een speciaal plekje ingericht waar
tekeningen en andere kunstwerkjes hangen,
ontvangen van tevreden klanten. Als ik Joost
ernaar vraag weet hij mij - met trots - precies
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te vertellen van wie hij ze heeft ontvangen en
waarom. In de goed georganiseerde werkplaats werkt Joost samen met mensen die een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben en biedt
hij ruimte en een stagemogelijkheid voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.
Als ik aan één van de medewerkers of
jongeren die hier werkzaam zijn zou vragen
wie Joost is, wat zouden ze dan zeggen?
‘Dat ik rechtdoorzee ben, duidelijk en eerlijk.
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Zaken
niet complexer maken dan ze zijn, nuchter,
simpel en helder. Afspraak is afspraak. En
dat ik altijd bereid ben om mee te denken
een passende oplossing te zoeken voor een
probleem.’
En als ik aan een klant of inwoner van de
wijk Kattenbroek diezelfde vraag stel?
‘Dat ik vrolijk, vriendelijk en makkelijk te
benaderen ben. Er ben voor de mensen om
te helpen. Dat ik het zeer belangrijk vind
dat de schoolgaande kinderen veilig op een
goede fiets naar school kunnen. Zo was er een

aantal jaren geleden een gezin met meerdere
kinderen op de basisschool. De ouders vonden
het belangrijk dat de kinderen op hun fiets
van huis naar school konden. Echter vanwege
een smalle beurs waren de mogelijkheden om
de reparaties aan de fietsen te kunnen doen
beperkt. Met de ouders zijn toen afspraken
gemaakt om in termijnen te betalen. Dit werkte
naar ieders tevredenheid. De kinderen konden
blijven fietsen, de ouders waren blij met deze
oplossing en ik was voldaan dat de kinderen
veilig hun weg konden gaan.’
Hoe ben je in contact gekomen met het
wijkteam? Wat is voor jou de belangrijkste
reden om samen te werken?
‘Ik werd gebeld door een medewerker van het
wijkteam met de vraag of ik het onderhoud
wilde verzorgen van de fietsen van de
negen wijkteams van Amersfoort. Aanvankelijk
waren dat tweedehands fietsen die in de loop
van de tijd zijn vervangen door zogenaamde
Majoor-fietsen, afkomstig van 50/50 van het
Leger des Heils. De onderhoudswerkzaamheden bleken goed planbaar te zijn en er

werden concrete afspraken gemaakt. Zo is er
bijvoorbeeld nagedacht over het laag houden
van de kosten. Ik voer de werkzaamheden uit
op locatie en worden de kosten niet per fiets
maar op uurbasis berekend. Verder denk ik
graag mee en geef ik advies en tips om de
fietsen in goede conditie te houden. Zoals
eens in de maand de banden oppompen wat
de duurzaamheid verhoogt.’
Welke overeenkomsten zie jij tussen jouw
werk als fietsenmaker en het werk van de
wijkteammedewerker?
‘De zichtbaarheid in de wijk, het naar de
mensen toegaan, meedenken aan oplossingen
passend bij de inwoner en laagdrempeligheid.
We werken allebei aan het bevorderen van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waarbij
voor mij de mobiliteit het uitgangspunt is. Een
mooie bijkomstigheid dat de wijkteammedewerkers gebruik maken van de fietsen die door
mij worden onderhouden.’

Het wijkteam wil ook inspireren, geldt dat
ook voor jou?
‘Ik ben vijf jaar docent geweest op praktijkschool de Baander. Daar heb ik ervaren dat
geïnspireerd zijn een belangrijke succesfactor
is om kennis en kunde te delen. Ik ben oprecht
trots op het feit dat één van de scholieren
die bij mij stage heeft gelopen dermate
enthousiast is geraakt voor de liefde voor de
fiets dat hij inmiddels zijn eigen fietsenmakerswerkplaats heeft in de wijk Soesterkwartier.’
Sociaal maatschappelijk of praktisch: zowel
Joost als de wijkteammedewerkers zijn erop
gericht je weer in en op het zadel te helpen.
Er zijn - letterlijk en figuurlijk - vele paden
en wegen om van A naar B te komen. Veelal
vinden mensen hun weg wel. Maar soms kom
je op de route een kuil in de weg tegen en
dan is het fijn dat er professionals zijn die je
ondersteuning bieden zodat je je weg weer
kunt vervolgen.

‘De zichtbaarheid in
de wijk, het naar de
mensen toe gaan,
meedenken aan
oplossingen passend
bij de inwoner,
laagdrempelig’
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Verbetering in een scheidingssituatie
na gesprekken met ouders en kind
Ouders liggen in scheiding en de moeder
komt met één van haar kinderen die
blauwe plekken heeft bij de huisarts.
De huisarts is bang voor huiselijk geweld
en meldt dit bij het wijkteam. De wijkteammedewerker vraagt waarom hij geen
melding doet bij Veilig Thuis. De huisarts
legt uit dat hij niet direct zijn vertrouwensrelatie met het gezin wil verspelen.
De wijkteammedewerker gaat in gesprek
met de ouders en het kind. Het kind gaat
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naar een groep voor kinderen met ouders
die in scheiding liggen bij IndeBuurt033.
De ouders werken mee dus hoeft er geen
Veilig Thuis-melding te worden gedaan.
De wijkteammedewerker geeft de vader
handvatten om beter om te gaan met zijn
boosheid en zich te richten op wat goed
gaat. Na afloop geeft de huisarts een
compliment voor de werkwijze van het
wijkteam.
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Lisa brengt een groep
mannen bij elkaar voor
sport en support
Tekst: Dennis

Doen wat nodig is
De mannen hebben een WhatsApp-groepje waarin zij elkaar motiveren om te komen ondanks het
weer of geen zin en praten elkaars smoesjes de lucht uit. Ze vinden inmiddels ook steun bij elkaar
voor andere dingen en natuurlijk zijn ook andere mannen uit Amersfoort welkom om in beweging
te komen: elke donderdagavond van 19.00 - 19.45 uur.
Doen wat nodig is, zodat mensen (weer) in beweging komen en op een goede manier samen met
anderen vormgeven aan hun leven. Meestal wat minder letterlijk als in dit voorbeeld, maar in alle
situaties: wat is het een voorrecht in ons vak om op zoek te mogen gaan naar precies datgene wat
in die specifieke situatie écht het verschil maakt!

Eén van de mooie dingen van ons vak is dat geen enkele situatie hetzelfde is.
Ieder mens die we spreken heeft een eigen achtergrond, een eigen perspectief,
een eigen verhaal en er is altijd weer nét iets anders nodig om het gewenste
verschil voor iemand voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd komen we in situaties waarin je ineens denkt: we zouden dingen samen moeten brengen, want
dan is één plus één misschien wel vier! Dit gebeurde bij onze collega Lisa, lees
hier in haar verhaal hoe ze mannen bij elkaar bracht om samen letterlijk in
beweging te komen.
Lisa begeleidt mensen graag tijdens een wandeling. Tijdens zo’n begeleidingsmoment vertelt
een inwoner dat hij niet meer naar de sportschool gaat. ‘Ik weet dat ik eigenlijk zou moeten gaan
en dat het zonde is van het geld, maar ik voel me te slecht.’ Lisa realiseert zich dat dit al de derde
man is die haar deze week vertelt dat het leven stagneert en dat hij letterlijk niet meer in beweging
komt. Als je de deur niet meer uitkomt omdat je niet meer durft omdat je denkt niet meer mee
te komen, valt er langzaam steeds meer weg en wordt de drempel om iets met anderen te doen
steeds hoger. Sporten in zo’n situatie kan verschil maken. Je komt de deur uit en helpt om je
letterlijk en figuurlijk beter te voelen. Een opmerking die op het eerste gezicht over iets
onschuldigs als geldverspilling lijkt te gaan, kan over zoveel meer gaan.
Kunnen deze mannen iets betekenen voor elkaar?
De drie andere mannen die Lisa sprak, zitten min of meer in dezelfde situatie. Ze hebben weinig
vrienden waar ze terecht kunnen en ze missen allemaal een duwtje in de rug om het huis uit te
komen. Kunnen deze mannen misschien iets betekenen voor elkaar? Is er geen plek waar zij elkaar
kunnen ontmoeten om samen te sporten en elkaar te steunen zonder dat het hen veel geld kost?
Lisa vraagt het na in de wijk, bij collega’s en andere instanties. Maar wat er is, blijkt niet echt bij
deze mannen te passen.
Doen wat nodig is! Lisa is niet uit het veld geslagen en benadert de buurtsportcoaches.
Zo ontstaat het idee voor een mannensportgroep. De mannen zijn enthousiast en de zoektocht is
begonnen. Naar een locatie, deelnemers, partnerorganisaties die mee willen doen en een
instructeur. Van idee tot uitvoering was nog wel een weg met hobbels en kuilen, maar inmiddels
komt er elke week een klein vast clubje mannen bij elkaar voor bootcamptraining!
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‘Inmiddels komt er elke
week een klein vast
clubje mannen bij elkaar
voor bootcamptraining’
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Op alle gebieden verbetering door snel
op diverse borden te schaken
Een man is ondernemer en hij werkt in
loondienst. Zijn onderneming loopt niet
en hij is ziek waardoor hij niet werkt.
Er speelt al heel lang heel veel: diagnose
ADD, schulden, trauma door scheiding,
slechte gezondheid, vies en rommelig
huishouden, geen werk en schulden.
Het wijkteam gaat met de man in gesprek
en ondersteunt hem in de nodige acties.
Ze leggen contact met het Geldloket voor
zijn onderneming en met Stadsring51
voor zijn schulden. Via Indebuurt033 wordt
fondswerving ingezet om geld te
genereren om hem te helpen bij zijn
schulden. Stichting Present helpt hem
bij het opruimen van zijn huis. Ook de
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voedselbank wordt aangeschreven.
Met de huisarts is contact over het beter
inregelen van zijn medicatie.
Voorheen zou deze man zijn doorverwezen naar een zorgaanbieder. De man
had hiervoor al jaren begeleiding, maar
kwam niet verder. Door snel op diverse
borden te schaken en het één met het
ander te verbinden, is deze man van een
negatieve spiraal in een positieve spiraal
gekomen. Het gaat daardoor het op alle
gebieden beter: beter inkomen, beter
gevoel, meer bewegen en betere
gezondheid.
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Inspirerende
organisatie
Wij zijn een inspirerende organisatie
en inspireren daarmee ook anderen
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Vertragen voor goede hulpverlening
en stevige professionals
Het methodische fundament van het wijkteam
Een moeder die je verbiedt om belangrijke medische informatie over haar kind
te delen met de vader. Een man die heel intimiderend is, maar overduidelijk
hulp nodig heeft. Een zorgelijke situatie die je maar niet loslaat. De medewerkers van Wijkteams Amersfoort nemen heel bewust de tijd om dit soort vraagstukken met elkaar te bespreken. Wijkteammedewerkers Ellen van den Berg van
team Liendert Rustenburg, Jolanda Tramper van team Vathorst-Hooglanderveen
en Saskia Oude Veldhuis, leidinggevende van team Vathorst-Hooglanderveen
vertellen hoe ze dat doen en vooral waarom dit zo belangrijk is
Hoe is het georganiseerd?
Ellen: ‘Er zijn vier verschillende vaste
momenten waarin wijkteammedewerkers uit
de dagelijkse hectiek stappen om hun werk,
hun handelen en hun eigen ontwikkeling
onder de loep nemen. In de casuïstiek-

bespreking overleggen zij over de praktische
kant. Welke ondersteuning is er nodig, wie
doet wat en wanneer? In de methodische
leerbijeenkomst kan iedere medewerker
casuïstiek inbrengen waar hij of zij mee
worstelt. In het moreel beraad worden alle

Casuïstiekbespreking
In de casuïstiekbespreking overleggen
medewerkers met een deel van hun team hoe
het gaat met de doelen en de plannen van
de inwoners bij wie zij betrokken zijn. Zoals
welke ondersteuning er gestart is en hoe het
staat met het plan van de inwoner. Wat kan het
wijkteam zelf en wat is er beschikbaar in het
netwerk van de inwoner en de basisinfrastructuur?
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Methodische leerbijeenkomst
In de methodische leerbijeenkomsten kan
iedere medewerker casuïstiek (situaties uit
de praktijk) inbrengen waar hij of zij mee
worstelt en waarbij het niet duidelijk is welke
richting het op moet. Het doel is het verder
brengen van het plan. Deze bijeenkomst zit
op het snijvlak van intervisie en casuïstiek.

aspecten zorgvuldig afgewogen in zaken waar
sprake is van een dilemma om te onderzoeken
wat moreel het juiste is om te doen. En in de
intervisie praten collega’s over hun persoonlijke houding in hun werk en hun eigen leerproces. Hoe sta je als persoon in het werk
en hoe ga je om met lastige situaties?
Zo staat er een stevig fundament waarop
medewerkers kunnen bespreken hoe ze om
kunnen gaan met lastige situaties beslissingen
en zich steeds verder ontwikkelen in hun werk
door te leren van elkaar.’
Kost dat niet erg veel tijd?
‘Natuurlijk kost dat tijd, maar het levert vooral
veel op, ook tijd,’ legt Saskia uit. ‘Want als je
na een zorgvuldige afweging de juiste keuze
maakt, voorkom je dat een inwoner steeds
terug moet komen of later alsnog

zwaardere zorg nodig heeft. Bovendien geeft
het je de juiste woorden om je keuze uit te
leggen en toe te lichten. Dat is het krachtige
van vertragen. En doordat we het samen doen,
is het leerzaam voor iedereen. We hebben
bijvoorbeeld mensen met kennis en ervaring
in de psychiatrie, de jeugdhulpverlening en de
ouderenzorg. Maar er is ook diversiteit in de
teams. We hebben jonge en oudere collega’s
en mensen met een andere culturele achtergrond. Dat maakt het mogelijk om een vraagstuk vanuit veel verschillende perspectieven te
bekijken. Bij een methodische leerbijeenkomst
gaan we heel diep in op een klein deel van een
situatie. Medewerkers herkennen vaak dingen
bij elkaar. Zo leer je samen en creëer je stevige
professionals.’ Ellen vult aan met: ‘Niet dat dat
vertragen altijd makkelijk is hoor. Als het druk
is, denk ik soms: moet ik nu echt twee of drie
52
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Hoe vind je in al die belangen een middenweg?
Uiteindelijk zie je voor welke opties je de meest
zwaarwegende argumenten hebt. Vaak komen
mensen in het moreel beraad tot een ander
inzicht dan ze vooraf hadden gedacht.’

Moreel beraad
In het moreel beraad worden alle aspecten
zorgvuldig afgewogen in zaken waar sprake
is van een moreel vraagstuk. Samen onderzoeken de deelnemers wat moreel juist is om
te doen.

uur gaan overleggen? Maar achteraf ben ik
altijd blij. Dan kan ik er weer tegenaan en voel
ik me gesteund.’
Jolanda herkent dat gevoel. ‘Het werk kan
emotioneel zwaar zijn. Vooral scheidingszaken kunnen er behoorlijk inhakken. Door er
heel methodisch naar te kijken, blijf je uit de
emotie. Voor mij helpt dat. Zo besprak ik laatst
een situatie van twee gescheiden ouders die
ruzie bleven maken terwijl hun dochter van
vijftien jaar er enorm onder leed. Ik voelde me
zo machteloos. Ik had het idee dat de ouders
alles op mijn bord gooiden en er kwam niets
van de grond. Bij de methodische leerbijeenkomst waren ook medewerkers van Veilig Thuis
en Kwintes. Ik hoorde zoveel verschillende
perspectieven, dat ik goed uit kon zoomen.
Ik realiseerde me dat ik me heel verantwoordelijk voelde, maar nul-komma-nul invloed had op
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de situatie. Daarna had ik met ouders een heel
ander gesprek. Ik vertelde: ‘Ik kom wat richting
geven en op weg helpen, maar jullie moeten
dit met elkaar doen.’ Zo moesten ze zelf wel in
beweging komen.’
Wat is het verschil met het moreel beraad?
Ellen: ‘In het moreel beraad bespreek je de
ethische vraagstukken in een lastige situatie,
om te komen tot wat moreel juist is om te
doen. Bijvoorbeeld een situatie waarin een
kind knel zit, maar de ouders wel heel erg hun
best doen. Kijk je het nog even aan of moet je
melden bij Veilig Thuis zodat zij kunnen
onderzoeken of het veilig is of niet? In het
moreel beraad nemen we de opties die het
verst uit elkaar liggen en werken dit uit. Hierbij
kijken we naar alle betrokkenen. De inwoner
zelf, maar ook familie, kennissen en de maatschappij. We kijken ook naar de juridische kant.

Jolanda: ‘In het moreel beraad gaat het niet
over mij als mens met mijn waarden en normen.
Daarom werkt het zo goed. Laatst had ik een
vraag. Het ging over scheidende ouders.
De moeder verbood mij om de vader te
informeren over hulp die zijn dochter kreeg.
Zij was zo kwaad omdat hij vreemd was gegaan.
Omdat de vader gezag had, heb ik hem toch
geïnformeerd. Ik kreeg van moeder de volle
laag. Ze kwam met allerlei juridische
argumenten waarom ik dat niet had mogen
doen. Ik wilde weten of ik de juiste keuze had
gemaakt. Dat vond ik echt spannend. Uiteindelijk kwamen we erop uit dat ik moreel juist
had gehandeld. Ik vond het heel fijn om dat
bevestigd te zien.’
Is het in alle teams hetzelfde?
Saskia: ‘In grote lijnen wordt er in alle teams
hetzelfde gewerkt, maar er zijn wel verschillen.
Ze doen wat voor hen het beste werkt. Maar

alle teams werken met de vier vormen van
overleg.’ Ellen vult aan: ‘Om van elkaar te leren,
maken we een databank met daarin welke
argumenten het meest worden gebruikt.
Zo komen we tot een soort moresprudentie.
Dit nemen we op in een kennisbank op intranet
waar iedereen bij kan.’ Jolanda is met een
aantal collega’s bij andere teams gaan kijken.
‘Dat was heel leerzaam. We zijn echt enorm
verrast door hoe anderen het doen.’
Saskia: ‘Zowel bij een moreel beraad als een
methodische leerbijeenkomst kunnen mensen
van andere organisaties aansluiten. Dat gebeurt
gelukkig steeds vaker.’ Ellen is het daar helemaal mee eens: ‘Ik hoop dat het over vijf jaar
heel vanzelfsprekend is dat we dit standaard
met alle betrokken hulpverleners doen.’ Saskia
vult aan: ‘En dat zij volledig mandaat hebben
om meteen te besluiten en niet eerst terug
hoeven naar hun eigen organisatie om
afspraken te maken.’
Jolanda heeft daar in ieder geval alle
vertrouwen in: ‘Gelukkig is iedereen bij SWA
altijd bereid om mee te doen aan nieuwe
ontwikkelingen, dus dat komt wel goed.’

Intervisie
In de intervisie praten collega’s met elkaar
over hun persoonlijke houding in hun werk en
hun leerproces. Hoe sta je als persoon in het
werk en hoe ga je om met lastige situaties?
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende
intervisiemethodieken.
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Weer grip op het leven na intensieve begeleiding
en steun van het netwerk
Een huisarts meldt een jonge vrouw van
21 jaar aan bij het wijkteam voor een
beschikking voor intensieve ambulante
begeleiding voor de duur van een jaar.
De vrouw heeft paniekaanvallen omdat
het op een aantal facetten in haar leven
niet goed gaat. Ze heeft problemen op
het gebied van huisvesting, dagbesteding
en de relatie met haar ouders en haar
partner. Het wijkteam doet onderzoek
en verwacht dat ondersteuning door het
wijkteam voldoende is om de vrouw te
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helpen bij haar problemen. Het wijkteam
stemt dit af met de huisarts. Het wijkteam
start met wekelijkse gesprekken en betrekt
het netwerk van de vrouw hier zeer actief
bij. Na vier maanden heeft de vrouw weer
grip op haar leven, is het contact met haar
familie verbeterd, start ze met een
opleiding en is de huisvesting bijna rond.
De inzet van het wijkteam is teruggebracht
naar een verminderd frequent contact.
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Van pioniers naar professionals…
We luisteren en leren van onze inwoners
gedurende regelmatig terugkerende
spiegelgesprekken.

Na ons allereerste teamoverleg op 18 januari 2013 gingen we op weg...
Met een notitieboekje! Om met 7 leidende principes te doen
‘alleen wat je als professional wil doen’.

De verdiepingstraining
Vraagverheldering is bijna klaar.

Al snel was het tijd voor werkafspraken, het
simpele stappenplan dat we met Post-its
op de tafel uitdachten, is nog steeds de
basis van ons werkproces.

Van 2013 - 2017 waren we allemaal nog
in dienst bij een andere werkgever...
een dynamische tijd!

Soms heb je iets anders nodig voor
het echte effect: we leiden doorbraakregisseurs op om te zorgen dat het
wél kan.

Generalistische basis versus
specialistische kennis: we werken aan
de ontwikkeling van T-shaped
professionals.

Goede kwaliteit van werken vinden we
belangrijk; we leiden intern mensen
op zodat we periodiek gebruik kunnen
maken van methodische leerbesprekingen en morele beraden.

We luisteren en leren van onze netwerkpartners; we vragen om hun feedback in
de Kwaliteitsraad.

Regievoering is nog best lastig; we
ontwikkelen de (SKJ-geaccrediteerde)
regietraining om mensen goed toe te
rusten.

1 januari 2022

Soms is het nodig kritisch te kijken;
periodiek doen we case reviews.

We leren graag met en van elkaar,
daarom hebben we onze kenniskringen.

1 januari 2017

Iedereen heeft een
persoonlijk ontwikkelplan.
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Mobiliteit tussen teams;
Inspirerend & leren van elkaar.

Omdat we best pittig werk
hebben, is er periodiek
intervisie voor iedereen.

We maken gebruik van individuele
kwaliteiten; de één werkt op een school,
de ander organiseert sportieve activiteiten.

Intern gaan we graag met elkaar in gesprek.
#durftevragen: wat moet er anders/ beter.
#durftespelen: missie, waarden.
#durftereflecteren: waar staan we en waar gaan we naartoe.
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Voorzichtig re-integreren na burn-out
door te steunen en niet over te nemen
Een vrouw wordt al tweeëneenhalf jaar
behandeld voor forse burn-outklachten.
De wijkteammedewerker betrekt vanaf de
kennismaking haar partner bij de gesprekken. Samen onderzoeken ze stapje voor
stapje wat zij zelf kan doen. De wijkteammedewerker steunt, maar neemt het niet
over. Zij laat het de vrouw zelf doen, en
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daar waar nodig, helpt haar partner.
Zo ervaart ze langzaam dat het haar lukt
om dingen aan te pakken en komt ze zelf
in beweging. Tot de vrouw voorzichtig kan
re-integreren. De re-integratiemedewerker
van het UWV helpt haar verder en de steun
van haar partner is daarnaast nu
voldoende.
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BLOG

Hoe zie ik kleur door mijn witte bril?

gebracht worden. Zij vertelde me dat de kinderen soms pas om 22.00 uur gaan slapen. Ik vind dit
ook laat voor zulke jonge kinderen, maar is het schadelijk?

Als ik de hal instap van Armana, een eenentwintigjarige vrouw uit Eritrea die
ik ondersteun, werp ik snel een blik om mij heen en zie een rij schoenen staan.
Oh help, waarom heb ik nu net vandaag die sok met dat gat aangedaan? Dat
ik mijn schoenen uit moet doen, is iets waar ik inmiddels wel aan gewend ben.
Maar in het werken met mensen uit een andere cultuur zijn er dingen die een
stuk lastiger voor mij zijn. Bekijk ik de ander niet onbewust vanuit mijn eigen
achtergrond en cultuur? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn eigen normen niet opleg?
En hoe leer ik vanuit de verschillen een betere hulpverlener en een verrijkt mens
te worden?

Wat weet ik nou als witte vrouw van eenendertig jaar?
Ik merk dat mensen wel vaker vanuit goede bedoelingen een mening hebben over hoe Armana
met haar kinderen omgaat. Over hoe laat haar kinderen naar bed moeten en hoe ze er uit moeten
zien. Haar begeleiders bespreken met haar dat haar huis rommelig is. Ook ik voer goedbedoelde
gesprekken met haar over het bewust krijgen van kinderen omdat ik denk dat het onverstandig is
dat zij in haar situatie weer zwanger wordt. Maar wat weet ik als witte vrouw van eenendertig jaar
nu over haar normen en waarden en cultuur? Veiligheid staat voorop heb ik als hulpverlener
geleerd, maar wanneer bestempel ik iets als onveilig en waarom? Waar ligt de grens tussen onverantwoord ouderschap en een verschil in cultuur? Wanneer is iets té onverzorgd? Welke bedtijd is
nou echt te laat? Hoe streng mag je zijn? Mag je een tik uitdelen of niet?

Fijn dat ik zo’n divers team heb
Als Armana mij voorgaat naar de huiskamer vraagt ze: ‘Koffie, thee?’ Ik zeg : ‘Water graag!’ Ze kijkt
mij verbaasd aan en vraagt me tijdens het gesprek steeds of ik echt niet iets anders wil drinken.
Omdat ik inmiddels weet dat het in bepaalde culturen onbeleefd is om eten of drinken af te slaan,
probeer ik altijd iets aan te nemen. Is het misschien ook onbeleefd om water te nemen in plaats
van koffie of thee? Ik neem mijzelf voor om dit te checken bij collega’s die hier meer van afweten.
Echt heerlijk dat we zo’n divers team hebben met collega’s met een verschillende culturele achtergrond. Aan hen durf ik alles te vragen en ik ben steeds verrast door de leuke gesprekken die we
hebben en door hun tips.

Taalbarrière helpt niet mee
Bij het bespreekbaar maken van dit soort vragen helpt de taalbarrière ook niet mee. Het gesprek
open voeren en veel vragen stellen is door de taal ingewikkeld. Armana en ik communiceren zonder veel woorden. We proberen elkaar te begrijpen en vinden hier steeds nieuwe manieren voor.
Inmiddels weten we dat bellen niet handig is. Whatsappen en mailen werkt veel beter. Dan heeft
zij de tijd om het te vertalen. Wanneer het echt nodig is om elkaar precies te begrijpen kunnen wij
gebruik maken van een kennis van Armana die helpt met vertalen of we bellen de tolkentelefoon.

Ik kan toch niet zomaar drie uur koffiedrinken?
Armana vroeg mij laatst of zij voor mij een keer speciale Eritrese koffie mocht maken. Dit leek me
heel leuk totdat zij vertelde dat het ritueel hieromheen ongeveer drie uur duurt. Ik schrok, want
hoe leg ik uit dat ik niet zomaar drie uur bij haar kan koffiedrinken zonder onaardig of ongeïnteresseerd over te komen? Als ik besluit dit één keer te doen om mijn band met haar te versterken,
weet ik niet hoe ik de volgende keer uit moet leggen dat ik dan voor andere tijdrovende zaken
geen tijd heb.
Nooit last van stress
Op dat gebied zijn Armana en ik zo anders. Ze begrijpt niet waarom wij zo druk zijn en van afspraak naar afspraak hollen. Bij haar gaat alles veel rustiger. Ze neemt de tijd en lijkt nooit last te
hebben van stress. Stiekem ben ik daar wel jaloers op. Ik heb een vrijwilliger gevonden die haar
helpt om andere jonge moeders te ontmoeten en haar helpt bij het vinden van activiteiten die
aansluiten bij haar kinderen. Misschien kan zij hier wel tijd voor vrij maken en kan ik het laatste
uurtje aansluiten?
Gastouder meldt dat de kinderen zo moe zijn
Wanneer ik haar heb geholpen met de inschrijving van haar kind bij de peuterspeelzaal en we hard
hebben gelachen omdat ik voor de zoveelste keer haar geboortedatum verkeerd heb ingevuld
omdat zij de cijfers door elkaar heen haalt, bekijk ik haar kinderen nog eens goed. De gastouder
heeft mij namelijk gebeld om te melden dat de kinderen zo moe zijn ‘s ochtends wanneer ze
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Diep respect hoe zij haar leven vormgeeft
Haar vorige begeleider van VluchtelingenWerk heeft mij verteld dat Armana een heftig verleden
heeft. Zij is tien jaar jonger dan ik en voedt in haar eentje twee kinderen op in een land waarvan
zij de taal niet goed spreekt. Zij is afhankelijk van allerlei Nederlandse regels en wetten: voor haar
inburgering, het gezag over haar kinderen, haar financiën, het krijgen van een huis en werk. Ik heb
echt diep respect voor hoe zij doorzet en haar leven vormgeeft.
Ik leer van de verschillen
Ik leer van de verschillen door de ander met openheid, nieuwsgierigheid en gelijkwaardigheid
tegemoet te treden. Wanneer je open het gesprek aangaat en vraagt wat hij of zij prettig vindt
in het contact, wat belangrijk is in een hulpverleningsrelatie, schep je
ruimte om elk onderwerp te bespreken met elkaar. Ongeacht
waar je vandaan komt of wat jouw visie op het leven is.
Door Armana en de vele anderen die ik ondersteun, ben
ik steeds meer kleur ben gaan zien door mijn witte bril
en dat maakt de wereld zoveel mooier.

Tekst: Marin
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Soepele overgang naar zelfstandigheid
door goede tussenstap
Een vrouw is al langer bekend bij het
wijkteam. En zij meldt zich weer aan met
een nieuwe hulpvraag. Zij wil graag meer
rust in haar hoofd en structuur in haar
leven. De (digitale) gesprekjes met het
wijkteam helpen haar. Het gaat met kleine
stapjes vooruit. Af en toe gaat het weer
wat minder, maar dat kan. Met de tips die
ze krijgt, krabbelt ze weer wat omhoog. Zo
gaat het steeds een beetje beter met haar
en kan de hulp worden afgebouwd. Omdat
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ze in het verleden eerder een terugval
kreeg wanneer het even goed gaat, zet de
wijkteammedewerker ‘Stut en Steun’ van
Indebuurt033 in om de stap naar helemaal
zelfstandig kleiner te maken. De korte
lijntjes met Indebuurt033 zorgen voor een
soepele overgang en de vrouw is blij met
deze tussenstap. Als het nodig is, weten
zowel de vrouw als de medewerker van
Stut en Steun het wijkteam te vinden.
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Doen wat past…
Langzaam kijk ik de cirkel rond. De vader kijkt naar het plafond en de moeder
kijkt mij hoopvol aan. Dochter Marcella zit met haar rug kaarsrecht op een
keukenstoel. Ze heeft smetvrees en weigert op de bank te zitten. Het was
het idee van de moeder om Marcella aan te melden bij het wijkteam. Twee
vriendinnen van haar hebben veel gehad aan de inzet van het wijkteam en
daarom hebben ze de moeder van Marcella geadviseerd om ook hulp van het
wijkteam te vragen. Er is een training en die kan het wijkteam dan vast wel
regelen. Ik begin maar eens met mezelf voor te stellen en leg uit hoe we vanuit
het wijkteam werken en wat we kunnen doen.

kan voorkomen dat haar smetvrees en dwang haar leven te veel gaan overnemen. In een gesprek
met haar ouders en haar twee vriendinnen legt Marcella uit hoe ze bepaalde dingen ervaart, wat
ze lastig vindt en op welke manier haar ouders en vriendinnen haar in bepaalde situaties kunnen
helpen.

Problemen liggen al snel op tafel
Nu is het aan het gezin om zich voor te stellen en al snel liggen de problemen op tafel. Marcella
heeft twee therapietrajecten gehad, maar er is nog steeds veel ruzie tussen Marcella en haar vader.
Op school zijn er ook al lange tijd zorgen. Marcella heeft veel last van dwang waardoor ze overlast
in de klas veroorzaakt. En door de zorgen vanuit haar smetvrees kan ze zich niet goed concentreren op haar schoolwerk. Haar moeder vertelt dat in het verleden autisme is vastgesteld.
Na het voorstellen valt het stil en alle ogen zijn op
mij gericht. Er wordt duidelijk iets van me verwacht.
Het lukt me gelukkig om rustig na te blijven denken.
Ik weet nog niet welke kant ik op wil, dus ik begin
maar bij het begin. Bij Marcella dus. We halen de
herinnering op waarom er ooit gekozen is voor
therapie. Ze heeft haar best gedaan bij de therapie
en door het switchen van therapeut heeft ze de
therapie een kans gegeven. Helaas nog niet met het
gewenste effect. Voor dit meisje lijkt de toepassing
in de praktijk nog wel erg ver weg. De mate van haar
dwang en smetvrees baart me zorgen, maar welk
effect gaan we behalen met een therapie als ze echt niet wil? Ik vraag Marcella wat ze zelf vindt
dat er eigenlijk echt nog wel anders moet. Haar ouders en school hebben de zorgen toch ook niet
helemaal zelf verzonnen tenslotte. Dat erkent Marcella, ze wíl het ook wel anders, maar hoe dan?

Markeren en succes vieren
In één van onze gesprekken concluderen we dat er lange tijd door de problemen weinig oog was
voor Marcella’s kwaliteiten en werd ze vooral aangesproken op de dingen die niet goed gingen.
Hierdoor zat het gezin eigenlijk continu in een negatieve spiraal. Tijd om die periode af te sluiten.
Ik herinner me dat Marcella enthousiast vertelde hoe leuk ze koken vindt en samen maken we een
plannetje. In onze wijk is een dagbestedingsproject met een professionele keuken en zo gebeurt
het dat Marcella haar ouders op een donderdagavond in een restaurantsetting verrast met een
door haarzelf klaargemaakt diner. Wat een kwaliteiten!

‘Op school blijkt het
mogen nemen van
een time-out goed
te werken om rustig
te worden’

Langzaam ontstaat thuis meer rust. Op school blijkt het mogen nemen van een time-out goed
te werken om rustig te worden en daarna beter geconcentreerd schoolwerk te kunnen doen. We
vinden wat hulpmiddeltjes om de negatieve gedachten in haar hoofd niet te veel ruimte te geven
en een vriendinnetje helpt de achterstand met Engels op te lossen. We gaan de goede kant op!

Marcella leert zichzelf steeds meer kennen. Ze leert stukje bij beetje wat ze kan, wat ze nodig heeft
en waar ze moeite mee heeft. Met de handvatten die we samen ontdekken, lukt het uiteindelijk
om het schooljaar met een brede glimlach en een dikke knuffel van beide ouders succesvol af te
ronden!

Gewoon maar aan de slag
Een paar dagen later belt de moeder mij. Marcella heeft voorgesteld dat ze wel een paar keer met
het wijkteam wil praten. En zo start ik mijn begeleiding aan Marcella. We brengen samen in beeld
wat er goed gaat, wat Marcella helpt en wat haar rust geeft. Daarna gaan we op zoek naar het
begin van momenten waar het moeilijk wordt en in hele kleine stapjes ontdekt Marcella zelf hoe ze

Tekst: Marijke
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Namen en enkele karakteristieke kenmerken van personen in de praktijkverhalen
in dit boekje zijn veranderd om herkenbaarheid te voorkomen.
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