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Colofon 

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht is een bundeling van een 

aantal lectoraten op het gebied van zorg en welzijn, sociaal beleid, maatschappelijke participatie, 

ondersteuning en dienstverlening, arbeid, recht en veiligheid. Het KSI heeft zich als doel gesteld 

een bijdrage te leveren aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving waarbij de 

waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan. Dit doen wij door praktijkgericht 

onderzoek, ontwikkeling en agendering van actuele maatschappelijke en sociale vraagstukken, 

vanuit verschillende perspectieven en disciplines. We werken hierbij samen met onderwijs, 

werkveld en kennisinstituten. 

Door de bestuurlijke, financiële en inhoudelijke veranderingen op de terreinen van zorg en welzijn, 

werk en inkomen en jeugdzorg, is het noodzakelijk de kennisontwikkeling en professionalisering 

in het sociaal domein opnieuw in te richten en een impuls te geven. Op regionaal niveau werken 

gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en beroepsorganisaties hierin samen met Hogeschool 

Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. Dit samenwerkingsverband 

komt samen in het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). In dit platform wordt de uitvoering van 

de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet begeleid door 

praktijkonderzoek, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, opleidingsprogramma’s en praktische 

ondersteuning. 
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Samenvatting 

Van 1 januari 2017 tot juni 2018 heeft de pilot Begeleiden Nieuwe Stijl plaatsgevonden in de 

gemeente Wijk bij Duurstede.  Doel van de pilot was het vereenvoudigen van de indicatiestelling 

en een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen voor de dienstverlening aan burgers met een 

gespecialiseerde begeleidingsbehoefte. Initiatiefnemers zijn een drietal zorgaanbieders in Wijk bij 

Duurstede (Kwintes, Abrona en Vitras) en Stichting Binding, de welzijnsorganisatie van Wijk bij 

Duurstede.  

De ruggengraat van de nieuwe werkwijze is de vorming van een team dat gebiedsgericht werkt. 

Het team biedt ondersteuning aan inwoners van Wijk bij Duurstede die specialistische onder-

steuning nodig hebben. Het team Vakwerk(t) krijgt de ondersteuningsvragen binnen via Loket 

Wijk. Op het moment dat een verzoek om ondersteuning binnenkomt bij Loket Wijk voert een 

consulent van Loket Wijk als eerste een keukentafelgesprek om kennis te maken en de 

ondersteuningsvraag te bespreken. Na het afgeven van een indicatie wordt het ondersteunings-

verzoek doorgezet naar het team VAKwerk(t) dat een geïntegreerd aanpak vanuit de vier 

deelnemende zorgaanbieders biedt. De consulent van Loket Wijk blijft casushouder, ook als het 

team Vakwerk(t) begeleiding gaat geven. 

Het kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht is gevraagd de pilot te monitoren. 

Doelstelling van de monitor is enerzijds om inzicht te geven in de opbrengsten van de pilot en 

anderzijds om informatie te genereren die gebruikt kan worden om waar nodig de nieuwe 

werkwijze bij te stellen. Van december 2016 tot juni 2018 hebben diverse onderzoeksactiviteiten 

plaatsgevonden. Deze rapportage beschrijft de aanpak en de uitkomsten van het onderzoek. In de 

onderstaande samenvatting leest u de conclusies uit het onderzoek en de daarop gebaseerde 

aanbevelingen. 

Conclusies 

Het onderzoek richtte zich zowel op de resultaten van dit pilot als op de factoren die van invloed 

waren op het innovatieproces. Hieronder staan de conclusies ten aanzien van beide aspecten 

beschreven. 

Het onderzoek  laat de volgende bevindingen zien over het behalen van de doelstellingen van de 

pilot: 

 Verbreding en verdieping van de ondersteuning van de inwoners met een specialistische 

ondersteuningsvraag 

Het onderzoek laat zien dat naast aandacht voor ‘problemen’ die de mensen met een onder-

steuningsvraag ondervinden, de sociale professionals nu ook meer aandacht geven aan het 

bevorderen van het welbevinden. Het netwerk als onderdeel van het ondersteuningsproces is 

meer in beeld en ook begint het besef te ontstaan dat door de samenwerking met welzijn issues 

die meerdere cliënten raken geagendeerd en geadresseerd kunnen worden. Het onderwerp 

participatie is nu aandachtspunt bij de casusbesprekingen. Verdieping ontstaat door de 
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uitwisseling in het team van de bij de professionals aanwezige kennis en ervaring en in de inzet 

van twee professionals met verschillende expertises in complexe situaties. Op grond van 

bovenstaande concluderen we dat het team al veel stappen heeft gezet om de ondersteuning te 

verbeteren. 

 Vermindering bureaucratisering 

Een van de doelstellingen van de pilot was het verminderen van de bureaucratie rond de inzet van 

sociale professionals. De belangrijkste maatregel op dit punt was het laten bepalen van de uren 

inzet door het team Vakwerk(t). Hierdoor hoeven de consulenten van Loket Wijk maar eenmalig 

een beschikking (wel voor bepaalde tijd) af te geven en de teamleden niet opnieuw een 

beschikking aan te vragen als de situatie van de ondersteuningsvrager verandert en er meer of 

minder ureninzet nodig is. Zowel de consulenten van loket Wijk als de leden van het team 

Vakwerk(t) ervaren dit als een vermindering van de administratieve handelingen. Ook de 

ondersteunings-vragers stellen de flexibiliteit in begeleidingstijd op prijs. De eerste cijfers 

gepresenteerd door Kwintes en Loket Wijk laten zien dat de inzet van uren hierdoor niet is 

toegenomen. 

 Integraal werken 

Op basis van bovenstaande trekken we de conclusie dat ook op organisatorisch niveau stappen 

zijn gezet. De interventie om maatwerk te kunnen leveren in ureninzet lijkt goed te werken en een 

stap in de richting van minder bureaucratie. Op het gebied van integraal werken is er vooral 

verbetering te constateren rond de directe ondersteuning. Op een meer structureel niveau valt er 

nog winst te behalen. Dat betreft zowel de samenwerking met Loket Wijk als met het 

welzijnswerk. Voor het samenwerken met het netwerk en de omgeving is meer aandacht 

gekomen, maar dat is nog geen vanzelfsprekendheid. Werkdruk en de opdracht om 

cliëntgebonden uren te maken kunnen er toe leiden dat men terugvalt in oude patronen.  

Daarnaast heeft het onderzoek de volgende factoren gegeneerd die van  invloed zijn geweest op 

het innovatieproces: 

 Eigenaarschap 

Op basis van dit onderzoek en ander onderzoek (van Goor en Naber, 2018) kan geconcludeerd 

worden dat het zich eigenaar voelen een belangrijke factor is voor het welslagen van een pilot en 

dat bij de overgang van de fase van de ideevorming naar de fase van de uitvoering het 

uitvoeringsteam zich eigenaar moet gaan voelen van het project.  Het werken aan een gedeelde 

visie en gedeelde uitgangspunten vormt daar een wezenlijk onderdeel van en moet in de 

uitvoering opnieuw gestalte krijgen. Dat vereist aandacht en ondersteuning.  

 Rol projectgroep  

Anders gezegd wat is de verantwoordelijkheid van de projectgroep in de uitvoeringsfase? Waar 

laat zij zich door het uitvoerend team op aanspreken? Ondersteunende interventies en linking-pin 

tussen projectgroep en uitvoerend team is van belang gebleken om het team niet het gevoel te 

geven er alleen voor te staan. 
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 Structurele inbedding 

De projectgroep moet ook verantwoordelijkheid nemen voor de volgende fase in het 

innovatieproces:  de meer structurele inbedding van de pilot in de organisaties. Er doen zich nu 

op drie niveaus vragen voor. Voor de teamleden betreft het vinden van een balans tussen de 

binding met het team VAKwerk(t) en de binding met de moederorganisatie. Op teamniveau gaat 

het over het verantwoording afleggen. Aan wie legt het team verantwoording af? Op 

organisatieniveau doet de vraag zich voor hoe de organisaties instaat zijn om de samenwerking in 

de verschillende gemeentes vorm te geven met wisselende partners binnen de eigen organisaties. 

 Randvoorwaarden  

Een punt van heel andere orde zijn de randvoorwaardelijke zaken die een innovatieproces 

belemmeren dan wel bevorderen. De ervaringen op dit punt laten zien dat het belangrijk is om 

invloed van de randvoorwaarden op het behalen van de doelstellingen niet te onderschatten. Ook 

laat de pilot zien dat als er meerdere innovaties tegelijkertijd plaats vinden (als een team 

functioneren en als team zelf organiserend functioneren, vernieuwing van de werkwijze en een 

nieuw cliëntenregistratiesysteem) er meer tijd nodig is voor het behalen van de doelstellingen.  

Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande conclusies komen we tot een vijftal aanbevelingen voor het in stand 

houden en verbreden van de tot nu toe ontwikkelde integrale werkwijze en het nog structureel 

vormgeven daarvan: 

 In het voorgaande hebben we geconstateerd dat in het eerste anderhalf jaar van de pilot de 

ondersteuning aan de inwoners met een ondersteuningsvraag in Wijk bij Duurstede is verdiept 

en verbreed. Naast aandacht voor de ondersteuningsvragen is er nu ook meer aandacht voor 

welzijn. Welke mogelijkheden zijn er voor deze inwoner om dingen te doen waar hij of zij 

plezier aan beleeft? De visievorming op het samenwerken met het netwerk en met 

vrijwilligers is nog niet afgerond. De gezichtspunten van de teamleden lopen uiteen als het 

gaat om de rol die zij hebben in de ondersteuning van de directe omgeving en het netwerk 

van de mensen die zij begeleiden. We adviseren het team om in de komende twee jaar toch 

zeker tweemaal per jaar aan de hand van casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan over hun 

visie op de wijze van ondersteunen. Dit onder begeleiding van een coach die het collectief 

dubbelslag leren kan faciliteren. We adviseren de projectgroep om dit te faciliteren. 

 Het onderzoek laat zien dat het integraal werken -opgevat als vanuit een gezamenlijke visie 

werken aan de ondersteuning van inwoners met een ondersteuningsvraag- vooral vorm krijgt 

binnen het team VAKwerk(t). De samenwerking met het loket Wijk speelt zich vooralsnog af 

op het niveau van de individuele ondersteuningsvraag. Er naar gevraagd geven de 

geïnterviewde professionals aan dat zij als sociale professionals hetzelfde doel nastreven. De 

formulering daarvan is erg abstract: het ‘beste ’voor de cliënt willen. Hoe dit concreet invulling 

krijgt, is geen onderwerp van gesprek tussen de twee teams.  
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Dat geldt ook over de verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. Het bespreken hiervan 

kan zowel de samenwerking tussen de twee teams bevorderen als de gezamenlijke ondersteuning 

van de inwoners van Wijk bij Duurstede. We bevelen daarom aan om tweemaal per jaar in gesprek 

te gaan over samenwerkingsthema’s zoals het omgaan met privacy van de mensen die begeleiding 

krijgen. 

 Verder bevelen we aan om de samenwerking met het welzijnswerk te verbreden. Deze 

samenwerking heeft in de afgelopen anderhalf jaar vooral vorm gekregen in de deelname van 

de WoR-consulente aan het team. Door de inbreng van deze consulente is de ondersteuning 

aan de individuele inwoners vanuit het team verbreed met aandacht voor welzijnsaspecten. 

De begeleiding zou nog meer verbreed kunnen worden als het team ook als taak ziet om met 

opbouwwerk en/of beleidsmedewerkers van de gemeente in gesprek te gaan over 

ontbrekende voorzieningen die het herstel zouden kunnen bevorderen van de mensen die 

ondersteuning krijgen of die hun deelname aan de samenleving zouden kunnen bevorderen. 

Dan kunnen zaken die het team signaleert beter geagendeerd en geadresseerd kunnen 

worden en mogelijk ingepast in een collectief arrangement. Ook op het niveau van de 

projectgroep kan de invulling van het ‘Wijk’-gericht werken versterkt worden door met 

opbouwwerk en gemeente in gesprek te gaan over de kwesties die zich in Wijk bij Duurstede 

voordoen op het gebied van wonen, welzijn, werk en zorg. 

 Het verbreden van de dienstverlening brengt extra taken met zich mee, bijvoorbeeld de 

ondersteuning van het netwerk en vrijwilligers of het samenwerken met derden om een 

collectieve voorziening te realiseren. Op dit moment wordt de toebedeling en de 

verantwoording van het werk van de professionals uitgedrukt in cliëntgebonden uren en uren 

voor overleg en scholing. Om ruimte te bieden aan de verbreding is het nodig dat het begrip 

cliëntgebonden uren een ruimere invulling krijgt en ook de tijd die geïnvesteerd wordt in het 

ondersteunen of het opbouwen van het netwerk omvat en dat het team ook uren heeft om 

taken op te pakken die te maken hebben met het realiseren van collectieve arrangementen 

en de structurele verbetering van de dienstverlening. Op deze wijze kan ook meer aan 

preventie gewerkt worden. 

 Als de pilot afloopt en het team VAKwerk(t) een regulier team wordt, dan doen zich vragen 

voor over de relatie tussen het team en de moederorganisaties. Ons advies is dat de 

projectgroep en team gezamenlijk werken aan het uitwerken van de vragen. Dit doet recht 

aan het zelforganiserende karakter van het team en zal er aan bijdragen dat de antwoorden 

die gevonden worden werkbaar zijn voor het team. 

Last but not least heeft het onderzoek ook inzicht opgeleverd over de vaardigheden die sociale 

professionals nodig hebben die gebiedsgericht in een zelf-organiserend team werken. Deze 

inzichten zijn beschreven in bijlage 6 evenals de aanbeveling die daaruit voortkomt voor de 

Opleiding Social Work. 
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1. Inleiding 

Van 1 januari 2017 tot juni 2018 heeft er een pilot plaatsgevonden in de gemeente Wijk bij 

Duurstede’ onder de titel Begeleiden Nieuwe Stijl in Wijk bij Duurstede. Doel van de pilot was het 

vereenvoudigen van de indicatiestelling en een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen voor de 

dienstverlening aan burgers met een gespecialiseerde begeleidingsbehoefte. Initiatiefnemers zijn 

een drietal zorgaanbieders in Wijk bij Duurstede (Kwintes, Abrona en Vitras) en Stichting Binding, 

de welzijnsorganisatie van Wijk bij Duurstede.  

De pilot past in het kader van de transitie van de verantwoordelijkheid voor ondersteuning en 

begeleiding van burgers met een ondersteuningsvraag van de landelijke naar de lokale overheid. 

Deze transitie heeft als doel om de dienstverlening herkenbaarder en minder complex vorm te 

geven, meer vraaggericht te werken en daardoor de participatie aan de samenleving van alle 

burgers zoveel als mogelijk te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is dat mensen verantwoordelijk 

zijn voor zichzelf en hun eigen leefomgeving. Ondersteuning door professionals wordt geboden 

als de mensen en het netwerk van de mensen en de informele ondersteuning niet voldoende hulp 

kunnen bieden.  

In Wijk bij Duurstede kunnen inwoners met een ondersteuningsvraag zich melden bij Loket Wijk. 

Loket Wijk maakt onderdeel uit van Stichting Binding, de welzijnsorganisatie in Wijk bij Duurstede. 

Consulenten van het loket bespreken met de inwoner de ondersteuningsvraag. Betreft het een 

specifieke begeleidingsbehoefte dan stelde tot januari 2017 de consulent een indicatie voor de 

begeleidingsuren en vroeg een gespecialiseerde organisatie de ondersteuning te leveren. In de 

praktijk bleek dat de indicatiestelling door Loket Wijk en het bieden van begeleiding in het kader 

van de Wmo door gecontracteerde zorgaanbieders een bureaucratisch en soms moeizaam proces 

was. In het collegevoorstel Pilot begeleiden Nieuwe Stijl, 16 augustus 2016 is dat als volgt 

verwoord: “Wanneer een inwoner door Loket Wijk geïndiceerd is voor individuele of 

groepsgerichte begeleiding (dagbesteding) dan is er nog te vaak discussie met de aanbieders per 

casus of dit valt onder reguliere of gespecialiseerde begeleiding (en daarmee hoger tarief). 

Daarnaast verloopt de op- en afschaling van de ondersteuning erg formeel en bureaucratisch. 

Aanbieders werken niet vanzelfsprekend samen en ook wordt nog weinig samengewerkt met het 

welzijnsaanbod (Stichting Binding) terwijl zij ook een passend aanbod zouden kunnen hebben om 

de inwoner verder te helpen (al dan niet in combinatie met de geïndiceerde begeleiding).” 

Pilot 

Om deze knelpunten aan te pakken is de pilot Begeleiding Nieuwe Stijl ontwikkeld. In de pilot 

werken aanbieders Vitras, Abrona en Kwintes (VAK) nauw samen met Loket Wijk en Stichting 

Binding. Loket Wijk brengt de inwoner met de ondersteuningsvraag onder bij het team VAK met 

de 'wat vraag' (wat het probleem is en wat het gewenste doel/resultaat is) van de inwoner met 

de ondersteuningsvraag. 

De 'hoe' vraag is aan team VAK werk(t). Zij hebben de kennis en expertise in huis en bekijken wat 

nodig is en welke teamlid dat kan bieden. Medewerkers van het team VAKwerk(t) kunnen 
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gedurende de pilot een aantal uren per week gebruik maken van de faciliteiten van Stichting 

Binding (Loket Wijk).  

Doelstellingen van de pilot waren tweeledig. Enerzijds beoogde de pilot het stimuleren van de 

participatiemogelijkheden van de cliënt en anderzijds was zij gericht op het bevorderen van het 

integraal werken tussen professionals (zorgaanbieders), welzijnswerk, vrijwilligers en mantel-

zorgers en cliënten en daardoor het verminderen van de bureaucratie. Dit integraal werken heeft 

als doel de ondersteuning te verbeteren door gebruik te maken van elkaars expertise. 

Met de pilot wilden de betrokken organisaties een aantal effecten bereiken, zowel voor de 

inwoners van Wijk bij Duurstede die begeleiding krijgen van de organisaties als op organisatorisch 

en financieel niveau. De beoogde effecten voor de inwoners met een ondersteuningsvraag zijn: 1) 

bereikte ondersteuningsdoelen, 2) het vergroten van de mate van participatie (en daarmee tevens 

vermindering van sociaal isolement als dat aan de orde is), 3) tevredenheid met de geboden 

ondersteuning, 4) zoveel mogelijk gebruik maken van het sociale netwerk en van algemene 

maatschappelijke voorzieningen en 5) vergroting van het sociale netwerk en het aandeel 

informele inzet. De beoogde financiële en organisatorische effecten zijn de volgende: 1) minder 

kosten, 2) betere benutting van de professionele expertise door middel van samenwerking, 3) 

vermindering van bureaucratie en 4) een vergroting van efficiëntie. 

Werkwijze en verantwoordelijkheden binnen de Pilot 

Het projectplan voor de pilot is in de loop van 2016 voorbereid door een projectgroep bestaande 

uit managers van Kwintes, Vitras, Abrona en Loket Wijk, de directeur van Stichting Binding en een 

beleidsmedewerker van de gemeente Wijk Bij Duurstede. 

De ruggengraat van de nieuwe werkwijze is de vorming van een team dat ondersteuning biedt aan 

inwoners van Wijk bij Duurstede die specialistische ondersteuning nodig hebben. Het team werkt 

gebiedsgericht. Dat wil zeggen dat zij als team uitsluitend mensen met ondersteuningsvragen in 

de gemeente1 Wijk bij Duurstede begeleiden. Het team is samengesteld uit zeven medewerkers 

van de vier organisaties die de pilot dragen. Twee van medewerkers zijn in dienst bij Vitras, twee 

bij Abrona en twee bij Kwintes. Het zevende teamlid is de consulent Welzijn op Recept. Deze is in 

dienst bij Stichting Binding en vormt daarmee de schakel tussen het VAKteam en het welzijnswerk.  

Voor de start van de pilot werkten de meeste teamleden in meerdere gemeenten. Nu vooral nog 

in Wijk bij Duurstede.  

Het team Vakwerk(t) krijgt de ondersteuningsvragen binnen via Loket Wijk. Op het moment dat 

een verzoek om ondersteuning binnenkomt bij Loket Wijk voert een consulent van Loket Wijk als 

eerste een keukentafelgesprek om kennis te maken en de ondersteuningsvraag te bespreken.      

Na het afgeven van een indicatie wordt het ondersteuningsverzoek doorgezet naar het team 

VAKwerk(t). 

                                                           
1 Tot de gemeente Wijk bij Duurstede horen naast de plaats Wijk bij Duurstede ook de dorpen Langbroek en Cothen. 
   Langbroek en Cothen. 
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De consulent van Loket Wijk blijft casushouder, ook als het team Vakwerk(t) begeleiding gaat 

geven. De consulent houdt contact met degene die de begeleiding ontvangt en informeert 

regelmatig of de ondersteuning nog passend is in de situatie. Voor de einddatum van een gestelde 

indicatie, wordt er altijd een evaluatie gepland door de consulent van Loket Wijk met inwoner die 

begeleiding krijgt en de betrokken begeleider vanuit het team VAKwerk(t). Centraal in de evaluatie 

staat de vraag hoe het met de inwoner gaat en of de ondersteuning (nog) adequaat is. 

In het najaar van 2016 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de beoogde teamleden uit 

de vier organisaties geïnformeerd zijn over de pilot. Aan de tweede helft van tweede bijeenkomst 

namen ook medewerkers van Loket Wijk deel met het oog op kennismaking. De pilot is op 1 januari 

2017 van start gegaan. Omdat drie van de betrokken organisaties het principe van de zelf-

organiserende teams hebben omarmd was dat ook het uitgangspunt voor dit team. Er werd een 

nieuwe projectgroep gevormd bestaande uit een manager van Abrona, Vitras en Kwintes. Zij 

kwamen eenmaal in de zes weken bij elkaar. Bij aanvang van het project zijn er geen afspraken 

gemaakt over het contact tussen de projectgroep en het team VAKwerk(t). In eerste instantie vond 

dat vooral plaats via de mail of via persoonlijk contact van de teamleden met de betrokken 

manager van hun moederorganisatie.  

Dit onderzoek 

Het kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht is gevraagd de pilot te monitoren. 

Doelstelling van de monitor is tweeledig. Op de eerste plaats is de monitor bedoeld om inzicht te 

geven in de opbrengsten van de pilot. In hoeverre worden de beoogde doelstellingen behaald? 

Daarnaast levert de monitor informatie op die gebruikt kan worden om waar nodig de nieuwe 

werkwijze bij te stellen. Het project kreeg een financiële bijdrage van het kennisplatform Utrecht 

Sociaal, omdat de uitkomsten interessant zijn voor andere gemeenten en instellingen in de 

provincie. 

In deze rapportage beschrijven we de uitkomsten van het onderzoek. Van december 2016 tot juni 

2018 hebben diverse onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden. In het volgende hoofdstuk 

beschrijven we de ontwikkelingen in het sociale domein die het bredere beleidsmatige kader 

vormen waarbinnen de pilot heeft plaats gevonden. Ook gaan we in op het begrip integraal 

werken. Hoe wordt dat gedefinieerd en is dat te gebruiken als kader om de veranderende 

samenwerkingsrelaties binnen de piot te duiden. In het derde hoofdstuk gaan we in op de vraag-

stelling en de aanpak van het onderzoek dat uit meerdere deelonderzoeken heeft bestaan. 

Hoofdstuk vier geeft een samenvatting van de uitkomsten van de deelonderzoeken zodat we in 

hoofdstuk vijf conclusies kunnen trekken over het behalen van de doelstellingen van de pilot.  
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2. Ontwikkelingen in het sociale domein en het begrip integraal werken 

2.1. Transitie en transformatie in het sociale domein 

De pilot in Wijk bij Duurstede richt zich op de inwoners die langdurig ondersteuning nodig hebben 

doordat zij een verstandelijke en/of psychische beperking hebben en/ of psychosociale 

problemen. Het beleidskader op basis waarvan de ondersteuning geboden wordt in 2015 grondig 

veranderd. Redenen daarvoor waren de zorgen van bestuurders en beleidsmakers over de stijging 

van de overheidsuitgaven aan de langdurige zorg en over de kwaliteit van de zorg en onder-

steuning (SCP 2018) Volgens het landelijk evaluatieonderzoek naar de hervorming van de 

Langdurige Zorg (SCP 2018) heeft de stelselwijziging zowel doelen gericht op de organisatie van 

de ondersteuning als ten aanzien van de doelen van de ondersteuning. De veranderingen op het 

niveau van het stelsel beogen een betere kwaliteit van de ondersteuning en zorg, een grotere 

betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen) en last but not least de financiële 

houdbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning. Op het niveau van de ondersteuning 

beoogt de stelstelwijziging meer participatie dat wil zeggen meer gelijke deelname aan de 

samenleving, meer eigen regie, meer zelfredzaamheid, meer zelfstandigheid, langer, in ieder geval 

zo lang mogelijk zelfstandig wonen, minder eenzaamheid en meer kwaliteit van leven (SCP, 2018, 

p. 13 en 14). 

De gedachte achter de hervorming is dat publieke diensten het beste aan lokale overheden 

kunnen worden toebedeeld, omdat ook de baten lokaal neerslaan. Er kan zodoende meer 

rekening worden gehouden met lokale voorkeuren en omstandigheden. Beleidsconcurrentie 

tussen lokale overheden bevordert bovendien de efficiency (CPB, 2013). De literatuur laat zien dat 

het lager neerleggen van de verantwoordelijkheden omtrent publieke taken geen eenvoudige 

opgave is. Decentraliseren van publieke taken is veel meer dan alleen de overheveling van taken 

middels een wetswijziging. Het betekent een vergaand herinrichten van een complex dynamisch 

domein met botsende beleidsregimes en vervlochten taken, processen, opvattingen over een 

verscheidenheid van vraagstukken (Cedris & Divosa, 2015; CPB, 2013; WRR, 2014). Juist omdat de 

huidige decentralisaties gepaard gaan met forse bezuinigingen, vraagt de nieuwe herinrichting om 

het maken van fundamentele keuzes om met de beschikbare middelen de maatschappelijke 

opdracht te vervullen (Cedris & Divosa, 2015). Het vraagt dan ook om een grondige doordenking 

van de wijze waarop dit kan worden vormgegeven en ingericht. 

Voor deze ‘doordenking’ worden de woorden ‘transitie’ en ‘transformatie’ gebruikt. Ook daar 

hangen de ontwikkelingen in Wijk bij Duurstede mee samen. Als onderdeel van de transities 

kunnen we de in veel gemeenten gemaakte keuze plaatsen om ondersteuning voor inwoners zo 

dicht mogelijk bij de inwoners te organiseren. De transitie hangt samen met ‘organisatorische’ 

aspecten, als zijnde de wijze waarin professionals met elkaar samenwerken, processen, werkwijze 

en expertise op elkaar afstemmen om te komen tot een gezamenlijk plan voor de cliënt (Franken 

e.a., 2016).  
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Hier gaat het dus om de organisatorische component zoals benoemd door De Waal, Binkhorst, 

Scheijmans (2014) en de verschillende vormen van interprofessioneel samenwerken: multi-

disciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair (Rijsdijk, Hofhuis, ten Den, De Vries, 2015). Veel 

gemeenten hebben als onderdeel van deze transities bijvoorbeeld gekozen voor het optuigen van 

‘sociale wijkteams’, of andere multidisciplinaire teams om wijk- (of dorps) gericht integrale zorg 

en ondersteuning aan inwoners te geven. Vanuit deze teams bieden professionals onder-steuning 

op de verschillende leefgebieden van hun cliënten. 

De transformatie gaat verder, waarbij het vooral gaat om een andere ‘methodische aanpak’, een 

andere manier van denken en werken van, tussen en over professionals onderling. De 

transformatie is als het ware een ‘verandering van de cultuur van werken en de veranderde inzet 

van kennis daarbij’ (Stam et al., 2015 p. 3). Jansen en De Waal (2017) stellen over transformatie, 

in relatie tot het begrip ‘transitie’: ‘Waar een transitie welswaar complex kan zijn, maar van de 

ene op de andere dag in werking kan treden, is een cultuurverandering en de daarmee gepaard 

gaande andere manieren van denken en handelen lastig te realiseren’ (Jansen en De Waal, 2017 

p.38).  

Samenvattend is er in het sociale domein sprake van wat Boonstra (2006) ‘transformatieve 

innovatie’ noemt, als zijnde een drastische verandering waarin routines niet meer voldoen, en 

organisatievormen, organisatiecultuur en werkprocessen opnieuw ontworpen moeten worden. 

Daartoe is een herziening nodig van de betekenis die de betrokkenen geven aan de nieuwe manier 

van werken. Hetgeen ruimte vraagt van professionals om te kunnen leren en nieuwe waarde-

oriëntaties te kunnen creëren (Jansen en De Waal, 2017).  

De boven geschetste ontwikkelingen krijgen in pilot Begeleiding Nieuwe Stijl vorm in de 

doelstellingen: het stimuleren van de participatiemogelijkheden van de cliënt en het bevorderen 

van het meer integraal werken tussen professionals (zorgaanbieders), welzijnswerk, vrijwilligers 

en mantelzorgers en cliënten. In de volgende paragraaf gaan we in op het begrip ‘integraal’ 

werken. Hoe kunnen we dat begrip definiëren? 

2.2.  Integraal werken 

Integraal werken is een term die veelvuldig wordt gebruikt zonder dat altijd helder is wat er precies 

mee bedoeld wordt. In de publicatie Werk en Inkomen: kennis en interventies geordend (MOV- 

10655711-1.0) van Movisie komt men op basis van literatuuronderzoek tot de volgende twee 

betekenissen van integraliteit: 

1. Een integrale aanpak of benadering die bezien vanuit de cliënt samenhangend is en aandacht 

heeft voor alle leefgebieden. Integraal werken gaat om een allesomvattende, holistische 

aanpak van de vraagstukken van de cliënt. (…) 

2. Het organisatorische aspect van integraliteit waarin professionals met elkaar samenwerken, 

processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om te komen tot een gezamenlijk 

plan voor de cliënt. Hier gaat het dus om de organisatorische component  
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Vanuit door ons eerder gedaan onderzoek valt daar een derde component aan toe te voegen, 

namelijk de methodische component:  

1. De methodische component betreft het onderling afstemmen van verschillende 

deskundigheden in werkwijzen – de kennis en kunde van professionals – om tot één, op 

elkaar afgestemd plan voor de cliënt te kunnen komen. (De Waal, Binkhorst & Scheijmans, 

2014). 

In de literatuurstudie naar werkzame bestanddelen in het hulp- en ondersteuningsproces bij 

integraal werken komen van Arum, Verweij en van der Veer (2018) tot de volgende definitie: 

“Integraal werken betekent in samenhang en afstemming domeinoverstijgend samenwerken aan 

effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners in de wijk, dichtbij 

en ter preventie van (escalatie van) problematiek. De ondersteuning is gericht op het zo snel, 

eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige problemen. Het versterken van de 

veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en 

het benutten van het eigen netwerk daarbij, zijn vertrekpunt”.  

In deze definitie zijn de huidige beleidsuitgangspunten van de transformatie (zelfregie, 

zelfredzaamheid, benutten van het eigen netwerk, participatie en versterken van de veerkracht 

van de samenleving) opgenomen als uitgangspunten voor het handelen van de professionals. Ook 

de termen effectief en efficiënt sluiten aan bij de huidige beleidstaal in het sociale domein. De 

pilot in Wijk bij Duurstede richt zich als het om de organisatie van de ondersteuning gaat op het 

vergroten van de efficiëntie van de bestaande ondersteuning. Bij het verbeteren van het 

werkproces ligt de nadruk op het versterken en inzetten van het netwerk en het vergroten van de 

participatie.  

Werkzame bestanddelen in ondersteuningsrelatie 

 Van Arum e.a. (2018) beschrijven op basis van een literatuurstudie en een eigen kwalitatief 

onderzoek een aantal werkzame bestanddelen in het ondersteuningsproces van inwoners met 

een ondersteuningsvraag. Hoewel zij zich daarbij richten op de rol van de regisserende 

professional (in Wijk bij Duurstede zijn dat de consulenten van Loket Wijk) zijn een aantal van die 

werkzame elementen ook van toepassing op het handelen van de andere professionals die bij de 

ondersteuning betrokken zijn zoals in het geval van de pilot de leden van het team VAKwerk(t). 

Als belangrijkste werkzame factor voor het slagen van het ondersteuningstraject noemen zij de 

samenwerkingsrelatie tussen de professional en de ‘cliënt’2. Deze bestaat uit een persoonlijke 

relatie en uit overeenstemming over de te bereiken doelen en de aanpak (taak aspect van de 

samenwerkingsrelatie). De waarden veiligheid en vertrouwen, toegankelijkheid, partnerschap en 

gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en (ruimte voor) eigen regie zijn kritische succesfactoren in 

                                                           
2 Van Arum e.a. (2018) hanteren in hun publicatie de term cliënt. In een scholingsbijeenkomst van het team VAKwerk(t) 
is de suggestie gedaan om de term inwoner met een ondersteuningsvraag te gebruiken. Dit sluit voor de teamleden 
beter aan bij een holistische visie die ook oog heeft voor de context en voor krachten als kwetsbare elementen in een 
situatie.   
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de persoonlijke relatie. De wijze waarop de professional uitvoering geeft aan deze waarden 

bepaalt voor een belangrijk deel de mate van tevredenheid of ontevredenheid van de cliënt met 

de geboden ondersteuning. Voorwaarden om tot een goede taakrelatie te komen zijn dat de 

doelen tot stand komen op basis van het eigen verhaal van de cliënt over zijn problematiek en de 

achtergrond daarvan en dat het plan om daar iets aan te doen iets is waarin zowel de cliënt als de 

professional gelooft.  

Andere aspecten die bijdragen aan een werkzame samenwerkingsrelatie zijn het ontvangen van 

praktische ondersteuning, de regie bij de cliënt laten en hoop op verbetering bij zowel cliënt als 

professional. 

Bredere context 

Integraal werkend heeft de professional niet alleen met de inwoner met een ondersteuningsvraag 

te maken. Het werk speelt zich af in een context waarin de professional de ondersteuning die hij 

geeft in afstemming moet doen met andere betrokkenen. Denk daarbij aan het netwerk, 

eventuele informele ondersteuning en andere professionals. Voor het samenwerken met andere 

bij de situatie betrokkenen is het van belang dat de professional over goede sociale vaardigheden 

beschikt om te kunnen afstemmen. Hij/ zij moet zich kunnen inleven in wat vanuit de bijdrage van 

andere betrokkenen van belang is in de situatie. Daarbij vraagt de privacy van de inwoner die hij 

ondersteunt de aandacht. Om de vertrouwensrelatie niet te schaden zal hij rekening dienen te 

houden met de gevoeligheden van de inwoner op dat punt. Tegelijkertijd vraagt een goede 

afstemming en het bieden van passende ondersteuning om het delen van informatie. De 

professional zal met de inwoner die hij ondersteunt tot goede afspraken moeten komen over 

welke informatie wel en niet gedeeld wordt. Daarnaast speelt de ondersteuning zich af in een 

beleidscontext die niet altijd passend is bij de situatie van de inwoner. Om tot de beste oplossing 

voor de situatie te komen is het nodig dat de professional het verhaal van de inwoner die hij 

ondersteunt goed laat horen bij ander betrokken instanties en kan vertalen in beleidstaal.  

Ook heeft de professional naast de inwoner met de ondersteuningsvraag, diens huishouden en 

het informele en professionele netwerk te maken met de gestelde maatschappelijke doelen en 

waarden. Denk aan de vertrekpunten in de definitie zoals efficiënt en effectief, het bevorderen 

van zelfregie en zelfredzaamheid, het versterken van het netwerk en bevorderen van participatie.   

Organisatie van het integraal werken 

Om iets meer te kunnen zeggen over het organisatorische aspect van integraliteit heeft het NJI 

een schaalmodel ontwikkeld waarin verschillende stadia van integraal samenwerken worden 

aangeduid. Zie onderstaand. Dit model hebben we gebruikt om de verschillende vormen van 

samenwerking in de pilot te kunnen duiden. In welke mate is er sprake van een meer of minder 

integrale werkwijze?  
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In dit hoofdstuk hebben we de ontwikkelingen in het sociale domein geschetst die de context 

vormen waarin de pilot In Wijk bij Duurstede zich heeft afgespeeld. Elementen uit dit hoofdstuk 

zijn gebruikt bij het samenstellen van de vragenlijsten voor de interviews. Maar daar komen we in 

het volgend hoofdstuk op terug. Ook zijn onderdelen gebruikt voor het analyseren van de 

uitkomsten, maar ook dat komt op een later moment aan de orde. In het volgende hoofdstuk gaan 

we eerst in op de vraag hoe het onderzoek naar de pilot is vormgegeven.  
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3. Vraagstelling en werkwijze van het onderzoek 

De vraagstelling en de opzet van het onderzoek is tot stand gekomen met de projectgroep die de 

pilot heeft voorbereid. Ook is er gebruik gemaakt van het projectvoorstel ‘Begeleiding Nieuwe 

Stijl’ en het collegevoorstel ‘zaaknummer 9626’ met als onderwerp Pilot Begeleiding Nieuwe Stijl. 

In de inleiding van dit rapport zijn de doelstelling, de beoogde effecten en de opzet van de pilot al 

uitvoerig beschreven. We beperken ons in dit hoofdstuk tot de doelstelling en de vraagstelling van 

het onderzoek. Daarna beschrijven we de opzet van het onderzoek, de gebruikte onderzoeks-

instrumenten en het verloop van het onderzoek.  

3.1  De doel en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is het in beeld brengen hoe de nieuwe werkwijze werkt en wat 

de effecten c.q. de opbrengsten zijn voor 1) de cliënten, 2) de dienstverlening en  3)de organisatie. 

Daarnaast wilde men inzicht krijgen in de factoren in het proces die van belang zijn geweest om 

de beoogde opbrengsten te behalen. Ook was het de wens dat het onderzoek tijdens de pilot 

informatie op zou leveren die gebruikt kon worden om waar nodig het proces en/of de nieuwe 

werkwijze bij te stellen.  

De centrale onderzoeksvraag luidde: 

Wat zijn de effecten/ opbrengsten van de pilot begeleiden Nieuwe Stijl in Wijk bij Duurstede en 

welke factoren in het proces zijn van invloed op het realiseren van de doelstelling van de pilot?  

Om tot een antwoord te komen op deze vraag zijn drie deelvragen geformuleerd:  

1) In hoeverre worden de doelen van de pilot behaald voor de inwoners met een 

ondersteuningsvraag? 

Hierbij zijn de volgende aspecten onderzocht: 

o matching hulpvraag en hulpaanbod vanuit het team 

o mate van zelfredzaamheid van de inwoners met de ondersteuningsvraag als de mate 

van maatschappelijke participatie 

o tevredenheid met geboden ondersteuning 

2) In hoeverre worden de doelen van de pilot behaald ten aanzien van de organisatie van de 

ondersteuning? 

Bij de leden van het team Vakwerk(t) bij de pilot is onderzocht: 

o samenwerking met Loket Wijk: aanpak van aanmelding tot en met uitvoering 

o benutting van ieders expertise zowel binnen het team als in de samenwerking 

 met Loket Wijk 

o hoe er gewerkt is aan het behalen van de doelstelling van de pilot.  
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Bij twee consulenten van loket Wijk is onderzocht: 

o verloop van de samenwerking met team Vakwerk(t) 

o opbrengst van de samenwerking 
o verbeterpunten 
 

3) Welke factoren zijn van invloed geweest op het behalen van de doelen van de pilot door 

het team VAKwerk(t)? 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn geen observatiepunten geformuleerd. De onderwerpen zijn 
naar voren gekomen bij de analyse van de verslagen van de participerende observatie. 

3.2  De opzet van het onderzoek 

In dit onderzoek zijn zowel het proces gevolgd binnen het team Vakwerk(t) om tot een integrale 

werkwijze te komen als de effecten/ opbrengsten daarvan. Voor het in kaart brengen van de 

opbrengst van de pilot voor de inwoners die ondersteuning kregen vanuit het team VAKwerk(t) 

zijn twee onderzoeksinstrumenten ingezet. Bij aanvang van het project hebben de respondenten 

een reeds gevalideerde vragenlijst ingevuld in de vorm van een enquête. Op het einde van de pilot 

zijn alle respondenten geïnterviewd met behulp van een half-gestructureerde vragenlijst. Om 

inzicht te krijgen in de opbrengsten van de nieuwe werkwijze voor de leden van het team 

VAKwerk(t) en de consulenten van loket Wijk zijn in de laatste fase van het project interviews 

gehouden met alle teamleden en twee consulenten. Van december 2016 tot en met december 

2017 heeft een onderzoeker deelgenomen aan het wekelijkse overleg van het team VAKwerk(t) 

ter observatie van het proces de keuzes die met team maakte ten aanzien van de innovatie. Ook 

is de onderzoeker aanwezig geweest bij de evaluatiebijeenkomsten van het team en de 

projectgroep en bij de scholingsbijeenkomsten om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en een 

jaarplan te maken en om besluitvormingsprocessen in het team te verbeteren.  

E.e.a. staat uitgewerkt in onderstaand overzicht: 

Onderzoekseenheid Variabelen Methode 

Inwoners die 
ondersteuning 
ontvangen 

Matching hulpvraag en 
hulpaanbod formeel en 
informeel 

Interview ruim 12 maanden na het begin over de 
betekenis van en de ervaringen m.b.t. 
ondersteuning.  

 Mate van zelfredzaam-
heid en participatie 

Gegevensverzameling d.m.v. PAS (zie bijlage 1) 
aan het begin van het project. 
Interview  een jaar na het begin van de pilot over 
ervaringen m.b.t. participatie, en ervaren kwaliteit 
van leven en over ervaringen m.b.t. 
ondersteuning. 

Professionals Samenwerking en 
optimale benutting 
expertise, diensten en 
voorzieningen 

Onderzoeker is aanwezig bij overlegmomenten, 
en documenteert werkwijzen, leerervaringen etc.  
De terugkoppeling vindt na half jaar en een jaar 
plaats.  
 
Aanvullende gegevensverzameling d.m.v. 
interviews. 
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3.3  Respondenten  

Onderzoek inwoners die ondersteuning ontvangen  

De nieuwe werkwijze geldt voor zowel inwoners van Wijk bij Duurstede die al ondersteuning 

krijgen van Vitras, Abrona of Kwintes als voor inwoners die na de start van de pilot ondersteuning 

krijgen van leden van het team Vak werk(t). Op verzoek van de projectgroep zijn in het onderzoek 

alleen de inwoners van Wijk bij Duurstede meegenomen die al voor aanvang van de pilot 

begeleiding kregen van een medewerker van Vitras, Abrona of Kwintes. De verwachting was dat 

deze mensen een vergelijking zouden kunnen maken van de ondersteuning die zij aangeboden 

kregen voor aanvang van de pilot en daarna. De mensen zijn gevraagd om op vrijwillige basis mee 

te doen en de gegevens zijn alleen verzameld bij de mensen die hebben aangegeven te willen 

meewerken. In het totaal hebben 17 van de 24 mensen de PAS-vragenlijst ingevuld en 14 van hen 

zijn na ruim een jaar geïnterviewd.  

De gemeente Wijk bij Duurstede bestaat uit Wijk bij Duurstede en de dorpen Langbroek en 

Cothen. Elf van de respondenten zijn woonachtig in Wijk bij Duurstede, vier in Langbroek en twee 

in Cothen.  

De leeftijd van de respondenten varieert tussen de 21 en 80 jaar. Elf deelnemers zijn tussen de 

veertig en de zestig jaar en tien van hen zijn 51 jaar en ouder. Zeven van de respondenten zijn 

vrouw en tien zijn man. De leeftijd van de vrouwelijke respondenten ligt tissen de 40 en de 80 jaar, 

de leeftijd van de mannelijke respondenten tussen de 20 en de 60 jaar. 

Van de zeventien respondenten wonen er negen alleen. Dat is ruim de helft. Vijf mensen wonen 

in een gezinssituatie. Van de drie mensen die aangeeft anders te wonen is een respondent 

inwonend bij de ouders, een ander woont met zijn broer samen en de derde is een alleenwonende 

man met kinderen in co-ouderschap. Van de alleenwonenden zijn er vier vrouw en vijf man. Drie 

vrouwen wonen met partners/gezin en dat geldt voor twee mannen. 

Professionals 

Het team Vakwerk(t) is door de participerende observatie tijdens de het teamoverleg en de 

scholingsbijeenkomsten als groep betrokken geweest bij het onderzoek. Daarnaast zijn alle 

teamleden (op dat moment zes) afzonderlijk in het voorjaar van 2018 geïnterviewd over hun 

bevindingen ten aanzien van de pilot. Ook zijn in het voorjaar twee consulenten van Loket Wijk 

geïnterviewd over de samenwerking met het team Vakwerk(t). Deze respondenten zijn via de 

Coördinator van Loket Wijk geworven.  

3.4  Uitwerking onderzoeksinstrumenten 

Cliëntenonderzoek 

a) Mate van zelfredzaamheid en participatie. 
Om zicht te krijgen op de betekenis van het project voor de cliënten zijn er twee metingen 
gedaan. Bij de start van het project hebben de deelnemers de vragenlijst Participatie, 
Autonomie en Steun ontvangen die de huidige zelfredzaamheid en maatschappelijke 
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participatie van deelnemers in beeld brengt.  Na overleg met het team Vakwerk(t) is de 
bestaande lijst enigszins ingekort. Zie bijlage 1.  

b) Matching ondersteuningsvraag en geboden ondersteuning. 

In de laatste maanden van de pilot zijn de deelnemers geïnterviewd over hun tevredenheid 

met de ondersteuning van de leden van het team VAKwerk(t) sinds de start van de pilot en 

de invloed die dit heeft gehad op hun (maatschappelijk) functioneren. Op basis van de 

werkzame elementen in de ondersteuningsrelatie (van Arum e.a. 2018) is een topiclijst 

ontwikkeld en afgenomen door SPH-studenten in het kader van het afstuderen (bijlage 2).  

Participerende observatie 

Alle bijeenkomsten van het team zijn vastgelegd met behulp van audioapparatuur. Dit is gebruikt 

om verslagen van de bijeenkomsten te maken. Bij de observatie is gelet op de volgende punten 

1) De factoren die van invloed zijn op het proces van integraal werken 

2) Benutting van ieders expertise  

3) De afwegingen die worden gemaakt/ argumenten die worden gebruikt om bepaalde 

ondersteuning aan te bieden 

4) De diensten en voorzieningen die aangeboden worden  

3.5  Verloop van het onderzoek en verwerking van de gegevens 

Onderzoek inwoners die ondersteuning ontvangen 

De vragenlijsten zijn via de begeleiders in de maanden februari en maart 2017 overhandigd aan 

de mensen die zij begeleiden. De respondenten hadden de keuze om het formulier op papier of 

digitaal in te vullen. Vijftien respondenten hebben van de papieren versie gebruik gemaakt en 

twee respondenten hebben de vragenlijst digitaal ingevuld. De vragenlijsten zijn zoveel mogelijk 

door de cliënt zelf ingevuld. Indien nodig hebben de begeleiders toelichting gegeven op de vragen. 

De vragenlijsten zijn door de begeleiders verzameld en aan de onderzoeker gegeven. De 

respondentgegevens zijn door de onderzoeker geanonimiseerd verwerkt. Iedere cliënt heeft een 

unieke code gekregen. Voor het analyseren van de gegevens is gebruik gemaakt van de 

normaalschaal die ontwikkeld is voor deze vragenlijst. Daarbij worden drie categorieën onder-

scheiden: hoog niveau, redelijk niveau en laag niveau.  

De interviews hebben plaats gevonden in de april en mei 2018 en zijn afgenomen door vierdejaars 

studenten SPH van de Hogeschool Utrecht. Veertien van de zeventien respondenten waren bereid 

om aan dit tweede deel van het onderzoek mee te werken. De interviews hebben bij de 

respondenten thuis plaats gevonden. De resultaten van de interviews zijn kwantitatief verwerkt. 

Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken met de uitkomsten van de PAS-enquête.  

Participerende observatie 

Van januari 2017 tot december 2017 heeft de onderzoeker de bijeenkomsten van het team 

VAKwerk(t) bijgewoond evenals twee evaluatiebijeenkomsten van de pilot met de projectgroep, 

het team en een beleidsmedewerkster van de gemeente. Alle teamvergaderingen zijn vastgelegd 

met behulp van audioapparatuur. Dit is gebruikt om verslagen van de bijeenkomsten te maken. 
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Daarnaast  zijn deze door het team gebruikt als een vorm van notulen. Ook zijn de verslagen in het 

eerste half jaar 1x per zes weken naar de leden van de projectgroep verstuurd. Na drie maanden 

heeft er een mondelinge terugkoppeling van de onderzoeker naar het team plaatsgevonden over 

het aantal casussen dat besproken is in het team (het team had het gevoel daar niet aan toe te 

komen) en over de vorderingen ten aanzien van de doelstelling van de pilot. In juni is een eerste 

schriftelijke rapportage gemaakt over de voortgang van het proces en de resultaten. Deze 

rapportage heeft met de ervaringen van de teamleden als basis gediend voor de tussentijdse 

evaluatie van de pilot en de rapportage over het project aan de gemeenteraad. Deze evaluatie 

heeft geleid tot een aantal bijstellingen in de bestaande werkwijze. In november is voor de tweede 

evaluatie opnieuw een rapportage gemaakt. Besloten is toen om de participerende observatie 

tijdens de wekelijkse bijeenkomsten te beëindigen. Wel is de onderzoeker nog aanwezig geweest 

tijdens de scholingsbijeenkomsten die in maart, april en mei van 2018 hebben plaats gevonden.  

De data die tijdens de participerende observatie zijn verzameld, zijn kwalitatief geanalyseerd. Uit 

de data zijn een aantal thema’s gedistilleerd die van invloed waren op het verloop van de pilot. 

Deze thema’s zijn besproken met de teamleden met de vraag of de uitwerking recht deed aan de 

werkelijkheid.  

Interviews met teamleden en consulenten 

De studenten die de interviews hebben gehouden met de deelnemers hebben ook de teamleden 

geïnterviewd en de twee consulenten. De interviews vonden plaats in Wijk bij Duurstede in het 

gebouw van Stichting Binding. Dit is het gebouw waar het team vergadert en Loket Wijk haar 

kantoor heeft. De gegevens zijn kwalitatief geanalyseerd en besproken met het team en de 

consulenten van Loket Wijk. Dat was aanleiding om nog een tweetal aanvullende gesprekken te 

voeren en is de analyse aan te scherpen. 

Het monitoren van de pilot in Wijk bij Duurstede met de boven beschreven onderzoeks-

instrumenten heeft een viertal deelrapportages opgeleverd. Om een overall view te geven 

beschrijven we in de komende drie hoofdstukken de conclusies uit de verschillende 

deelrapportages. In hoofdstuk 4 kunt u de resultaten van het onderzoek lezen dat heeft plaats-

gevonden onder de bewoners die (langdurige) ondersteuning krijgen van het team Vakwerk(t). In 

hoofdstuk 5 zijn de bevindingen uit de participerende observatie uitgewerkt en in hoofdstuk 6 de 

bevindingen uit de interviews met de leden van het team Vakwerk(t).  
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4. Resultaten onderzoek onder inwoners die begeleiding ontvangen 

In de maanden februari en maart 2017 hebben zeventien mensen die al voor aanvang van de pilot 

ondersteuning kregen van een medewerker van Kwintes, Abrona of Vitras de vragenlijst 

Participatie Autonomie en Steun in gevuld. Veertien van hen zijn ruim een jaar later geïnterviewd 

over de ondersteuning die zij in het afgelopen jaar hebben gekregen en over de vraag op welke 

leefgebieden de ondersteuning een positief effect heeft gehad. Deze paragraaf geeft eerst een 

beschrijving van de uitkomsten van de enquête en daarna van de uitkomsten van de interviews. 

4.1. Uitkomsten Vragenlijst Participatie Autonomie en steun 

Zoals al eerder aangegeven is bij aanvang van het onderzoek de keuze gemaakt om díe inwoners 

van Wijk bij Duurstede te vragen om mee te doen met het onderzoek die al voor aanvang van de 

pilot ondersteuning kregen van begeleiders van de deelnemende organisaties. Om meer inzicht te 

krijgen in de duur van de ondersteuning ende ondersteuningsvraag is een vraag hierover 

opgenomen. De onderstaande tabel laat zien dat alle respondenten contact hebben met het 

sociaal werk. Dat is ook niet verwonderlijk omdat Loket Wijk de toegangspoort is tot de langdurige 

begeleiding en de consulent de regierol heeft. Uit de analyse blijkt dat de meeste respondenten 

met minimaal twee hulpverlenende organisaties van doen hebben. Ruim driekwart (n=13) van de 

deelnemers die meedoen aan het onderzoek hebben ondersteuning vanuit de geestelijke 

gezondheidszorg en 35% (n= 6) vanuit de gehandicaptenzorg. Drie deelnemers geven aan met alle 

drie de vormen van ondersteuning ervaring te hebben. Als we naar de duur van de ondersteuning 

kijken, valt op dat 41% (n=7) van de deelnemers aangeeft meer dan 10 jaar ervaring te hebben 

met de ondersteuning. Twee van hen hebben zowel meer dan 10 jaar ervaring met de GGZ als met 

de gehandicaptenzorg. Leeftijd speelt daarin niet altijd de belangrijkste rol: Een van de twee 

personen tussen de 21-30 jaar en de persoon tussen de 31-40 jaar geven aan al meer dan 10 jaar 

ervaring te hebben met een of beide vormen van hulpverlening. Vier deelnemers hebben tussen 

de 5-10 jaar ervaring. We kunnen concluderen dat 64% van de respondenten die mee doen aan 

het onderzoek langdurige (meer dan vijf jaar) ervaring hebben met de hulpverlening. 

 

Aantal jaren contact Sociaal werk GGZ Gehandicaptenzorg 

niet 0 4 11 

0-1 jaar 1 0 0 

1-2 jaar 2 3 0 

2-5 jaar 8 4 1 

5-10 jaar 3 1 1 

>10 jaar  3 5 4 

Totaal aantal dat gebruik 

maakt van betreffende 

hulpverleningssoort 

17 13 6 

Fig. 1. Duur van contact met hulpverlening (meerdere antwoorden mogelijk) 
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De vragenlijst Participatie, Autonomie en Steun brengt de leefsituatie van respondenten in beeld. 

Hoe tevreden zijn ze met hun bestaan en welke wensen hebben zij op het gebied van deelname 

aan de samenleving en ondersteuning? Om een beeld te krijgen van de deelname van de 

respondenten aan de samenleving hebben we vragen gesteld over hun contacten in de buurt en 

de aard daarvan. Ook is er gevraagd of zij betaald werken of vrijwilligerswerk verrichten en hoe 

tevreden zij zijn met de activiteiten in de vrije tijd. Hun persoonlijk welzijn is in kaart gebracht met 

vragen over de tevredenheid met hun leefsituatie. Om inzicht te krijgen hoe de respondenten hun 

autonomie ervaren is hen gevraagd of zij zich zelfstandig voelen, voor zichzelf kunnen zorgen, hun 

financiën kunnen beheren en mobiel zijn. Voor het analyseren van de gegevens heeft onderzoeker 

gebruik gemaakt van de normaalschaal die ontwikkeld is voor de vragenlijst Participatie 

Autonomie en Ondersteuning. De schaal kent drie categorieën: hoog niveau van participatie, 

persoonlijk welzijn of van autonomie, een redelijk niveau en een laag niveau. De onderstaande 

tabel laat voor de verschillende aspecten van de vragenlijst de scores zien.  

   Overzicht van de scores van alle deelnemers 

Categorie Hoog niveau Redelijk niveau Laag Niveau 
 

 
Maatschappelijke participatie 
 

Buurt 13 4  

Vrije tijd/ 
recreatie 

3 7 6 

(Vrijwilligers)werk 2 8 7 

 
Persoonlijk welzijn 

 

 
 

8 5 4 

 
Autonomie 

 

 
 

4 12 1 

            Fig.2. Scores alle deelnemers 

Participatie 

De uitkomsten van de scores laten zien dat er een redelijke mate van participatie is. De meeste 

mensen zijn tevreden over hun buurt en de contacten daarbinnen. Voor zeven deelnemers geldt 

dat ze wel op hoog of redelijk niveau scoren als het om contacten in de buurt gaat maar laag als 

het gaat om vrijetijdsactiviteiten die zij met anderen ondernemen of deelname aan 

(vrijwilligers)werk. De leeftijd van deze zeven respondent is 50+. Van vijf respondenten ligt deze 

tussen de 51 en 60 jaar. Van de zeven mensen die niet werken en geen vrijwilligerswerk doen 
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geven er twee aan dit wel te willen. Wat niet zichtbaar is in de scores maar wel opvalt in de 

beantwoording van de vragen is dat er tien respondenten aangeven dat zij meer activiteiten 

zouden willen ondernemen.  

Ondersteuning en netwerk 

Het merendeel van de respondenten maakt langdurig (>2 jaar) gebruik van ondersteuning. Bij 

negen (53%) respondenten spelen de hulpverleners een belangrijk rol in het netwerk. Acht (47%) 

deelnemers geven aan dat ze niet altijd voldoende mensen om zich heen hebben om op terug te 

vallen als dat nodig is. Ook hebben acht (47%) van de zeventien deelnemers in meer of minder 

mate behoefte aan nieuwe sociale contacten.  

Financiën 

Bij tien van de zeventien respondenten spelen financiële problemen. Opvallend is dat deelnemers 

die niet zelf hun financiën beheren positiever antwoorden op de vragen over zelfstandigheid, 

zelfzorg en voor zichzelf opkomen dan de groep die hun financiën wel zelf beheren. Een verklaring 

zou kunnen zijn dat het overnemen van het beheer op een bepaalde manier ontzorgt. Wel geven 

deze respondenten vaker aan niet goed te weten waar ze recht op hebben.  

Talentontwikkeling 

Opvallend is dat tien van de zeventien respondenten aangeeft zijn/ haar talenten en kwaliteiten 

onvoldoende te kunnen ontplooien. Er is maar één respondent die de stelling in de vragenlijst ‘Ik 

kan mijn talenten en kwaliteiten voldoende ontplooien of ontwikkelen’ met een volmondig ja 

beantwoordt. Hier is mogelijk nog winst te behalen.  

4.2  Uitkomsten Interviews  

Uit het literatuuronderzoek van Van Arum e.a. (2018) bleek dat de samenwerkingsrelatie tussen 

de professional en de persoon die ondersteuning krijgt de belangrijkste werkzame factor is. Het 

gaat over zich veilig voelen bij en vertrouwen in de professional. Toegankelijkheid, partnerschap, 

gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en (ruimte voor) eigen regie zijn kritische succesfactoren in 

de persoonlijke relatie. Daarnaast is het van belang dat er gezamenlijke overeenstemming is over 

de taak, dat de persoon die ondersteuning krijgt de regie heeft en dat er naast gesprekken ook 

aandacht is voor praktische zaken. Hoe zien we deze elementen terug in de relatie van de leden 

van het team Vakwerk(t) met de mensen die zij begeleiden? 

Relatie 

De geïnterviewde respondenten zeggen dat de ondersteuning die zij krijgen voldoet aan hun 

wensen. Dertien van de veertien respondenten voelt zich begrepen door hun begeleider en 

ervaren de ondersteuning als positief. De begeleider is voor de meesten als er iets is telefonisch 

goed bereikbaar. Ook zijn de respondenten tevreden met de frequentie van de ondersteuning. De 

meeste van hen zien hun begeleider eenmaal per week en sommigen drie keer in de twee weken.  

Mocht het nodig zijn dan krijgen ze meer ondersteuning en deze flexibiliteit wordt als prettig 

ervaren. Bijna iedereen geeft aan momenteel niet meer ondersteuning nodig te hebben.                
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Een persoon sluit niet uit dat dit in de toekomst anders is en een andere persoon zou meer 

ondersteuning op financieel gebied willen. 

Ondersteuning 

En waar richt volgens de respondenten de inhoud van de ondersteuning zich op? Driekwart van 

de respondenten stelt prijs op de ondersteuning bij het verwerken van de post, het opruimen en 

het op orde houden van het huis. Ruim de helft noemt de gesprekken als belangrijk en een 

respondent noemt expliciet de begeleiding bij het werk.   

Regie 

Regie voeren heeft betrekking op het bepalen van de inhoud van de ondersteuning met andere 

woorden de doelen bepalen waaraan gewerkt wordt. Ook regie voeren heeft te maken met sturing 

kunnen geven aan het eigen leven. Hoe ervaren respondenten hun mogelijkheden om regie te 

voeren?   

Ruim de helft van de veertien respondenten bepaalt samen met de begeleider wat er nodig is 

binnen de ondersteuning en ongeveer twintig procent van de respondenten geeft aan dat zij dat 

zelf bepalen wat nodig is binnen de ondersteuning en een even groot aantal is van mening dat de 

begeleider de bepalende factor is. Ook zeggen bijna alle respondenten dat de begeleiding hen 

instaat stelt om aan hun persoonlijke doelen te werken. Een persoon heeft op deze vraag geen 

antwoord gegeven en een persoon werkt niet aan doelen. 

De meeste respondenten ervaren dat de ondersteuning hen helpt eigen keuzes te maken. De helft 

zegt dat ze met behulp van de begeleiding voldoende eigen keuzes kunnen maken en veertig 

procent zegt dat ze de regie over hun leven kwijt zijn geweest en dat ze door middel van de 

begeleiding eraan werken om dat weer op te pakken. Twee respondenten geven aan dat zij 

momenteel door de psychische omstandigheden waarin ze verkeren minder goed in staat weinig 

regie ervaren over hun eigen leven. 

4.3  Veranderingen  

In het begin van deze paragraaf hebben we de uitkomsten weergegeven van de vragenlijst Pas. 

De vragen in die lijst hadden betrekking op de thema’s deelnemen aan de samenleving 

(participatie), de mate waarin respondenten het gevoel hebben beslissingen te kunnen nemen 

over hun eigen leven (autonomie) en op hun sociaal netwerk (steun). In dit onderdeel vergelijken 

we voor zover mogelijk de uitkomsten van de scores op de PAS-vragenlijst met antwoorden die 

de respondenten tijdens de interviews hebben gegeven.  

Maatschappelijke participatie 

Het item maatschappelijke participatie is opgesplitst in drie verschillende aspecten: 1) participatie 

in de buurt, 2) deelnemen aan activiteiten met anderen in de vrije tijd en 3) (vrijwilligers)werk. Vijf 

respondenten die ook aan de interviews hebben meegedaan hadden in de PAS-enquête laag 

gescoord op (vrijwilligers)werk. Eén respondent gaat nu naar de dagbesteding en een ander heeft 

nu vrijwilligerswerk gevonden. Twee van respondenten hebben de leeftijd dat vrijwilligerswerk 
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wellicht niet meer past in hun leven en één respondent kampt met een algeheel gevoel dat het 

leven tegenzit.  

Zes van de huidige respondenten hebben in de PAS-enquête laag gescoord op deelname aan 

activiteiten met anderen in de vrije tijd. Twee van deze respondenten hebben nu een 

vrijetijdsbesteding gevonden. De respondent die kampt met het gevoel dat het leven tegenzit, 

heeft geen energie om activiteiten met anderen te ondernemen. Dat geldt ook voor de 

respondent die vertelde dat zijn doelen op korte termijn zijn gericht op het verbeteren van zijn 

gezondheid.  Hij is een poosje de sturing over zijn leven kwijt geweest, maar is die nu aan het 

oppakken. Bij de twee andere respondenten is het onderwerp tijdens het interview niet aan de 

orde gekomen.  

Autonomie 

Zelf keuzes kunnen maken gaat over het ervaren van autonomie. Als we de antwoorden van de 

respondenten vergelijken met de antwoorden die zij hebben gegeven over het ervaren van 

autonomie in de PAS-enquête, dan zien we een consistent beeld. De respondenten beantwoorden 

de vraag over zelfregie in overeenstemming met hun antwoorden op de vragen in de PAS-lijst. 

Daarbij laten we de vraag over eigen regie over de financiën die wel in de PAS-enquête is gesteld 

buiten beschouwing. Dat onderwerp is tijdens de interviews niet bevraagd. Dezelfde zeven 

respondenten ervaren voldoende autonomie. Vijf respondenten beantwoorden de vragen over 

autonomie in de PAS-enquête met min of meer. Tijdens de interviews zeggen deze respondenten 

de regie kwijt te zijn geweest, maar die weer langzaam terug te pakken of al min of meer 

teruggepakt te hebben. Een respondent die eerder de vragen positief beantwoordde, is nu het 

overzicht kwijt en een andere respondent heeft nog steeds het gevoel dat het leven haar tegenzit. 

4.4 Conclusie 

Zoals in de inleiding geschetst beoogde de pilot de volgende opbrengsten voor de inwoners met 

een ondersteuningsvraag: 

1) ondersteuningsdoelen die bereikt worden; 

2) het vergroten van de mate van participatie (en daarmee tevens vermindering van 

sociaal isolement als dat aan de orde is); 

3) tevredenheid met de geboden ondersteuning; 

4) zoveel mogelijk gebruik maken van het sociale netwerk en van algemene 

maatschappelijke voorzieningen; 

5)  vergroting van het sociale netwerk en het aandeel informele inzet. 

Welke conclusies kunnen we trekken over het bereiken van deze doelen op basis van het 

onderzoek onder de inwoners in Wijk bij Duurstede die al langere tijd begeleiding krijgen van een 

van de leden van het team Vakwerk(t)?  

De uitkomsten van de interviews laten zien dat de geïnterviewde respondenten tevreden zijn met 

de geboden ondersteuning. Bijna iedereen voelt zich begrepen door haar of zijn begeleider en de 

combinatie van praktische ondersteuning en begeleidingsgesprekken wordt op prijs gesteld.  
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Voor een derde van de respondenten helpt de ondersteuning bij het weer grip krijgen op het leven 

(ervaren van autonomie). Ook is er waardering voor de flexibiliteit in de hoeveelheid onder-

steuning die geboden wordt. Tevens zeggen de meeste respondenten samen met de begeleider 

de doelen te bepalen waaraan gewerkt wordt en te kunnen werken aan hun persoonlijke doelen. 

Daarmee lijken de eerste drie doelstellingen behaald.  

Als we kijken naar de doelstellingen vier en vijf dan kunnen we constateren dat voor twee van de 

respondenten hun sociale netwerk vergroot is door het bevorderen van deelname aan 

vrijwilligerswerk of aan activiteiten in de vrije tijd. Dat lijkt een klein aantal maar daarbij moet in 

ogenschouw worden genomen dat een deel van de respondenten al dan niet betaald werkt en 

tevreden is met het bestaande netwerk. Ook zorgt hun problematiek er bij een aantal 

respondenten voor dat zij niet veel energie kunnen steken in hun omgeving. De interviews laten 

niet zien of het contact met familie en vrienden is toegenomen en respondenten meer onder-

steuning krijgen van het informele netwerk. Mogelijk kunnen we vanuit de interviews met de 

leden van het team VAKwerk(t) en de participerende observatie over deze twee doelen conclusies 

trekken. 
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5. De factoren die van invloed zijn op het verloop van de pilot 

Door het bundelen van de expertise van de vier verschillende organisaties die meewerkten aan de 

pilot beoogde de projectgroep de ondersteuning aan de inwoners met een langdurige onder-

steuningsvraag in Wijk bij Duurstede te verbeteren. De leden van de projectgroep verwachtten 

dat door het samenwerken er als vanzelf een vernieuwingsproces zou ontstaan. Hoe is het 

vernieuwingsproces verlopen? Welke factoren zijn van invloed geweest op het verloop van de 

pilot en het behalen van de doelen? Door de participerende observatie hebben we zes factoren in 

beeld gekregen: de samenwerking van het team Vakwerk(t) en de projectgroep, de samenstelling 

en de werkwijze van het team, de taakopvatting van de teamleden, het scholingstraject en de 

samenwerking met Loket Wijk. In deze paragraaf beschrijven we hoe de factoren het proces 

beïnvloed hebben. 

 5.1 De samenwerking tussen het team en de projectgroep 

        (duidelijkheid van de opdracht, verantwoordelijkheden) 

In zijn proefschrift over samenwerking in het publieke domein beschrijft van Delden (2009) een 

vijftal stadia die veel samenwerkingsprojecten tussen verschillende organisaties in het publieke 

domein bij aanvang vaak doorlopen: doel bepalen, praktisch samenwerken, structureren, 

verbreden en verdiepen en lering trekking. In elk stadium zijn andere actoren aanzet. In de fase 

van het doelbepalen zijn het de overheid en de bestuurders en/of managers die het doel van de 

pilot bepalen. De praktische uitvoering wordt in het dagelijkse werk vormgegeven door de 

uitvoerende professionals en de managers spelen een rol bij het vormgeven en bewaken van de 

verbinding tussen de organisatie en het project (structureren). Als het project tot aansprekende 

resultaten komt dan is het aan de managers en bestuurders om het project te implementeren in 

de werkwijze en de structuur van de organisatie (verbreden, verdiepen) en aan de overheid om 

dit mee te nemen in de verder beleidsontwikkeling (lering trekken). Ook constateert van Delden 

dat bij de overgang van de ene naar de andere fase er verstoringen kunnen ontstaan onder andere 

omdat het project naar andere betrokkenen wordt overgedragen. Op basis van de bevindingen 

tijdens de participerende observatie hebben we kunnen constateren dat dit bij de pilot 

Begeleiding Nieuwe Stijl ook het geval is geweest. Bij de overgang van de fase van de doelbepaling 

naar de fase van de praktische uitvoering zijn een deel van de inhoudelijke doelstellingen die in 

de ontwikkelfase van het project geformuleerd zijn (zie pag.3) niet op het netvlies gekomen van 

de leden van het team Vakwerk(t). Het beeld dat het team in de startfase van de pilot heeft van 

de doelstelling is dat de samenwerking tussen de drie organisaties en de stichting Binding moet 

leiden tot betere zorg voor de cliënten. Het begrip ‘beter’ is geen gespreksonderwerp geweest in 

het eerste half jaar in het team noch in het overleg tussen projectgroep en team. De doelstellingen 

rond het stimuleren van participatie en het komen tot een integrale werkwijze zijn het eerste half 

jaar geen onderwerp van gesprek in het team noch tussen projectgroep en team. Er vond geen 

directe sturing plaats op de inhoudelijke doelstellingen van de pilot.  
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Ook is de ontwikkeling naar zelforganiserende teams die binnen Abrona, Kwintes en Vitras speelde 

van invloed op het verloop van de pilot en de samenwerking tussen de projectgroep en het team 

Vakwerk(t). Het gegeven dat het team van meet af aan als een ‘zelforganiserend’ team moest 

functioneren heeft in de beginfase voor veel onduidelijkheid gezorgd. De kaders waren voor het 

team onhelder en de boodschap van het projectteam was dat het team daar zelf invulling aan 

mocht geven. Het team voelde zich onmachtig om zelfstandig inhoud te geven aan de 

vernieuwing. Ook het functioneren in een ‘zelf-organiserend’ team was nieuw voor alle team-

leden. Men had onvoldoende idee wat dit inhield. Gaandeweg de rit werd voor de teamleden 

duidelijk dat een zelf-organiserend team zelf invulling kan geven aan de werkwijze en 

ondersteuning kan inschakelen voor opgaven waar het team niet zelf uitkomt. 

De projectgroep bleef in de beleving van het team in het eerste half jaar op afstand. Vragen stellen 

en beantwoorden verliep veelal via de mail. Wel spraken de teamleden de manager die vanuit hun 

organisatie deelnam aan de projectgroep in de wandelgangen. Het gevolg was dat er onbehagen 

bij het team ontstond omdat men zich niet gesteund voelde door de projectgroep. Na de 

tussenevaluatie is er op initiatief en met behulp van de projectgroep een plan gemaakt voor de 

tweede helft van de pilot. Daarin zijn drie doelen geformuleerd: de randvoorwaarden op orde 

krijgen, teambuilding en innovatie. Ook is vanuit het projectteam de manager die verant-

woordelijk is voor het zorgregistratiesysteem als verbindende schakel tussen het team en de 

projectgroep gaan fungeren. Zij was eenmaal in de twee weken bij het overleg van het team 

aanwezig. Dit heeft een positief effect gehad op de energie binnen het team. Het team hoefde 

niet langer vergadertijd te besteden aan het gissen hoe zaken ervoor stonden, maar kregen direct 

een duidelijk antwoord. Hierdoor voelde het team zich op dit punt voldoende gesteund door de 

projectgroep. 

Toch bleken de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van projectgroep en het team 

VAKwerk(t) ook na de tussenevaluatie nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Wat is de rol van de 

projectgroep bij de koersbepaling van het zelforganiserende team? Waar en met wie wordt het 

gesprek gevoerd over het jaarplan van het team? En wie neemt verantwoordelijkheid voor de 

organisatie van de evaluatie? Ook hier lijkt de uitspraak van toepassing dat bij een verant-

woordelijkheid van allen niemand verantwoordelijk is. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het geringe contact in de beginfase van het project tussen 

de projectgroep en het uitvoerende team er onder andere aan heeft bijgedragen dat in er het 

eerste half jaar nauwelijks gewerkt is aan het behalen van de doelstellingen van de pilot. Pas na 

een half jaar is onderkend dat het team meer ondersteuning nodig had om de pilot tot een 

succes te brengen. Nadat de projectgroep het team is gaan faciliteren kwam het 

vernieuwingsproces van de grond en ging het team werken aan de opdracht van de pilot. 
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Ook lijkt de aandacht in de pilot vooral uit te gaan naar het samenwerken op uitvoerende 

niveau. Het samenwerken tussen organisaties heeft echter ook consequenties voor het 

aansturingsniveau. Want wie bepaalt of de koers die het team inzet de juiste is en hoe gaat de 

aansturing plaats vinden als de pilotfase afgelopen is? Wat wordt de relatie van de teamleden 

met hun moederorganisatie? Het zijn vragen die niet direct consequenties hebben voor het 

behalen van de doelstelling maar wel voor het verankeren van het project op de langere 

termijn. 

 

5.2 De samenstelling van het team en werkwijze 

Bij het begin bestond het team uit zeven leden; een ambulant begeleider en een woonbegeleider 

van Kwintes, twee ambulant begeleiders van Abrona, twee thuisbegeleidster van Vitras en een 

consulente Welzijn op Recept van de Welzijnsorganisatie (stichting Binding). Door ziekte, 

zwangerschapsverlof en het krijgen van een andere baan, heeft het team regelmatig met minder 

mensen gedraaid. Door de wisselingen in het team en de extra werkdruk bij onderbezetting 

stagneerde zowel het groepsproces als de ruimte die er was om aandacht te geven aan het 

innovatieproces.  

Alle teamleden hebben een Hbo-opleiding en hebben een ruime werkervaring binnen het sociaal 

werk. De begeleiders in het team hebben allen veel hart voor het werk en beschikken over 

verschillende expertise. De expertise heeft vooral betrekking op het werken met een specifieke 

doelgroep. De meeste teamleden zijn ambulante werkers en gewend om van huis uit te werken. 

Vergaderingen met collega’s vinden een keer per maand plaats. Verder werkt men zelfstandig. 

Wel was er bij de start de nodige bereidheid bij de teamleden om zich in te zetten om de pilot tot 

een succes te maken. Het team heeft de aandachtspunten die bij de evaluaties aan de orde 

kwamen steeds serieus genomen en is er mee aan de slag gegaan. Na de eerste evaluatie 

bijeenkomst is er expliciet gewerkt aan het innoveren van de werkwijze en impliciet aan het 

functioneren van het team.  

Bij het samenstellen van het team is vooral gekeken naar de caseload van de medewerkers. 

Medewerkers die meerdere cliënten hadden in Wijk bij Duurstede zijn gevraagd om mee te 

werken aan de pilot. Er is minder gelet op de kwaliteiten die nodig zijn om een pilot vorm te geven 

en in een zelfsturend team te functioneren. Gevolg was dat er binnen het team te weinig 

kwaliteiten aanwezig waren om het innovatieproces te sturen.  

Kenmerkend voor de werkstijl in het team is ‘doen’. De teamleden zijn sterk gericht op het 

oplossen van problemen en het regelen van zaken. Dat gaat ten koste van de analyse van wat er 

aan de hand is. De oplossingsgerichte werkwijze heeft als gevolg dat de besluitvorming vaak op 

korte termijn is gericht en op een bepaald probleemaspect. Er ontstond regelmatig irritatie in het 

team als de bedachte oplossing niet werkte (bijvoorbeeld het niet werken van aanmeldings-

procedure). De vraag of de analyse van de situatie wel afdoende was geweest, werd dan niet 

gesteld. De resultaatgerichte insteek zorgde ervoor dat er in de eerste maanden weinig aandacht 

was voor het proces in het team, waardoor er maar beperkte inhoudelijke uitwisseling plaats vond 
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en er geen gezamenlijkheid ontstond. Men wist niet goed hoe de expertise van de teamgenoten 

te gebruiken. Daarnaast zijn de begeleiders sterk gericht op de zorg aan de inwoners met een 

ondersteuningsvraag. Daar ligt hun prioriteit. Dit gaat bij de meeste leden voor op de activiteiten 

die nodig zijn voor het goed laten functioneren van de overlegmomenten. Zo werden de 

vergaderingen vaak niet goed voorbereid en er werd van tevoren niet nagedacht over hoe iets het 

beste besproken kon worden. Ook werden de gemaakte afspraken vaak niet goed bewaakt. Door 

de evaluaties en de scholingsbijeenkomsten is het team als team gaan functioneren en kreeg het 

team grip op het samenwerken en op de opdracht. We werken dat inhoudelijk verder uit onder 

het kopje scholingstraject.  

Op basis van bovenstaande kunnen we de conclusie trekken dat er bij de teamleden voldoende 

bereidheid was om mee te doen met de pilot, maar dat de werksetting van ambulant begeleider 

tot dan toe andere vaardigheden van hen had gevraagd (zelfstandig ondersteuning kunnen 

bieden binnen gegeven randvoorwaarden) dan waarop in de pilot een beroep werd gedaan (als 

team werken en beslissingen nemen over de randvoorwaarden voor de ondersteuning). 

Teamleden waren bij de start onvoldoende geëquipeerd voor de opdracht. Ook de 

onderbezetting en de wisselingen in de samenstelling van het team verhoogde de werkdruk 

waardoor de teamleden vasthielden aan bekende patronen. Het lukte het team daarom in het 

eerste jaar onvoldoende om aan de opdracht te werken. 
 

5.3 Taakopvatting 

In het boek de Brede basis van sociaal werk (Spierts e.a. 2017) beschrijven Scholten en 

Sprinkhuizen dat het sociaal werk langs twee assen verloopt: de as individueel – collectief en de as 

hulpverlening/ondersteuning – activering/participatie. De combinatie van de assen levert onder-

staand model op:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: De brede basis en generalistisch sociaal werk (Sprinkhuizen en Scholte, 2017) 
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Als we dit model leggen op de handelswijze zoals die naar voren komt bij de casusbesprekingen in 

het team dan start de begeleiding van de ambulant begeleiders in het team in de meeste gevallen 

in het onderste vak (individuele ondersteuning). Afhankelijk van de situatie wordt er ook ingezet 

op individuele activering. De activiteiten van de WoR-consulente laten zich kenschetsen door 

ondersteuning van de participatie van individuele inwoners.  

Tijdens de casusbesprekingen zijn een aantal keren situaties besproken waarin de inwoners met 

een ondersteuningsvraag zich bevinden die collectief van aard zijn zoals de eigen bijdrage die 

betaald moeten worden voor de begeleiding (voor een aantal mensen de reden om geen gebruik 

te maken van de begeleiding), de problemen op de woningmarkt waardoor er te weinig sociale 

huurwoningen beschikbaar zijn en mensen geen huis kunnen vinden en het beëindigen van de 

restaurantfunctie in de avond door het verpleeghuis waardoor een sociale ontmoetingsplek in de 

avond verdwijnt. Dit soort zaken wordt als een obstakel voor adequate ondersteuning gezien, wat 

deze ook zijn. De teamleden zien het signaleren, agenderen en adresseren van dit soort meer of 

minder structurele problemen niet als behorend tot hun taak. Toch blijkt in gesprekken met de 

opbouwwerker van stichting Binding en een van de beleidsmedewerkers van de gemeente dat 

juist op dit punt het van meerwaarde kan zijn om op lokaal niveau signalen af te geven en bij de 

gemeente te agenderen. Met meer oog voor dit aspect van het beroep kunnen teamleden werken 

aan het versterken van de algemene of bijzondere voorzieningen in Wijk bij Duurstede die de 

kwaliteit van leven van inwoners met een ondersteuningsvraag verbeteren.   

5.4 Scholingstraject 

Na de eerste tussenevaluatie heeft het team een facilitator van de HU gevraagd om hen te 

begeleiden bij het formuleren van de visie en opstellen van het jaarplan. In september en oktober 

2017 heeft het team samen met een facilitator van de HU gewerkt aan het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie en doelen voor het komend jaar. Daar is in maart, april en mei 2018 een vervolg 

aan gegeven. Het eerste traject besloeg drie bijeenkomsten van twee en een half uur en het 

tweede traject vier bijeenkomsten van twee uur. De bijeenkomsten hadden als resultaat dat er 

een teamgevoel is ontstaan evenals eigenaarschap ten aanzien van de pilot. Tevens heeft het team 

handvatten kreeg om te werken aan de doelstelling van de pilot en zijn de uitgangspunten voor 

de begeleiding van inwoners met een ondersteuningsvraag besproken. Daarnaast zijn tijdens de 

scholingsbijeenkomsten een aantal producten tot stand gekomen: een bijna gereed jaarplan, een 

besluitvormingsprocedure, een herzien vergaderschema en een aangepaste versie van de 

handleiding voor casusbesprekingen. Hieronder werken we de aspecten teamontwikkeling, het 

eigenaarschap en de uitgangspunten voor de ondersteuning verder uit.  

Teamontwikkeling 

Zoals al eerder beschreven is het team in januari 2017 gestart bestaande uit professionals van vier 

verschillende organisaties. Deze professionals waren gewend om solistisch te werken en om 

praktisch aan de slag te gaan met regelzaken. Voor de proceskant van de samenwerking was 

minder aandacht.  
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Er werd onvoldoende stilgestaan bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de 

ondersteuning van de inwoners met een begeleidingsvraag en op de samenwerking die er nodig 

is om aan de doelstellingen te werken. Tijdens het scholingstraject is er in samenspraak met het 

team er voor gekozen om via een inhoudelijke insteek (ontwikkelen van een jaarplan) te werken 

aan het teamproces. Al na de eerste bijeenkomst merkten de teamleden op dat de sfeer in het 

team was veranderd. Een van de teamleden bracht het in de vergadering na de bijeenkomst als 

volgt onder woorden: “Ik ervaar meer gezamenlijkheid. Ik vind dat een groot winstpunt. Dat komt 

door de uitwisseling de vorige week en de manier waarop dat ging. Er is uitgesproken dat we een 

soort van gemeenschappelijkheid hebben. Dan kun je daar met zijn allen aan werken. Dat is echt 

helpend”. Ook wordt tijdens de bijeenkomsten opgemerkt dat de teamleden vaak de term ‘mijn 

cliënten’ in plaats van ‘onze cliënten’ gebruiken. Het heeft te maken met het gegeven dat de 

teamleden als ambulante begeleiders/ thuisbegeleiders gewend zijn om solistisch te werken. Dat 

is een sterk patroon bij iedereen. Ook is de taakopvatting hierop van invloed. Ieder teamlid heeft 

haar eigen expertise, maar een gezamenlijke visie op waar het team VAKwerk(t) op een meer 

overstijgend niveau voor wil staan: ‘hoe kunnen wij als team gezamenlijk zorg dragen voor onze 

cliënten? Terugkoppeling in het team van de bevindingen na de kennismaking met de cliënt kan 

bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid evenals casusbesprekingen.  

Tijdens de bijeenkomsten in het najaar is expliciet aandacht besteed aan de procedures tijdens 

het teamoverleg. Het team had er last van dat vergaderingen lang duurden en er moeilijk besluiten 

konden worden genomen. Na analyse van haar werkwijze heeft het team een eigen vergader-

structuur opgesteld, een besluitvormingsprocedure ontwikkeld en zijn de teamtaken verdeeld. Op 

deze manier worden verantwoordelijkheden duidelijker. Want zoals een van de teamleden 

opmerkte: “Als ieder verantwoordelijk is, dan voelt niemand zich verantwoordelijk”. 

Ook is het besef ontstaan dat om doelmatig te vergaderen vergaderdiscipline nodig is: dat wil zeg 

elkaar laten uitspreken en doorvragen, focus houden bij wat er besproken wordt en last but not 

least: tijd inruimen om vergaderingen voor te bereiden. Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken 

maakt daar ook onderdeel vanuit.   

Eigenaarschap 

Tijdens de bijeenkomsten is er binnen de opdracht van de pilot (participatie en integraal werken) 

een gezamenlijke visie uitgewerkt die richting geeft aan het handelen van het team (zie bijlage 1). 

Dit heeft ook bijgedragen aan het ontwikkelen van gezamenlijke taal door het uitwisselen van 

beelden over centrale begrippen als ‘participatie’ en ‘welzijn’ en over vragen als ‘wat verstaan we 

onder normalisatie?’ en ‘wie is de cliënt?’. De gezamenlijke visie biedt het team handvatten om 

invulling te geven aan de innovatie. Daardoor voelen de teamleden zich als team nu eigenaar van 

de pilot. Dat blijkt uit de actie die zij hebben ondernomen om een tweede evaluatie van de pilot 

te plannen en de acties voor het jaarplan uit te werken. Maar ook in de onderlinge communicatie 

was dat zichtbaar. De teamleden zijn meer hun verwachtingen naar elkaar gaan uitspreken en 

directer met elkaar gaan communiceren.  
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Professionele opvattingen 
De uitgangspunten die de teamleden bij het bieden van begeleiding hanteerden, werden zichtbaar 

bij de casusbesprekingen. Een opvallend punt was dat bij het bespreken van de casus de 

invalshoek ‘welzijn’ ontbrak. Het bevorderen van participatie was een van de doelstellingen van 

de pilot. De meeste teamleden benaderden de casus vanuit de zorgkant. Het welzijnsaspect was 

voor hen een blinde vlek, terwijl dit wel tot de opdracht van de pilot behoort. Het team heeft dit 

opgepakt door af te spreken dat bij nieuwe aanmeldingen de eerste gesprekken gedaan zullen 

worden door een van de ambulant begeleiders en de WoR-consulent. Ook nodigde het gesprek 

over de rol van welzijn in de begeleiding uit om te bespreken wat ‘participatie’ inhoudt. Want wat 

is participatie? Als iemand deelneemt aan een line dancegroep? Zijn fietspomp uitleent aan de 

buurman? Als mensen werken of vrijwilligerswerk doen?  

Voor een aantal mensen die het team begeleidt zijn zaken die voor veel mensen vanzelfsprekend 

zijn zoals boodschappen doen, al een manier om te participeren. Een van de teamleden vindt het 

van belang dat mensen deelnemen aan de maatschappij omdat ieder mens op zoek is naar 

verbondenheid. Het uitgangspunt van een ander teamlid is het stimuleren van cliënten om zoveel 

mogelijk mee te doen met het ‘normale’: normaal waar mogelijk, specifiek als dat moet. Alle 

teamleden kunnen zich vinden in het vertrekpunt dat het bij het stimuleren van participatie erom 

gaat dat mensen dingen doen die passen bij hun eigen vermogens. Het gaat erom of mensen zich 

prettig voelen in de maatschappij en of zij zich een deelnemer aan de maatschappij voelen. Door 

je als begeleider niet alleen te richten op problemen en het oplossen daarvan maar ook aandacht 

te hebben voor de wijze waarop mensen kunnen participeren op een manier waar zij zich goed bij 

voelen, hebben zij ondanks de problemen toch een fijner leven.  

Voor het team is ‘wat de cliënt wil’ een belangrijk uitgangspunt, maar het achterhalen wat een 

cliënt wil kan vanuit verschillende invalshoeken gedaan worden. De eigen professionele 

uitgangspunten bepalen welke vragen je als professional in het eerste gesprek stelt. Als 

hulpverlening het vertrekpunt is dan hebben de vragen die je als professional stelt betrekking op 

het zo goed mogelijk laten verlopen van de hulpverlening. Zie je als professional ook welzijn als 

een goede invalshoek om de cliënt verder te helpen, dan stel je andere vragen. Dat geldt ook voor 

de definitie van het begrip ‘cliënt’. Een van de teamleden formuleert dat als volgt: “Als ik start met 

de gedachte ík ga het oplossen voor de cliënt dan komt het niet zo erg in mij op om te kijken welke 

mogelijkheden er in de omgeving zijn. Als ik denk wie kan de cliënt helpen met deze vraag dan ga 

ik op zoek naar oplossingen buiten mezelf. De uitkomst van het laatste kan zijn dat er niemand is 

en dat ik het met de cliënt samen oppak”. Het netwerk van de ondersteuningsvrager als ‘onderdeel 

van de cliënt’ te zien is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In situaties waarin de problematiek 

zwaar is en de cliënt moeite heeft met het accepteren van ondersteuning kiezen begeleiders 

ervoor om de begeleiding in eerste instantie op de cliënt te richten. Dat geldt ook als een 

ondersteuningsvrager moeilijk sociaal herkenbaar gedrag vertoont. “Een begeleider heeft andere 

grenzen t.a.v. gedrag ontwikkeld dan de samenleving. Dat is ook mijn expertise” zegt een van de 

teamleden. Het is wel onze taak om de cliënt en de omgeving elkaar te laten accepteren. Het gaat 

om begrip kweken aan beide kanten, maar de marges zijn van beide kanten soms heel smal”.  
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Het kijken naar hoe de cliënt op dit moment zijn situatie oplost en daarbij aansluiten is een 

uitgangspunt dat door begeleiders die mensen met een psychiatrische problematiek begeleiden 

wordt gehanteerd. Dat wordt aangeduid als begeleiden met de handen op de rug.  Een uitgangs-

punt dat daarop lijkt is dat de begeleider kijkt naar de vlakken waarop iemand nog wel regie in z’n 

leven ervaart. De begeleider probeert de regie te versterken en met de cliënt te werken aan het 

op een acceptabel niveau krijgen van het deel van de regie dat de cliënt kwijt is. 

Dit brengt ook het onderwerp ‘regie’ ter tafel. Waar ligt de regie? Bij ons als begeleiders, bij loket 

Wijk als regiehouder of bij de cliënt? Een rationeel gedeeld uitgangspunt is dat de ondersteunings-

vrager regiehouder is. Hij/zij bepaalt op welk moment met wie ze aan wat wil werken. Soms voelt 

het ongemakkelijk om de regie bij de cliënt te laten omdat de samenleving sociale professionals 

aanspreekt op het gedrag van de mensen die zij begeleiden, vooral als het voor de omgeving 

ongewenst gedrag is. Ook zit het gevoel ’ingebakken’ dat je als sociale professional verant-

woordelijk bent voor de situatie en moet zorgen dat het goed of in ieder geval niet misgaat. 

Tijdens het bespreken van casussen in het scholingstraject ontdekte het team dat een casus 

besproken kan worden op het niveau van deze situatie en het handelen van de professional daarin 

als ook op een overstijgend niveau. Bij het bespreken van het handelen van de professional kan 

de vraag gesteld worden hoe dit handelen past bij de doelstellingen van de pilot. Bij het 

overstijgende niveau zijn vragen aan de orde als ‘is de problematiek die we bij deze casus tegen-

komen uniek voor deze situatie’ en ‘als we deze situatie regelmatig tegenkomen is er dan een 

collectieve aanpak mogelijk?’ Doordat het team lokaal werkt, is het gemakkelijker om de 

collectieve aspecten te signaleren en deze in samenwerking met het welzijnswerk te adresseren.  

Organisatorische randvoorwaarden (registratiesysteem en huisvesting) 

In het team is in de beginperiode veel aandacht voor de organisatorische kaders: de administratie, 

financiën, aanmeldingsprocedures etc. Het registratiesysteem waarmee gewerkt moest worden 

was nog niet operationeel en vertoonde vervolgens veel aanloopproblemen. In het eerste half jaar 

is veel tijd tijdens het teamoverleg gegaan naar de problemen die zich op dat gebied voordeden. 

Er ontstond een gevoel dat het hiermee bezig zijn ten koste ging van de inhoudelijke opdracht. 

Samen met het uitvallen van een drietal teamleden zorgde dit voor een gevoel en frustratie ten 

aan zien van de pilot.  

Zoals eerder beschreven is na de tussenevaluatie de manager van Kwintes die verantwoordelijk is 

voor de zorgregistratiesystemen eens per veertien dagen aanwezig tijdens het wekelijkse team-

overleg. Onduidelijkheden rond Pluriform en andere organisatorische zaken konden nu direct 

besproken worden met de verantwoordelijk leidinggevende. Meestal konden die meteen of 

binnen afzienbare tijd worden opgelost. Hierdoor kon het team zich richten op de inhoudelijke 

opdracht van de pilot. 
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Op basis van bovenstaande kunnen we concluderen dat het werken aan gezamenlijke 

visievorming noodzakelijk is bij een pilot die als doel heeft de uitvoering van het werk te 

innoveren. Het draagt in belangrijke mate bij aan het creëren van een gevoel van eigenaarschap 

ten aanzien van de pilot, en teamvorming. Als de visievorming start vanuit de eigen 

handelingspraktijk kunnen de abstracte doelstellingen een concrete invulling krijgen. 

Ook kunnen we stellen dat zaken in de randvoorwaardelijke sfeer van invloed zijn op het 

behalen van de doelstellingen. De problemen met het registratiesysteem veroorzaakten veel 

irritatie. Het oplossen ervan had geen direct effect om het behalen van de doelstelling, maar 

zorgde er wel voor dat er energie vrijkwam voor de inhoudelijke kant van de pilot. Door het 

realiseren van gezamenlijke huisvesting verbeterde de samenwerking tussen de consulenten 

van Loket Wijk en de leden van het team VAKwerk(t). 

Nu er een beeld is geschetst van de factoren die van invloed zijn geweest op de pilot beschrijven 

we als laatste de ervaringen van de bij de pilot betrokken professionals. Wat is volgens hen de 

waarde en de opbrengst van de pilot geweest?  
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6. Ervaringen van de professionals met de pilot 

Een van de doelstellingen van de pilot was het bevorderen van de samenwerking tussen 

professionals van verschillende organisaties. Daarmee beoogde de projectgroep zowel de 

kwaliteit van de begeleiding te verbeteren als de administratieve druk rond het begeleidings-

proces te verminderen. Door de professionals vanuit verschillende organisaties in een team met 

elkaar te laten samenwerken zou men van elkaars deskundigheid gebruik kunnen maken bij 

cliënten met zowel een lichtverstandelijke beperking als ook psychiatrische problematiek. Tevens 

zou er meer aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van inwoners met een 

ondersteuningsvraag door de deelname van de consulent ‘Welzijn op Recept aan het team. 

Daarnaast zou het contact tussen de consulenten van het Loket Wijk en de begeleidende 

professionals verbeteren omdat ze elkaar meer in de wandelgangen zouden treffen. Door de 

beslissing van de inzet van begeleidingsuren neer te leggen bij het team Vakwerk(t) wilde men de 

administratieve procedure rond het op maat inzetten van meer of minder uren in een 

begeleidingssituatie vereenvoudigen. De vraag die we in dit hoofdstuk proberen te beantwoorden 

is of deze verwachtingen zijn uitgekomen. Wat was de opbrengst volgens de professionals van het 

samenwerken in het team VAKwerk(t) en is de samenwerking van de consulenten met de 

ambulante begeleiders verbeterd? In deze paragraaf beschrijven we eerst de ervaringen met het 

werken als team Vakwerk(t) en daarna de ervaringen met de samenwerking tussen Loket Wijk en 

het team. 

6.1 Samenwerken binnen het team Vakwerk(t) 

Door het bundelen van de expertise van de vier verschillende organisaties die meewerkten aan de 

pilot beoogde de projectgroep de ondersteuning aan de inwoners met een langdurige 

ondersteuningsvraag in Wijk bij Duurstede te verbeteren. Hoe kijken de leden van het team 

Vakwerk(t) daarop terug? Wat zien zij als de meerwaarde van het samenwerken binnen het team 

en welke hobbels zijn zij tegengekomen?  

Delen van expertise 
De leden van het team VAKwerk(t) ervaren het als positief dat het team bestaat uit professionals 

met verschillende expertises op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking, op het 

gebied van mensen met psychiatrische problemen en op het gebied van welzijn. Hierdoor kunnen 

de teamleden elkaar om advies vragen en elkaar bij een casus betrekken. Zo is er de mogelijkheid 

om een casus te delen en geven de verschillende expertises een andere kijk op de situatie. Tevens 

zorgt dit ervoor dat de professionals ook andere doelgroepen leren kennen. Door samen te 

werken met collega’s die in Wijk bij Duurstede werken wordt de kennis van de sociale kaart van 

Wijk bij Duurstede vergroot. Deze kennis kunnen de teamleden weer gebruiken voor de 

ondersteuning. De deelname van de WoR-consulent aan het team zorgt ervoor dat niet alleen 

gekeken wordt naar de ondersteuningsvraag maar dat er ook aandacht is voor het aspect welzijn. 

De teamleden zien als winst hiervan dat de mensen met de ondersteuningsvraag ook gestimuleerd 

worden om leuke dingen te doen met bijvoorbeeld een maatje of vrijwilligerswerk gaan doen. Zo 

doen mensen ook positieve ervaringen op, participeren zij meer in de samenleving en vergroten 
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zij hun sociale netwerk. Verder is de aanwezigheid van de WoR-consulent van meerwaarde omdat 

het team hierdoor gebruik kan maken van het brede netwerk van het welzijnswerk in Wijk bij 

Duurstede. 

Werken met het netwerk 

Het is voor het team belangrijk geweest om met elkaar stil te staan bij de doelstelling van de pilot 

en om een de gezamenlijke visie te ontwikkelen. De leden van het teams waren afkomstig van 

verschillende organisaties die voor specifieke doelgroepen werken. Hierdoor zijn er verschillen in 

‘taal’ en in wat als vanzelfsprekend wordt gevonden. Bijvoorbeeld het ‘streven naar een zo 

normaal mogelijk leven’ is in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een vanzelf-

sprekende doelstelling. In de ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen is men 

gewend om het woord ‘normaal’ tussen aanhalingstekens te plaatsen: Wat is normaal gedrag? 

Het aandacht besteden aan het begrijpen van elkaars taal en aan het vaststellen van een 

gezamenlijke visie en doelstelling heeft ervoor gezorgd dat het team gezamenlijke uitgangspunten 

heeft geformuleerd voor het werk. Voor een aantal teamleden heeft dat geresulteerd in een 

bredere kijk op het begrip ‘cliënt’. Voor hen was dat tot dan toe vooral de persoon met de directe 

ondersteuningsvraag. Door de scholingsbijeenkomsten is het besef ontstaan dat het netwerk vaak 

van grote invloed is op het functioneren van de persoon met de ondersteuningsvraag. Het kan 

daarom nodig zijn om de ondersteuning en de interventies niet alleen op deze persoon te richten, 

maar ook op het netwerk of mensen te stimuleren om gebruik te maken van hun netwerk. 

Voor de start van de pilot werkten de meeste teamleden in meerdere gemeenten. Nu de 

teamleden vooral in Wijk bij Duurstede werken, leert men de mensen die werkzaam zijn in het 

netwerk van aanpalende voorzieningen kennen. Hierdoor wordt er gemakkelijker samengewerkt 

met bijvoorbeeld de huisarts, de woningbouwvereniging, de politie, de supermarkt of vrijwilligers-

organisaties. 

Hobbels 

Vanaf de start van de pilot hebben de teamleden veel energie moeten steken in de administratieve 

kant van het werk. In het begin werkte het registratiesysteem dat gebruikt moest worden nog 

niet. Dat zorgde voor veel onrust en frustratie. Dit is sterk verbeterd na de tussenevaluatie toen 

een logistiek manager van Kwintes regelmatig aanwezig was bij de vergaderingen en de 

problemen direct geadresseerd konden worden. Maar nog steeds voelen de teamleden de 

administratieve last, gewoon omdat er veel is dat geregistreerd moet worden, soms omdat men 

weinig affiniteit heeft met dit deel van het werk en ook omdat door enkelen in twee systemen 

(van het VAK en de moederorganisatie) moet worden geregistreerd. 

Een andere hobbel die het team genomen heeft, is het gebrek aan ondersteuning die er in de 

beginfase is geweest voor de teamvorming en het innovatieproces. Door de projectgroep is er te 

veel vanuit gegaan dat als je professionals in een nieuw team samenvoegt zij zelf in staat zouden 

zijn er een goed functionerend team van te maken. Er is onvoldoende onderkend door de 

projectgroep dat daar ondersteuning bij nodig is. Ook waren de innovatiedoelen in het eerste half 

jaar niet helder voor het team.  
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Innoveren vraagt om een boven de bestaande en bekende wijzen van werken uitstijgen. Het team 

had begeleiding nodig die hen bevroeg hoe bestaande zienswijze en aanpakken pasten bij de 

doelstellingen van de pilot. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het creëren van een team bestaande uit professionals van 

verschillende organisaties op zich niet voldoende was om het innovatieproces op gang te brengen. 

De leden van het team Vakwerk(t) hebben inhoudelijke ondersteuning als noodzakelijk ervaren. 

Als winst van het samenwerken zien zij dat de begeleiding aan inwoners met een ondersteunings-

vraag verbetert door van meet af aan de welzijnscomponent mee te nemen in het ondersteunings-

traject. Ook kan in complexe situaties de verschillende expertises uit het team worden ingezet. 

Ook is er meer oog ontstaan voor de rol die het netwerk kan hebben in de ondersteuning. Door 

het gemeente- gebonden werken is er een beter beeld van de andere organisaties in het sociale 

domein in Wijk bij Duurstede. Bekendheid zorgt ervoor dat er gemakkelijker contact wordt 

gezocht. We kunnen op basis hiervan concluderen dat de pilot bijdraagt aan het beter gebruik van 

het netwerk en de andere voorzieningen in Wijk bij Duurstede. 

6.2 Samenwerking team Vakwerk(t) en Loket Wijk  

Een van de redenen om de pilot te starten was de onvrede over de procedures rond de 

doorverwijzing. Deze werden veelal als bureaucratisch ervaren. De sleutel om dit te veranderen 

binnen de pilot was de samenwerking tussen de consulenten van Loket Wijk en het team 

Vakwerk(t). Hoe is dat verlopen in de afgelopen anderhalf jaar? Hoe kijken de leden van het team 

Vakwerk(t) en de consulenten naar de samenwerking? Zijn hun uitgangspunten hetzelfde en loopt 

het proces rond de aanmelding soepel? Hoe verlopen de afspraken en zijn de verwachtingen die 

men heeft over en weer helder? 

Zowel de teamleden van het team VAKwerk(t) als de geïnterviewde consulenten van loket Wijk 

zijn van mening dat de doelen van Loket Wijk en team VAKwerk(t) op elkaar aansluiten: ze willen 

beiden ‘het beste’ voor de ‘cliënt’, met als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten 

functioneren en participeren in de maatschappij. Het gaat erom dat mensen vaardigheden 

aanleren, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. 

Aanmelding 

Loket Wijk en het team VAKwerk(t) werken resultaatgericht in de nieuwe werkwijze. Op het 

moment dat een verzoek om ondersteuning binnenkomt bij Loket Wijk voert de consulent van 

Loket Wijk als eerste een keukentafelgesprek om kennis te maken en de ondersteuningsvraag te 

bespreken. De aanmelding komt vaak binnen via de persoon zelf, familie, buren of de huisarts. Na 

het afgeven van een indicatie wordt het ondersteuningsverzoek doorgezet naar team VAKwerk(t). 

Volgens de afgesproken procedure gaat dit via berichtenverkeer (intranet), een online dossier 

waar team VAKwerk(t) bij kan. In de praktijk loopt de aanmelding nog regelmatig anders en wordt 

de oude werkwijze gehanteerd: consulenten leggen nog regelmatig de vraag neer bij het teamlid 

waarvan zij denken dat die over de expertise beschikt om in deze situatie begeleiding te bieden. 

Het team Vakwerk(t) vindt dat op deze manier te weinig gebruikt wordt gemaakt van de 
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gezamenlijke expertise die in het team vertegenwoordigd is. Een punt van zorg van de kant van 

Loket Wijk is dat de bemensing van het team Vakwerk(t) niet toereikend is voor de hoeveelheid 

ondersteuningsverzoeken die er zijn. Zij zien als risico van deze situatie dat bij het toedelen van 

de ondersteuningsvragen niet de expertises van de medewerkers van team VAKwerk(t) leidend 

zijn, maar de caseload.  Hierdoor krijgen de mensen met een ondersteuningsvraag niet de meest 

optimale ondersteuning. 

Vermindereeen van bureaucratie 

Wel zijn beide teams tevreden dat Loket Wijk niet meer de hoeveelheid uren bepaalt van de 

begeleiding die de mensen met een ondersteuningsvraag aangeboden krijgen. Het team 

VAKwerk(t) doet dit nu. Hierdoor kan de ondersteuning op maat gegeven worden. Het teamlid 

kan het aantal begeleidingsuren verhogen als de situatie dat vraagt (dreigende crisis) of verlagen 

als dat mogelijk is zonder bureaucratische procedures te moeten volgen. Van beide kanten wordt 

dit ervaren als positief: er kan veel flexibeler gewerkt worden en het vermindert het papierwerk.  

Organisatie van integraal werken 

Ook als het team Vakwerk(t) begeleiding gaat geven, blijft het Loket Wijk de casushouder. De 

betreffende consulent houdt contact met degene die de begeleiding ontvangt en informeert 

regelmatig of de ondersteuning nog passend is in de situatie. Vóór de einddatum van een gestelde 

indicatie, wordt er altijd een evaluatie gepland door de consulent van Loket Wijk met degene die 

begeleiding krijgt en de betrokken begeleider vanuit het team VAKwerk(t). Het gaat er bij deze 

evaluatie om hoe het met de cliënt gaat. Een item dat de leden van het team Vakwerk(t) 

hieromtrent bezig houdt is de privacy van de inwoner met de ondersteuningsvraag. Moet alles 

met de consulent besproken worden? De begeleiders overleggen voorafgaand aan de evaluatie 

wat de mensen die zij ondersteunen willen bespreken.  

In complexe situaties werken de teamleden van Vakwerk(t) intensiever samen met de betrokken 

consulent van Loket Wijk. Dat is gemakkelijker geworden sinds de verhuizing van Stichting Binding 

naar het gemeentehuis. In het nieuwe gebouw is ruimte voor team Vakwerk(t) om te vergaderen 

en eventueel administratie te doen en zaken rond de ondersteuning te regelen. Ook wordt in 

complexe situaties de samenwerking gezocht met medewerkers van andere instanties. 

Verwachtingen 

Zowel de geïnterviewde consulenten van Loket Wijk als de leden van het team Vakwerk(t) vinden 

het voor het samenwerken van belang dat zij gebruik maken van elkaars deskundigheid, dat beide 

teams beschikken over brede ervaring en kennis van zaken en communicatieve vaardigheden. Als 

belangrijke pijlers voor de samenwerking worden genoemd: het hebben van een gezamenlijk doel 

en het vertrouwen in elkaar. Vanuit vertrouwen, eigen kracht en werkwijze kan aan het 

gezamenlijke doel worden gewerkt. Ook korte lijnen zorgen ervoor dat alle teamleden van team 

VAKwerk(t) en Loket Wijk zichtbaar zijn voor elkaar en iedereen elkaar weet te bereiken.   

Hoewel de communicatie over het algemeen als goed wordt ervaren zien beide partijen nog 

mogelijkheden voor verbetering. Het betreft zaken als het wel of niet geven van informatie over 
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het ondersteuningsproces, het afgeven van signalen door team VAKwerk(t), beter zicht op ieders 

rollen, het gebruik maken van elkaars deskundigheid en de inhoud van de ondersteuningsplannen. 

Door hierover met elkaar in gesprek te gaan kunnen de verwachtingen op deze punten beter op 

elkaar worden afgestemd.  

Uit bovenstaande kunnen we de conclusie trekken dat de pilot heeft bijgedragen aan het 

verminderen van de bureaucratie voor de professionals. Ook is de informele samenwerking tussen 

de leden van beide teams rond de ondersteuning van de inwoners die langdurige begeleiding 

nodig hebben verbeterd na de verhuizing. Toch kan het integraal werken nog een impuls krijgen 

als men ook op teamniveau met elkaar in gesprek gaat over onderwerpen als integraal werken, 

privacy, samenwerken met informele zorg e.d.  
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7. Eindconclusies en aanbevelingen 

In het hoofdstukken 4, 5 en 6 hebben we op basis van de verschillende onderzoeksactiviteiten een 

antwoord proberen te geven op onderdelen van de verschillende deelvragen. In dit hoofdstuk 

willen we met een overall blik kijken naar de opbrengst van de pilot. Dat willen we in alle 

voorzichtigheid doen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het eerste anderhalf jaar dat de pilot heeft 

plaats gevonden. Daarna zijn de activiteiten doorgegaan. Ook vraagt een echte innovatie 

meerdere jaren. Het is daarom te vroeg om al definitief vast te stellen of alle doelen behaald zijn. 

In deze conclusies geven we dan ook aan of er beweging heeft plaats gevonden in de richting die 

de projectgroep en de gemeente voor ogen stond bij de aanvang van de pilot.  

Niet alleen voor de betrokkenen in Wijk bij Duurstede was het onderzoek van belang. Ook als 

Kenniscentrum waren we benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Al sinds de start van 

de Wmo-werkplaats in 2009 doen we onderzoek naar de betekenis van de veranderingen in het 

sociale domein voor de beroepen waar de Hogeschool binnen het Instituut voor Social Work voor 

opleidt. Welke veranderingen in het werk van ambulante begeleiders vinden er plaats door de 

pilot Begeleiding Nieuwe Stijl? Welke competenties zijn er nodig om in de nieuwe context als 

sociale professional te acteren? Door dit onderzoek hoopten we daar meer inzicht in te verwerven 

om met de uitkomsten het vernieuwingsproces binnen de opleidingen te voeden. 

In dit hoofdstuk kijken we eerst naar de opbrengsten van de pilot voor de ondersteuning van 

inwoners met een begeleidingsvraag en vervolgens voor de organisatie van de ondersteuning. 

Daarna geven we onze visie op factoren die van belang zijn bij innovatieprocessen als deze pilot. 

We eindigen in paragraaf 2 met aandachtspunten voor de opleiding Social Work.  

7.1. Ondersteuning 

Welke bijdrage levert de pilot aan het verbeteren van de ondersteuning? 

In hoofdstuk 4 hebben we geconstateerd dat de respondenten tevreden zijn met de 

ondersteuning die ze krijgen van hun begeleiders. Ook helpt de ondersteuning de respondenten 

bij het behalen van hun doelen en het in stand houden of verkrijgen van regie over in hun leven. 

Op basis van het onderzoek is echter geen correlatie te leggen tussen deze uitkomst en de pilot. 

Het is eerder waarschijnlijk dat deze resultaten ook al voor de pilot gevonden hadden kunnen 

worden. De respondenten die hebben gewerkt aan het onderzoek kregen immers voor januari 

2017 al ondersteuning van dezelfde begeleider. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de 

stelselwijziging Langdurige zorg evenals de Wmo het bevorderen van de eigen regie beogen. Op 

basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de begeleiding van de professionals gericht is 

op het bevorderen van de eigen regie van de mensen die zij begeleiden en daarmee bijdraagt aan 

het behalen van die beleidsdoelstellingen. 

In de gesprekken met de sociale professionals kwam naar voren dat in complexe situaties de 

kwaliteit van de ondersteuning verbetert doordat de begeleiding wordt gedaan door twee 

collega’s met aanvullende expertise. Ook de casusbesprekingen in het team dragen bij aan het 
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verbeteren van de kwaliteit doordat er vanuit meerdere invalshoeken naar de casus wordt 

gekeken. In het scholingstraject is dit verdiept door de casusbesprekingen te verbinden met de 

doelstellingen van de pilot.  

Een doelstelling die expliciet benoemd is in het projectplan van de pilot is het vergroten van het 

netwerk en het bevorderen van participatie. Het onderzoek onder de mensen die al begeleiding 

ontvingen laat niet zien dat er op dit punt veranderingen zijn opgetreden tijdens deze 

pilotperiode. De uitkomsten van de gesprekken met de professionals en van de participerende 

observatie laten zien dat in het afgelopen jaar wel stappen zijn gezet om deze doelstellingen te 

behalen. De welzijnscomponent krijgt nu nadrukkelijk aandacht bij nieuwe casussen door de 

afspraak dat de WoR-consulent meegaat naar het kennismakingsgesprek. Verder heeft het team 

het onderwerp welzijn opgenomen in richtlijnen voor de casusbesprekingen en bespreekt de 

mogelijkheden voor het vergroten van het netwerk en het bevorderen van participatie bij elke 

inbreng. Daarnaast is het gemakkelijker geworden om elkaar te raadplegen over voorzieningen 

die in Wijk bij Duurstede of in de omgeving aanwezig zijn. Ook is het zoeken en scholen van 

maatjes voor mensen met voor anderen moeilijk herkenbaar gedrag een actiepunt in het jaarplan 

2018. Aandacht voor het vergroten van het netwerk en participatie is van belang omdat een aantal 

respondenten aangaf behoefte hebben aan meer contact en het beter benutten van hun talenten. 

Een andere doelstelling betrof het meer inzetten van het netwerk. De uitkomsten van de 

participerende observatie laten zien dat bij enkele van de professionals tijdens het scholingstraject 

het bewustzijn is ontstaan dat bij de begeleiding niet het oplossen van de problemen door de 

begeleider centraal staat, maar dat de ondersteuning gericht is op het versterken van het zelf-

oplossend vermogen van de persoon met de ondersteuningsvraag en het netwerk. Voor andere 

professionals was dit al meer vanzelfsprekend. Ook hoort bij deze doelstelling het begeleiden en 

ondersteunen van het netwerk om hun inzet te kunnen blijven doen of effectiever te maken. Het 

gaat immers niet alleen om meer inzet maar ook om dat de omgeving in staat blijft de inzet te 

blijven doen. Dit  is van belang omdat een behoorlijk aantal mensen die begeleid worden door dit 

team langdurig ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.  

Verder is bij de participerende observatie opgemerkt dat het werken in een geografisch 

afgebakend gebied -in dit geval de gemeente Wijk bij Duurstede- het mogelijk maakt signalen te 

delen en indien nodig de signalen met stichting Binding of de gemeente te bespreken. Het 

signaleren, adresseren en agenderen van factoren die de kwaliteit van het ondersteuningsproces 

of de kwaliteit van leven van mensen negatief beïnvloeden draagt bij aan het verbeteren van de 

kwaliteit van de ondersteuning. 

Samenvattend kunnen we stellen dat in het afgelopen anderhalf jaar de ondersteuning van de 

professionals van het team Vakwerk(t) aan inwoners van Wijk bij Duurstede is verbreed en 

verdiept. Naast aandacht voor ‘problemen’ die de mensen met een ondersteuningsvraag 

ondervinden geven de sociale professionals nu ook meer aandacht aan het bevorderen van het 

welbevinden. Het onderwerp participatie is nu aandachtspunt bij de casusbesprekingen.  
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Ook het netwerk als onderdeel van het ondersteuningsproces is meer in beeld en ook begint het 

besef te ontstaan dat door de samenwerking met welzijn issues die meerdere cliënten raken 

geagendeerd en geadresseerd kunnen worden. Verdieping ontstaat door de uitwisseling in het 

team van de bij de professionals aanwezige kennis en ervaring en in de inzet van twee 

professionals met verschillende expertises in complexe situaties. Op grond van bovenstaande 

concluderen we dat het team al veel stappen heeft gezet om de ondersteuning te verbeteren. 

7.2 Organisatie 

Vermindering bureaucratisering 

Een van de doelstellingen van de pilot was het verminderen van de bureaucratie rond de inzet van 

sociale professionals. De belangrijkste maatregel op dit punt was het laten bepalen van de uren 

inzet door het team Vakwerk(t). Hierdoor hoeven de consulenten van Loket maar eenmalig een 

beschikking (wel voor bepaalde tijd) af te geven en de teamleden niet opnieuw een beschikking 

aan te vragen als de situatie van de ondersteuningsvrager verandert en er meer of minder 

ureninzet nodig is. Zowel de consulenten van loket Wijk als de leden van het team Vakwerk(t) 

ervaren dit als een vermindering van de administratieve rompslomp. Ook de ondersteuning-

svragers stellen de flexibiliteit in begeleidingstijd op prijs. De eerste cijfers gepresenteerd door 

Kwintes en Loket Wijk laten zien dat de inzet van uren hierdoor niet is toegenomen. De 

administratieve taken blijven voor de teamleden het minst favoriete onderdeel van het werk. Deze 

worden ook vaak in de eigen tijd gedaan omdat deze taken meer tijd vragen dan er beschikbaar 

voor is of dat er door de werkdruk meer uren ingezet worden voor de begeleiding. 

Integraal werken 

Een ander doelstelling van de pilot betrof het bevorderen van de samenwerking tussen een viertal 

organisaties in het sociaal domein. In hoofdstuk 2 is een schaalmodel beschreven van het NJI 

waarin verschillende stadia van integraal samenwerken worden onderscheiden.  

Dit model toegepast op de verschillende samenwerkingsrelaties van het team Vakwerk(t) ontstaat 

het onderstaande beeld van de samenwerkingsrelaties:  

Samenwerking binnen het team Vakwerk(t) 

Binnen het team) is sprake van het derde niveau ‘we hebben een gezamenlijke opdracht’ en er 

wordt naar het vierde stadium bewogen. Bij een nieuwe casus voeren twee leden van het team 

met een verschillende expertise het kennismakingsgesprek. Na dit gesprek wordt de casus 

opnieuw besproken in het team en wordt definitief bepaalt welke teamleden bij de casus 

betrokken zullen zijn. Regelmatig komt het voor dat dit in overleg met de ondersteuningsvrager 

twee teamleden zijn. Ook wordt dan het aantal begeleidingsuren bepaald. Dan is niet helemaal 

duidelijk waar het team verantwoordelijkheid voor draagt en wat overgelaten kan worden aan de 

individuele afweging van teamleden. Er is nog geen routine ontwikkeld rond het evalueren van de 

ingezette begeleiding. Het ontwikkelen van een werkwijze voor het evalueren van de begeleiding 

is een doelstelling in het jaarplan 2018. 
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Samenwerking met Loket Wijk 

In de samenwerking met Loket Wijk is op structureel niveau nog het tweede niveau aan de orde 

en op casusniveau beweegt men richting niveau 3. In beide teams bestaat het besef dat het 

ondersteunen van inwoners van Wijk bij Duurstede een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en 

dat bekendheid met elkaar een eerste stap is om de samenwerking vorm te geven.  

Nu het team VAKwerk(t) wekelijks vergadert in het nieuwe onderkomen van stichting Binding is 

het gemakkelijker om elkaar te vinden. De samenwerking op casusniveau is daardoor 

vergemakkelijkt. Op structureel niveau vindt er nog geen overleg plaats over uitgangspunten. 

Met het netwerk van de inwoner met de ondersteuningsvraag  
Een ander aspect van integraal werken is het samenwerken met het netwerk van de inwoner met 

de ondersteuningsvraag. Voor de meeste teamleden is de ondersteuningsvrager de eerste 

invalshoek en staat de relatie ‘hulpverlener-cliënt’ centraal. Het idee om het netwerk te 

begeleiden bij het ondersteunen van de persoon met een ondersteuningsvraag is wel besproken 

tijdens de visiebijeenkomsten en zet wel aan het denken, maar is nog geen gedeeld uitgangspunt 

en daarmee ook geen gedeelde praktijk. 

Met vrijwilligers(organisaties) 

Ten behoeve van individuele ondersteuningsvragers werken de sociale professionals samen met 

vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties. Als team is het nog geen vanzelfsprekendheid om 

vrijwilligers(organisaties) mee te laten denken.  

Andere organisaties in het sociale en de aanpalende domeinen 

Vanuit het onderzoek is over dit onderdeel niet veel te zeggen. Tijdens het overleg van het team 

kwam dit onderwerp vooral ter sprake als een sociale kaart vraag: Wie kent of wie weet? Je zou 

kunnen denken dat de samenwerking verbetert nu de leden van het team Vakwerk(t) vooral nog 

mensen in Wijk bij Duurstede begeleiden en daardoor medewerkers van andere organisaties als 

de woningbouwvereniging, de gemeente of de politie vaker tegenkomen waardoor er bekendheid 

met elkaar ontstaat en men elkaar gemakkelijker benaderd in een volgende situatie. Maar de 

participerende observatie heeft op dit punt geen informatie opgeleverd en het onderwerp is in de 

interviews niet bevraagd. 

Samenwerking tussen de organisaties op managementniveau 

De dragende projectgroep van de pilot bestaat uit managers van Kwintes, Abrona, Vitras en Loket 

Wijk. In de voorbereidende fase was ook de directeur van Stichting Binding betrokken, maar bij 

de uitvoeringsfase is de samenstelling gewijzigd en heeft er geen vertegenwoordiger vanuit het 

opbouwwerk deelgenomen aan het overleg van de projectgroep. Daarmee is deze invalshoek op 

projectniveau verdwenen.  

Op basis van bovenstaande trekken we de conclusie dat ook op organisatorisch niveau stappen 

zijn gezet. De interventie om maatwerk te kunnen leveren in ureninzet lijkt goed te werken en een 

stap in de richting van minder bureaucratie. Op het gebied van integraal werken is er vooral 

verbetering te constateren rond de directe ondersteuning. Op een meer structureel niveau valt er 



 

 
 
  Samen voor lokaal maatwerk - Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. 
  43 
 
 

nog winst te behalen. Dat betreft zowel de samenwerking met Loket Wijk als met het 

welzijnswerk. Voor het samenwerken met het netwerk en de omgeving is meer aandacht 

gekomen, maar dat is nog geen vanzelfsprekendheid. Werkdruk en de opdracht om cliënt-

gebonden uren te maken kunnen er toe leiden dat er teruggevallen wordt in oude patronen.  

7.3 Innovatieproces 

Welke lessen kunnen we uit de pilot trekken ten aanzien van innovatieprocessen? Welke inzichten 

kunnen meegenomen worden als de organisaties integraal werken ook in andere gemeenten tot 

stand willen brengen?  

Eigenaarschap 

Een eerste punt waar we de aandacht op willen vestigen is het fenomeen ‘eigenaarschap’. Wie is 

er eigenaar van het project? In het begin van een pilot (zoals bij deze pilot) ligt het eigenaarschap 

van het project bij de projectgroep. Van Delden (2009) noemt deze fase de fase van de 

ideevorming. Gezamenlijk hebben managers van de vier betrokken organisaties een projectplan 

uitgewerkt en hebben zij randvoorwaarden geschapen zodat de pilot van start kon gaan. Bij de 

start van de uitvoeringsfase is de projectgroep ervan uitgegaan dat het team Vakwerk(t) het 

eigenaarschap zou overnemen. Achteraf gezien hebben de voorbereidende bijeenkomst in 

november 2016 waarin de toekomstige leden van het team zijn geïnformeerd over de inhoud en 

de opzet van het project en de kick-off bijeenkomst het team te weinig handvatten geboden om 

het eigenaarschap op zich te nemen. Ook bleek in de eerste drie maanden het team onvoldoende 

geëquipeerd om als zelf-organiserend team te functioneren en het innovatieproces te sturen. 

Onderzoek van anderen (de Waal 2014, Stam e.a. 2015, Overkamp en Gademan 2016 van Goor 

en Naber 2018) laten zien dat er ondersteuning nodig is van het leren  als in een innovatieproces 

sprake is van ‘collectie dubbel- en drieslagleren’3 zoals in deze pilot. De participerende observaties 

in dit onderzoek laat zien dat het team zich pas eigenaar begon te voelen van het project toen er 

tijdens de scholingsbijeenkomsten met de doelstellingen van het project als kader gewerkt werd 

aan een gezamenlijke visie. Op basis van deze ervaring en ander onderzoek (van Goor en Naber, 

2018) kan geconcludeerd worden dat het zich eigenaar voelen een belangrijke factor is voor het 

welslagen van een pilot en dat bij de overgang van de fase van de ideevorming naar de fase van 

de uitvoering de overdracht van het eigenaarschap aandacht en ondersteuning behoeft. Het 

werken aan een gedeelde visie en gedeelde uitgangspunten vormt daar een wezenlijk onderdeel 

van. In elke fase van een innovatieproces is dat opnieuw aan de orde.  

 

 

                                                           
3 Wierdsma & Swieringa (2011) geciteerd in  Overkamp en Gademan (2016)  stellen dat collectief dubbelslag leren 

zich richt op vernieuwing: niet alleen de regels worden veranderd, ook de achterliggende inzichten zijn onderwerp van 
discussie. Het gaat om het stellen van ‘waarom’-vragen: waarom doen we het zoals we het doen? Collectief rieslag 
leren richt zich op ontwikkeling, door het ter discussie stellen van de essentiële principes waarop de organisatie 
gebaseerd is. Het gaat om het stellen van ‘waartoe’-vragen: wat willen wij zijn met elkaar?  
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Rol projectgroep in de uitvoeringsfase 

Een andere vraag die de pilot oproept is of bij de overgang van de ideevormingsfase naar de 

uitvoeringsfase het eigenaarschap voor de pilot geheel bij de projectgroep verdwijnt? Anders 

gezegd wat is de verantwoordelijkheid van de projectgroep in de uitvoeringsfase? Waar laat zij 

zich door het uitvoerend team op aanspreken? Ondersteunende interventies en linking-pin tussen 

projectgroep en uitvoerend team is van belang gebleken om het team niet het gevoel te geven er 

alleen voor te staan. 

Randvoorwaarden  

Een punt van heel andere orde zijn de randvoorwaardelijke zaken die een innovatieproces 

belemmeren dan wel bevorderen. Het niet operationeel zijn van het cliëntenregistratiesysteem in 

de eerste maanden van de pilot is een punt dat veel aandacht vraagt zonder dat de oplossing ervan 

bijdraagt aan het behalen van de doelstelling van de pilot.4 In de beginfase van de pilot is erg veel 

tijd tijdens de overlegmomenten uitgegaan naar de zorgen en de irritaties van de teamleden over 

dit punt. Het cliëntregistratiesysteem vervult namelijk een cruciale rol in het gefinancierd krijgen 

van de gemaakte uren. Dit is ten koste gegaan van de aandacht voor de inhoud van de opdracht. 

Het realiseren van een overlegruimte in het gebouw van stichting Binding na de verhuizing maakte 

informele ontmoeting tussen de consulenten van Loket Wijk en de teamleden van VAKwerk(t) 

gemakkelijk wat ten goede kwam aan de samenwerking. De ervaringen op dit punt laten zien dat 

het belangrijk is om invloed van de randvoorwaarden op het behalen van de doelstellingen van 

een pilot niet te onderschatten. Ook laat de pilot zien dat als er meerder innovaties tegelijkertijd 

plaats vinden (als team functioneren en als team zelf organiserend functioneren, vernieuwing van 

de werkwijze en een nieuw cliëntregistratiesysteem) er meer tijd nodig is voor het behalen van de 

doelstellingen. 

Structurele inbedding 

De volgende fase in het innovatieproces is de meer structurele inbedding van de pilot in de 

organisaties. Bij de teamleden manifesteert zich dit in vragen naar de binding met de ‘eigen’ 

organisatie: Wat betekent het dat ik in dienst ben van bijvoorbeeld Kwintes? Aan welke 

overleggen neem ik nog deel? Teamleden hechten aan het contact met collega’s uit de organisatie 

van oorsprong om hun vakkennis op peil te houden. Op teamniveau gaat het over het 

verantwoording afleggen. Aan wie legt het team verantwoording af? En hoe organiseer je dat als 

er op meerdere plekken dergelijke teams ontstaan? Op organisatieniveau doet de vraag zich voor 

hoe de organisaties instaat zijn om de samenwerking in de verschillende gemeentes vorm te geven 

met wisselende partners. 

                                                           
4 Het doel van deze innovatie was het versterken van het netwerk van de begeleide inwoners van Wijk bij Duurstede, 
het stimuleren van de participatie en het verminderen van de bureaucratie. 
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7.4 Aanbevelingen voor betrokkenen bij de pilot in Wijk bij Duurstede 

Op basis van bovenstaande conclusies komen we tot een vijftal aanbevelingen voor het in stand 

houden en verbreden van de tot nu toe ontwikkelde integrale werkwijze en het structureel 

vormgeven daarvan 

 In het voorgaande hebben we geconstateerd dat in het eerste anderhalf jaar van de pilot de 

ondersteuning aan de inwoners met een ondersteuningsvraag in Wijk bij Duurstede is verdiept 

en verbreed. Naast aandacht voor de ondersteuningsvragen is er nu ook meer aandacht voor 

welzijn. Welke mogelijkheden zijn er voor deze inwoner om dingen te doen waar hij of zij 

plezier aan beleeft? De visievorming op het samenwerken met het netwerk en met 

vrijwilligers is nog niet afgerond. De gezichtspunten van de teamleden lopen uiteen als het 

gaat om de rol die zij hebben in de ondersteuning van de directe omgeving en het netwerk 

van de mensen die zij begeleiden. We adviseren het team om in de komende twee jaar toch 

zeker tweemaal per jaar aan de hand van casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan over hun 

visie op de wijze van ondersteunen. Dit onder begeleiding van een coach die het collectief 

dubbelslag leren kan faciliteren. We adviseren de projectgroep om dit te faciliteren. 

 Het onderzoek laat zien dat het integraal werken -opgevat als vanuit een gezamenlijke visie 

werken aan de ondersteuning van inwoners met een ondersteuningsvraag- vooral vorm krijgt 

binnen het team VAKwerk(t). De samenwerking met het loket Wijk speelt zich vooralsnog af 

op het niveau van de individuele ondersteuningsvraag. Er naar gevraagd geven de 

geïnterviewde professionals aan dat zij als sociale professionals hetzelfde doel nastreven. De 

formulering daarvan is erg abstract: het ‘beste ’voor de cliënt willen. Hoe dit concreet invulling 

krijgt, is geen onderwerp van gesprek tussen de twee teams. Dat geldt ook over de 

verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. Het bespreken hiervan kan zowel de 

samenwerking tussen de twee teams bevorderen als de gezamenlijke ondersteuning van de 

inwoners van Wijk bij Duurstede. We bevelen daarom aan om tweemaal per jaar in gesprek 

te gaan over samenwerkingsthema’s zoals het omgaan met privacy van de mensen die 

begeleiding krijgen. 

 Verder bevelen we aan om de samenwerking met het welzijnswerk te verbreden. Deze 

samenwerking heeft in de afgelopen anderhalf jaar vooral vorm gekregen in de deelname van 

de WoR-consulente aan het team. Door de inbreng van deze consulente is de ondersteuning 

aan de individuele inwoners vanuit het team verbreed met aandacht voor welzijnsaspecten. 

De begeleiding zou nog meer verbreed kunnen worden als het team ook als taak ziet om met 

opbouwwerk en/of beleidsmedewerkers van de gemeente in gesprek te gaan over 

ontbrekende voorzieningen die het herstel zouden kunnen bevorderen van de mensen die 

ondersteuning krijgen of die hun deelname aan de samenleving zouden kunnen bevorderen. 

Dan kunnen zaken die het team signaleert beter geagendeerd en geadresseerd kunnen 

worden en mogelijk ingepast in een collectief arrangement. Ook op het niveau van de 

projectgroep kan de invulling van het in ‘Wijk’-gericht werken versterkt worden door met 
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opbouwwerk en gemeente in gesprek te gaan over de kwesties die zich in Wijk bij Duurstede 

voordoen op het gebied van wonen, welzijn, werk en zorg. 

 Het verbreden van de dienstverlening brengt extra taken met zich mee, bijvoorbeeld de 

ondersteuning van het netwerk en vrijwilligers of het samenwerken met derden om een 

collectieve voorziening te realiseren. Op dit moment wordt de toebedeling en de 

verantwoording van het werk van de professionals uitgedrukt in cliëntgebonden uren en uren 

voor overleg en scholing. Om ruimte te bieden aan de verbreding is het nodig dat het begrip 

cliëntgebonden uren een ruimere invulling krijgt en ook de tijd die geïnvesteerd wordt in het 

ondersteunen of het opbouwen van het netwerk omvat en dat het team ook uren heeft om 

taken op te pakken die te maken hebben met het realiseren van collectieve arrangementen 

en de structurele verbetering van de dienstverlening. Op deze wijze kan ook meer aan 

preventie gewerkt worden. 

 Als de pilot afloopt en het team VAKwerk(t) een regulier team wordt, dan doen zich vragen 

voor over de relatie tussen het team en de moederorganisaties. Ons advies is dat de 

projectgroep en team gezamenlijk werken aan het uitwerken van de vragen. Dit doet recht 

aan het zelforganiserende karakter van het team en zal er aan bijdragen dat de antwoorden 

die gevonden worden werkbaar zijn voor het team. 

Tot slot 

Last but not least heeft het onderzoek ook inzichten opgeleverd als het gaat om de vernieuwing 

van het beroep. Het gaat dan om de vaardigheden waar de social worker ‘nieuwe stijl’ over moet 

beschikken om hebben als zij gebiedsgericht en in een zelf-organiserend team werken. Deze 

inzichten zijn beschreven in bijlage 6 evenals de aanbeveling die daaruit voortkomt voor de 

Opleiding Social Work. 
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9. Bijlagen  

- Document Missie en visie van het team Vakwerk(t) 

Kader voor de missie is de opdracht van de pilot. Deze bevat de onderstaande twee punten: 
1) Meer stimuleren van de participatiemogelijkheden van de cliënten en het verbreden van 

sociale netwerk 
2) Meer integraal werken van Loket Wijk, ambulant begeleiders, welzijn, mantelzorgers en 

vrijwilligers en cliënten. Daarbij worden de volgende effecten nagestreefd: 
- Zorg en welzijn beter op maat 

- Korte lijnen met lokale voorzieningen 

- Maximale integrale inzet 

- Bureaucratie en zorgkosten verminderen 

Missie 

Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede met een ondersteuningsvraag, (tijdelijk) begeleiden 

bij het vormgeven van de kwaliteit van hun leven door het geven van ondersteuning op maat.  We 

doen dat door inzet van een combinatie van expertises. 

Visie 
Om de missie handen en voeten te geven hebben we de onderstaande uitgangspunten 
geformuleerd voor het samenwerken met inwoners van Wijk bij Duurstede met een 
ondersteuningsvraag en voorde samenwerking met andere betrokkenen. 
 
Inwoners met ondersteuningsvraag 

- Iedereen is onderdeel van de samenleving.  
- De inwoner met een ondersteuningsvraag is regiehouder 
- We delen verantwoordelijkheid door samen te werken met de inwoner met de 

ondersteuningsvraag, het netwerk en andere betrokkenen 
- We streven naar normaliseren: iedereen doet mee waar kan, ondanks beperkingen 

en we doen dat door kwartier te maken  
- Onze begeleiding is gericht op het versterken van wat goed gaat 

 
Andere betrokkenen 
We hanteren de volgende uitgangspunten bij samenwerking met het formele en informele 
netwerk: 

- We zijn zichtbaar 
- We zijn toegankelijk 
- We werken daar waar nodig buiten de gestelde kaders en verantwoorden ons 

handelen 
- We stellen het belang van de cliënt centraal 
- We gaan uit van inzet van alle betrokkenen  

 
 
 
 

 



 

 
 
  Samen voor lokaal maatwerk - Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. 
  49 
 
 

- Vragenlijst PAS (gedeelte) 
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- Vragenlijsten voor interviews met inwoners die begeleiding krijgen van het 

team Vakwerk(t)  

 

Topic Onderwerpen Interviewvragen 

Start interview - Hoe gaat het? 

Heb je een drukke dag vandaag?  

Hoe voel je, je erbij om geïnterviewd te 
worden? Wat verwacht je? 

Informatie geven over het interview: 
Het wordt opgenomen voor de 
resultaten. Deze opnamen worden niet 
gedeeld aan derden en alles blijft 
anoniem. Het duurt ongeveer een half 
uurtje. 

(Taalgebruik wordt aangepast per 
cliënt.) 

Relatie 

(Vragen worden in principe 
gesloten ge- steld zodat 
het taalgebruik voor de 
cliënten makkelijker is en 
ze de vraag beter kunnen 
beantwoorden.Doorvragen 
doe je naar eigen inzicht. 

Vragen als hoe komt het… 
kan je gebruiken) 

Duur vd 
ondersteuning, 
ondersteuning door 
andere mensen,   

Zelfregie en 
autonomie 

 

 

Hoelang krijg je al ondersteuning van X 
(naam professional)? 

Wat houdt de ondersteuning van X in? 
Wat voor ondersteuning krijg je? 

Heb je het idee dat X jou begrijpt en 
weet wat jij wil in het leven? En hoe je 
de toekomst ziet?  

Hoe ervaar je de ondersteuning?  

Wie bepaalt wat nodig is?  

Krijg je nog andere ondersteuning? Van 
wie? (familie, vrienden, vrijwilligers, 
andere sociale professionals). 

Heeft X contact met de andere 
ondersteuners? (Zie voorgaande vraag 
voor uitleg ondersteuners)  

Wat vind je daarvan?  

Heb jij het gevoel dat jij zelf keuzes kan 
maken in jouw leven. Door de 
ondersteuning die je krijgt? 

Heb je het gevoel dat jij voldoende aan 
je doelen kan werken?  
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Topic Onderwerpen Interviewvragen 

Voldoet de ondersteuning aan jouw 
wensen?  

Zou je nog meer ondersteuning willen? 
Waarvoor dan?  

Aanbod Wachttijden en 
bereikbaarheid 

Is X makkelijk te bereiken voor jou? 

Kunt u altijd makkelijk terecht bij de 
mensen die u nodig hebt? 

Hoe ervaar je de wachttijd als je zorg 
wilt?  

Hoe vaak in de week zie jij X?  
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- Vragenlijst Leden van het team VAKwerk(t) 

De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte bevat vragen over de visie op het 

werk en het werken binnen het team Vakwerk(t) en het tweede gedeelte vragen over de 

samenwerking met Loket Wijk. 

 

1. Visie en het werken binnen het team Vakwerk(t) 

 

Topiclist Onderwerpen Bijbehorende interviewvragen 
 

Instapvragen  Opleiding en 
werkervaring 

Wat is uw leeftijd? 
 
Wat heb je voor opleiding(en) gedaan? 
 
Hoe lang werk je als social worker en hoe 
lang in Wijk bij Duurstede?   
Wat is de grootste verandering binnen het 
werk die je hebt meegemaakt? 
 
Wat vind jij belangrijk in de hulpverlening?  
 

Relatie tussen 
hulpverlener en 
cliënt 
 

Vertrouwensband, 
samenwerking, 
eigenaarschap en 
sociaal netwerk 
  

Wie is de cliënt voor jou?  
 
Wat vind je belangrijk in de eerste 
contacten? Waar let je dan op?  
 
Hoe zorg je ervoor dat je aan gezamenlijke 
doelen werkt met cliënten en hun omgeving?  
  
Wat doe je om een beeld te krijgen van hoe 
cliënten hun eigen situatie ervaren?  
 
Hoe gebruik je de talenten van de cliënten 
om keuzes te maken als het gaat om 
maatschappelijke participatie?   
Hoe bevorder jij de zelfregie van de cliënt?  
 
Hoe werken jullie samen met het sociaal 
netwerk/de omgeving van de cliënt?  
 
Hoeveel verschillende teamleden gaan er 
gemiddeld naar een cliënt?  
In hoeverre heeft er verandering 
plaatsgevonden als het gaat om de 
participatie/het netwerk van de cliënt?  

- Kan vervolgd worden met zelfregie 
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Topiclist Onderwerpen Bijbehorende interviewvragen 
 

Wat is er veranderd in de ondersteuning van 
de cliënt sinds je als lid van het team 
VAKwerk(t) gestart bent?  

- Relatie 
- Ondersteuningsplan 
- Samenwerking  

 
Hoe gaan jullie om met de 
geheimhoudingsplicht tegenover de cliënt 
binnen het team?  

Aanbod van de 
hulpverlening 
 

Methodiek, 
doorstroming, hulp van 
andere professionals  
 

Welke methodieken gebruik je zoal in je 
werk?  
 
Welke rol speelt de cliënt bij het kiezen voor 
een bepaalde methodiek?  
 
Wat vind je jouw eigen specialiteit? Kun je 
die inzetten in het team VAKwerk(t)?  
 
Komt het vaak voor dat er ook andere 
professionals bij de cliëntsituatie betrokken 
zijn? Hoe werk je dan samen? Heb jullie dan 
een gezamenlijk beeld van de doelen 
waaraan de cliënt wil werken bij de 
verschillende hulpverleners?  
 
Hoe worden er cliënten 
aangemeld/afgemeld?  
 
Heeft een cliënt meer dan één vaste 
begeleider?  

 Hoe komt dat? 
 
Hoe wordt er de keuze gemaakt welke cliënt 
bij welk teamlid komt?  

 Problematiek?  

 Organisatie?  
 

In hoeverre maak je gebruik van de kennis 
van de andere teamleden van VAKwerk(t)? 
En van andere professionals?  

 In welke situaties wel/niet? 

 Wie?  

 Ook extern?  
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Topiclist Onderwerpen Bijbehorende interviewvragen 
 

Wat vind je de sterke punten in de 
samenwerking met Loket Wijk? Wat zou er 
beter kunnen?  
 

Integraal werken 
 

Doelen, effecten Wat houdt het werken in team VAKwerk(t) 
voor jou in?  
 
Wat ervaren jullie als positief?  
 
Wat ervaren jullie als negatief?  
 
Zou je de nieuwe werkwijze zelf aanbevelen? 
Zo niet, wat zou je dan zelf willen?  
 
Wat zou je aanbevelen aan andere teams die 
deze werkwijze ook willen hanteren?  
 
Wat zou je zelf nog willen veranderen in het 
werk dat je nu doet?  
 
In hoeverre heb je het met je collega’s over 
de doelen en effecten die jullie willen 
bereiken?  
 
In hoeverre denk je dat die worden behaald?  
 

Competenties 
 

Individueel en 
teamgericht 

Zijn er voor jou gevoel vaardigheden die je 
mist nu je in het team VAKwerk(t) zit?  
 
Welke competenties/vaardigheden kan je 
meer aanspreken/gebruiken dan voor je in 
het team VAKwerk(t) zat?  
 

Wijkgericht 
werken 
 

Preventie Wat doen jullie aan preventief werken? Wat 
zijn de opbrengsten hiervan?  
 
Wat zijn de opbrengsten van het wijkgericht 
werken in de ondersteuning?  

- Contact met professionals 
- Contact met bewoners 
- Begrip voor buurtbewoners 
- Sociale kaart 
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2. Samenwerking met loket Wijk 

 

Topiclist  Onderwerpen Interviewvragen 

Organisatie van 
integraal werken 
 

Doelen, communicatie 
tussen team, evalueren 
van de zorg en 
samenwerking  
 

Hebben jullie het gevoel dat jullie aan 
hetzelfde doel werken?  
 
In hoeverre denken jullie dat jullie 
werkwijze aansluit op de werkwijze van het 
team Loket Wijk?  
 
Hoe evalueren jullie de samenwerking?  
 
Hoe gaat de onderlinge communicatie?  
 
In hoeverre zou je iets willen veranderen in 
de communicatie en samenwerking binnen 
het team?  

Aanbod 
 

Wachttijden, 
doorverwijzing, 
samenwerken aan zelfde 
taak, arrangementen 
voor lange termijn (zorg) 
en planmatig zorgtraject. 
En verbanden leggen 
tussen sociale en 
gezondheidsproblemen 
 

Welk verschil merken jullie in de plaatsing 
van de cliënten sinds de start van team 
VAKwerk(t)?  
 
In hoeverre heb je het gevoel dat er 
voldoende gebruik wordt gemaakt door 
collega’s van jouw expertise? (Wellicht al 
beantwoord in eerste gedeelte interview?) 
 
Hoe loopt het als een cliënt binnenkomt?  
 
Wie bepaalt of de cliënt onder Loket Wijk of 
VAKwerk(t) valt?  
 
Wie regelt de indicatiestelling, VAKwerk(t) 
of Loket Wijk? 
 
In hoeverre werken jullie samen met Loket 
Wijk om sociale problematieken aan te 
pakken? 

Samenwerking 
met Loket Wijk  
 

Verwachtingen, 
toekomstperspectief en 
heden 
 

Wat verwachten jullie van elkaar in de 
samenwerking?  
 
Wat gaat goed?  
 
Wat gaat minder goed?  
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Topiclist  Onderwerpen Interviewvragen 

Wat zijn jullie ideeën en verwachtingen over 
de toekomst?   
 
Hoe ging het vroeger vergeleken met nu, 
voor het integraal werken?   
 
In hoeverre zou je nog iets willen aanpassen 
in de samenwerking?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
  Samen voor lokaal maatwerk - Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. 
  66 
 
 

- Vragenlijst medewerkers Loket Wijk 

 

Topiclist  Onderwerpen Interviewvragen 

Aanbod 
 

Wachttijden, 
doorverwijzing, 
samenwerken aan zelfde 
taak, arrangementen 
voor lange termijn (zorg) 
en planmatig 
zorgtraject. 
En verbanden leggen 
tussen sociale en 
gezondheidsproblemen 
 

Welk verschil merken jullie in de plaatsing 
van de cliënten sinds de start van team 
VAKwerk(t)?  
 
In hoeverre heb je het gevoel dat er 
voldoende gebruik wordt gemaakt door 
collega’s van jouw expertise? 
 
Hoe loopt het als een cliënt binnenkomt? 
 
Wie bepaalt of de cliënt onder Loket Wijk of 
VAKwerk(t) valt? 
 
Wie regelt de indicatiestelling, VAKwerk(t) 
of Loket Wijk? 
 
In hoeverre werken jullie samen met 
VAKwerk(t) om sociale problematieken aan 
te pakken? 
 

Organisatie van 
integraal werken  
 

Communicatie tussen 
team, evalueren van de 
zorg en samenwerking 
 

Hebben jullie het gevoel dat jullie aan 
hetzelfde doel werken? 
 
In hoeverre denken jullie dat jullie 
werkwijze aansluit op de werkwijze van de 
andere partij/organisatie?  

- In hoeverre maakt het team 
VAKwerk(t) gebruik van jullie 
expertise? 

- Wat zou je kunnen doen om je 
kennis te delen en te vergroten? 

 
Hoe evalueren jullie de samenwerking? 
 
Hoe verloopt de communicatie?  
 
In hoeverre zou je iets willen veranderen in 
de communicatie en samenwerking? 
 

Competenties 
 

Opleiding en wijkgericht 
werken 
 

Wat vraagt de samenwerking met het team 
VAKwerk(t) aan competenties?  
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Topiclist  Onderwerpen Interviewvragen 

Zijn deze competenties specifiek voor dit 
soort samenwerking? 
 

Samenwerking met 
team VAKwerk(t) 
 

Verwachtingen, 
toekomstperspectief en 
heden 
 

Wat verwachten jullie van elkaar in de 
samenwerking? 
 
Wat gaat goed? 
 
Wat gaat minder goed? 
 
Wat zijn jullie ideeën en verwachtingen over 
de toekomst?  
 
In hoeverre zou je nog iets willen aanpassen 
in de samenwerking?  
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- Vaardigheden van de sociaal werker ‘nieuwe stijl’. 

In deze bijlage beschrijven we de inzichten die de pilot heeft gegeven als het gaat om de 

vernieuwing van het beroep. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen de opleiding Social Work 

helpen bij de vernieuwing van het curriculum. Het gaat dan om de vaardigheden waar de sociaal 

werker ‘nieuwe stijl’ over moet beschikken om zijn werk goed te kunnen doen. In deze paragraaf 

schetsen we de aspecten van het werk van de ambulante begeleiders die door de pilot zijn 

veranderd. Vervolgens werken we uit welke vaardigheden de sociaal professionals nodig hebben 

om zelf-organiserend en integraal te werken. We geven in deze paragraaf eerst een globale schets 

van de kenmerken van het werk van de ambulante begeleiders van het team Vakwerk(t) voor en 

na de start van de pilot. Vervolgens beschrijven we op basis van deze kenmerken de vaardigheden 

die tijdens de pilot nodig zijn gebleken. We sluiten de paragraaf af met de aanbeveling aan de 

opleiding Social Work van de Hogeschool Utrecht het ontwikkelen van deze vaardigheden bij 

studenten op te nemen in het curriculum. 

Schets 

Kenmerkend voor het ambulante werk is dat het met een grote zelfstandigheid gepaard gaat. De 

meeste ambulante werkers werken van huis uit of zoals een van de teamleden zei: “Mijn auto is 

mijn kantoor”. Ambulante werkers zijn de hele dag onderweg om hun cliënten te bezoeken. 

Contact met de organisatie en de collega’s verloopt veelal per mail of per telefoon. Eenmaal per 

maand ontmoeten de ambulante werkers uit een organisatie elkaar in een teamvergadering. Ze 

werken binnen duidelijke kaders vanuit de organisatie en vanuit het  Wmo-beleid van de 

gemeentes waarvoor zij werken. In Wijk bij Duurstede geeft de Wmo-consulent t de doelstellingen 

aan waaraan gewerkt moet worden en de tijd (uren per week) die daaraan besteed mag worden. 

Hoe aan de doelstellingen gewerkt wordt, wordt overgelaten aan de professionaliteit van de 

ambulante werkers. Daar biedt de organisatie uitgangspunten en methoden voor. Uitgangspunt 

voor het handelen is de hulpvraag van de individuele cliënt.  

Met de start van de pilot vormden twee ambulant werkers van Abrona, Kwintes en Vitras samen 

met de consulente Welzijn op Recept van de stichting Binding een team. Het team krijgt vanuit 

Loket Wijk de aanvragen voor ondersteuning binnen. Het team bepaalt welk teamlid de 

ondersteuningsvraag oppakt en na het kennismakingsgesprek hoeveel begeleidingstijd ingezet 

wordt. De opdracht aan het team is om meer ‘gebruik te maken van het netwerk’ en de 

participatie te bevorderen. Door deze opdracht verbreedt de focus van de ondersteuning zich. Het 

gaat niet alleen om de individuele ondersteuningsvrager maar ook om het netwerk. Hoe kan het 

netwerk behulpzaam zijn bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de ondersteunings-

vrager. Het gaat nu veel nadrukkelijker om het creëren van een ondersteuningscontext. Door de 

samenwerking met de welzijnsorganisatie ontstaat er ook aandacht voor de welzijnsaspecten. 

Naast wat er niet goed gaat, wordt er nu ook als de situatie dat toelaat, besproken waar 

ondersteuningsvragers plezier aan kunnen beleven of voldoening uit kunnen halen en richt de 

ondersteuning zich ook daarop. Doordat het team alleen in Wijk bij Duurstede werkt en met elkaar 

de casussen bespreekt zien ze dat sommige situaties zich meerdere malen voor doen, bijvoorbeeld 
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dat een aantal mensen geen begeleiding willen vanwege de hoogte van de eigen bijdrage of dat 

mensen met psychische problemen een laagdrempelige ontmoetingsplek missen. Hierdoor krijgt 

het werk ook een meer ‘politieke‘ dimensie: het signaleren, agenderen en adresseren van zaken 

die op een beleidsmatig niveau opgepakt dienen te worden.  

Het organisatorische kader waarbinnen het team nu werkt is dat van een zelf-organiserend team. 

Dat houdt in dat het team gezamenlijk besluiten moeten nemen over hoe ze de werkprocessen 

inrichten, aan welke doelen zij werken en hoe de afspraken en genomen besluiten bewaakt 

worden en hoe ze de contacten met loket Wijk en de projectgroep onderhouden. Ook vraagt dat 

om vaardigheden om organisatorische en samenwerkingsvraagstukken te kunnen analyseren 

voordat er een oplossing wordt bedacht.  

Het moge duidelijk zijn dat het werken als team, het zelfsturend zijn en de bredere invulling van 

de taakopdracht in het werken met ondersteuningsvragers om specifieke vaardigheden vragen 

die eerder van minder belang waren. Het onderstaand schema laat zien welke vaardigheden er 

nodig zijn om goed te kunnen functioneren in een meer wijkgerichte benadering.  

 

              Kenmerk Vaardigheid 

• Team 

 

• Zelf organiserend 

 

 

• Creëren van een ondersteunings-context 

• Ondersteunen en aandacht voor 

welbevinden gaan hand in hand 

• Oog en aandacht voor beleidsmatige 

aspecten van individuele casussen. 

• Aandacht voor het teamproces naast 

aandacht voor het resultaat, vaardig-

heden voor gezamenlijke overleg 

• Onderzoekende houding, breed kijken, 

gezamenlijk besluiten kunnen nemen, 

bewaken van afspraken 

• Systeem- en netwerkgericht denken, 

verbindingen maken 

• Gerichtheid zowel op talentont-Wikkeling 

als op  ondersteunen 

• Signaleren, agenderen en adresseren 

 

Aanbeveling 

Vanuit dit onderzoek bevelen we de opleiding Social Work aan om in het nieuwe curriculum 

aandacht te besteden aan het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden. Onze verwachting is 

dat de trend die deze pilot laat zien ten aanzien van de verandering van de beroepstaken zich 

zeker zal doorzetten omdat integraal werken en het bevorderen van participatie 

beleidsdoelstellingen van de decentralisaties in het sociale domein zijn. En veel organisaties in het 

sociale domein omarmen het gedachtegoed van de zelfsturende teams. 


