Blik op het werk van
José, Mehmet en andere
wijkteamleden
Wat belemmert en helpt wijkteams?

Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale
vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en
passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn
alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie
realiseren.
We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk
betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en
de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving
zo goed mogelijk doen.
Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan
deelnemen. Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

Colofon
Radboud Engbersen, Sanneke Verweij, Djuna Buizer, Susan de Vries en Silke van Arum
Met dank aan Hilde van Xanten en Hans Alderliesten
Opmaak: Suggestie & Illusie
Foto’s: pag. 28 en 87 123RF, overige iStock
Movisie, februari 2021

Deze publicatie is gefinancierd door het Ministerie van VWS.



pagina 2 van 86

*

Blik op het werk van José, Mehmet en andere wijkteamleden

‘Buren klagen over rommel. Maar dat is subjectief, want wat
is rommel? En wat is onze rol als wijkteam? Rommel is geen
reden voor individuele begeleiding. We moeten breder kijken:
misschien kunnen we beter buurtbemiddeling inzetten?
Wellicht speelt hier veel meer…’
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Inleiding
Wijkteams in de praktijk
Praktijk en beleid dichter bij elkaar
Na de decentralisatie van taken in het sociaal domein in 2015 kozen de meeste gemeenten voor
het opzetten van sociale wijkteams. Teams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend te werk gaan; ten behoeve van de zorg- en dienstverlening die gemeenten bieden aan
inwoners in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Vijf jaar later kiest een ruime
meerderheid van gemeenten nog steeds voor het instrument wijkteams, zo blijkt uit de vierde
landelijke peiling onder gemeenten van Movisie.1 In deze teams werken professionals met verschillende expertises samen aan de ondersteuning van inwoners.
Bij de introductie van de wijkteams waren de verwachtingen hooggespannen, de zorg van de
teams richtte zich op het brede terrein van welzijn, meedoen in de samenleving, werk, zorg in en
om huis en opvoeden en opgroeien. Naar het functioneren van sociale teams is in de achterliggende jaren inmiddels al heel wat onderzoek gedaan. Onderzoeken maken duidelijk dat beleidsidealen
en werkelijkheid vaak nog ver uit elkaar liggen. Het ideaal is steeds dat wijkteams zorgen voor
effectievere, meer samenhangende en op de individuele behoeften toegesneden ondersteuning
en dat er minder en automatisch beroep wordt gedaan op de tweede lijn. Het idee is dat deze zorg
en ondersteuning verleend wordt in nauwe samenwerking met de nulde lijn, de burgers en hun
eigen relaties en verbanden. Onderzoek laat zien dat er op deze punten nog heel wat te winnen is
(o.a. SCP, 2020; van Arum, Broekroelofs & Xanten, 2020; van Eijkel, Gerritsen, Vermeulen, 2019).
De praktijk van de afgelopen jaren loopt niet in de pas met deze voornemens.2 De evaluatie door
het Sociaal Cultureel Planbureau van 5 jaar decentraal sociaal beleid trekt opnieuw deze conclusie.3
Om te begrijpen waarom dit het geval is en hoe beleid en praktijk dichterbij elkaar kunnen komen,
is inzicht in het dagelijkse werk van sociaal professionals onmisbaar.4 Om die reden hebben we in
dit onderzoek ervoor gekozen hen in hun alledaagse omgeving op te zoeken: dicht op hun huid,
in de werkomgeving van hun team, in de wijk waar ze werkzaam zijn, en te zien hoe ze aan het
werk zijn en aan welke beleidsopdracht ze invulling weten te geven. We hebben wijkteamleden
in hun dagelijkse werk gevolgd op kantoor, tijdens team- en casussen-overleggen, op werkbezoek
in de wijk en in hun contacten met andere organisaties. We brengen hun professionele leefwereld
in beeld, hun manier van werken en hun afwegingen en dilemma’s. Zo krijgen de wijkteamleden
een gezicht. En geven we een gedetailleerd beeld van wat het betekent om als wijkteamlid in de
frontlinie van het sociaal domein te staan.

1

Van Arum, S., Broekroelofs, R., Xanten, H. (2020) Sociale (wijk)teams: vijf jaar later. Vierde landelijke peiling onder
gemeenten. Movisie: Utrecht.

2	Bijvoorbeeld Bredewold, F. H. (Red.) (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt.
Amsterdam: Van Gennep.
3

Kromhout, Mariska, Patricia van Echtelt , Peteke Feijten (2020) Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten
van vijf jaar decentraal beleid. Den Haag SCP.

4

Spierts, M., Verweij, S., (2020). Beslissen onder hoogspanning. Sociale (wijk)teams in actie. Movisie: Utrecht.
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Op de huid van het wijkteam
Vraagstelling en methodologische verantwoording
Dit onderzoek heeft in vijf wijkteams uit verschillende gemeenten in de periode oktober 2019 tot
en met mei 2020 plaatsgevonden. De wijkteams zijn geselecteerd vanuit het landelijke netwerk
van Movisie. Vier onderzoekers van Movisie hebben het onderzoek uitgevoerd.
Om het doel van het onderzoek te bereiken: inzicht krijgen in het alledaagse handelen van individuele leden van wijkteams en wat hen daarin helpt of belemmert, juist om deze belemmeringen
weg te nemen, is een specifieke vorm van participerend onderzoek verricht: shadowing. Dit is een
onderzoekstechniek waarbij respondenten over een langere periode van dichtbij worden gevolgd
tijdens hun dagelijks werk.5
De onderzoekers hebben wijkteamprofessionals uit vijf sociale teams verspreid over een periode
van een jaar diverse dagen of dagdelen geshadowd. Een enkele keer was dit vanaf het moment dat
de professional arriveert op zijn werk totdat hij weer naar huis gaat, maar in veel gevallen beperkte
het zich tot een dagdeel. Kenmerkend aan shadowing is dat de onderzoeker niet alleen meeloopt,
maar ook al meelopend reflecteert op zijn waarnemingen door deze te delen met de respondent
en hierover vragen te stellen. De onderzoeker geeft zijn waarnemingen terug door bijvoorbeeld:
* verduidelijkende vragen te stellen - ‘Zag ik nu goed dat je ... ?’, ‘Begreep ik dat je met dat
grapje in het overleg wilde zeggen dat … ?;
* vragen over interpretatie van situatie te stellen – ‘Klopt het dat je ….?’;
* vragen gericht op mogelijkheden tot generalisatie te stellen - ‘Gebeurt zoiets nu vaker?’;
* vragen over professionele houding en attitude te stellen – ‘Hoe stel je je hierin op?’;
* vragen naar het doel van een bepaalde opmerking in een overleg te stellen - ‘Waarom maakte
je die opmerking?’.
Zo wordt in interactie met de professional kennis uit de eerste hand opgehaald over alledaagse
maar vaak moeilijk te verwoorden en te onderzoeken zaken. Op deze moeilijk te verwoorden en te
onderzoeken aspecten wilden we met dit onderzoek meer zicht krijgen.
In het onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal: wat belemmert en helpt wijkteamleden
in hun dagelijks werk, met welke tegenstanders, negatieve krachten, helpers én positieve krachten
worden ze geconfronteerd bij het zo goed mogelijk helpen van hun cliënten? Bij het beantwoorden hebben van deze vraag hebben we gebruik gemaakt van onderstaand model. In dit model,
ontleend aan de filosoof en taalkundige A.J. Greimas ligt de nadruk op de medewerking en tegenwerking die een persoon krijgt bij het nastreven van zijn doelen (zie: model hieronder).

5	McDonald, S. (2005), ‘Studying Actions in Context: a Qualitative Shadowing Method for Organisational Research.’ In:
Qualitative Research, vol 5, issue 4, November 1, p. 455-473.
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Positieve krachten
helpers

Subject

Doel van het streven

tegenstanders
Negatieve krachten

Positieve en negatieve krachten: vijf aandachtsvelden
In de hoofdstukken van deze publicatie zullen we steeds een werkweek van een wijkteamlid of
een tweetal wijkteamleden beschrijven, daarbij zullen we telkens proberen te analyseren wat hen
daarbij helpt en tegenwerkt bij hun werkzaamheden. Deze helpende en tegenwerkende krachten
hebben we thematisch geordend en in onderstaande vijf categorieën ondergebracht. Deze vijf
aandachtsvelden zijn naar boven gekomen tijdens het shadowing-veldwerk. In het geval van de
inkadering (1.) en de toerusting (5.) gaat het om zaken als wetgeving, beleidsuitgangspunten en
richtinggevende kaders (caseload, planningen, richtlijnen, deadlines). Wijkteamleden kunnen deze
zowel als positieve als negatieve krachten ervaren; kaders kunnen immers zowel houvast geven als
knellen. Wat betreft de aandachtsvelden thuisbasis (2.), cliënten en hun netwerk (3.) en samenwerking (4.) hebben wijkteamleden vooral te maken met concrete personen: de helpers en tegenstanders waarmee wijkteamleden zich geconfronteerd weten. Deze 5 aspecten zijn nauw met elkaar
verbonden en beïnvloeden elkaar. Op het moment dat de inkadering bijvoorbeeld inhoudelijk of
organisatorisch verandert, heeft dat ook consequenties voor de andere aspecten.

 . Inkadering: alle zaken die voor het wijkteam(lid) bepaald zijn vanuit wetgeving, be1
leid en regelgeving en werkprocessen van de organisatie(s) waarvan hij/zij werkt. Het gaat
om inhoudelijke sturing, de doelen die hij/zij dient na te streven, de beleidsmatige opdracht, planningen, caseload, de voorwaarden en condities waaronder hij het werk moet
verrichten. Hier is steeds de vraag in hoeverre je als wijkteamlid steun, houvast en richting
ontleent aan kaders of dat kaders het werk juist frustreren, omdat doelen bijvoorbeeld
onvoldoende realistisch zijn, dan wel te strak of te open zijn geformuleerd, de discretionaire ruimte te sterk ingeperkt is of mogelijk veel te ruim is. Is maatwerk mogelijk? Hoe
strak/open wordt bijvoorbeeld vastgehouden aan planningen en tijdschema’s? Krijgt een
wijkteamlid (voldoende) tijd om een relatie met cliënten op te bouwen?
	
2. Thuisbasis: alle zaken betreffende het team, de werkcultuur binnen het team, de
samenwerking met de collega’s, de onderlinge werkafspraken, de aansturing door de
teamleider.
	
3. Cliënten en hun netwerk: alle zaken die te maken hebben met de cliënt in zijn
nabije sociale omgeving (portiek, straat, buurt). De zwaarte van hun problematiek en ondersteuningsvraag, hun workability, hun bereidheid om samen met professionals zaken
aan te pakken en wel of niet constructief samen te werken. Onder deze categorie scharen

Blik op het werk van José, Mehmet en andere wijkteamleden

*

pagina 9 van 86




we ook de informele steun waarop cliënten kunnen terugvallen door aanwezige familie,
vrienden, buren en buurcontacten. Is er een community waar ze deel van uit maken?
	
4. Samenwerking: alle zaken betreffende de samenwerking met andere organisaties,
zowel nulde en eerstelijns, als tweedelijns gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Het
gaat dus over samenwerking met zowel professionals als vrijwilligers en inwoners(initiatieven) in het voorveld. En alle aspecten die samenwerking met zich mee brengt. Kennen
belangrijke samenwerkingspartner elkaar, delen ze relevante informatie met elkaar, is er
consensus over aanpakken?



 . Toerusting: alle zaken betreffende de professionele toerusting om het werk goed te
5
kunnen doen. Het instrumentarium waarover een wijkteamlid beschikt. Zijn of haar (methodische) kennis, ervaring, houding, werkwijze. Zijn of haar opleiding en werkervaring.
Zijn of haar benutting van verschillende kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, praktijkervaring, ervaringskennis. Ook: scholing en deskundigheidsbevordering. Tot slot zijn
ook de persoonlijke instelling en doelstellingen onderdeel van de toerusting.

De verschillende werkweken in de komende hoofdstukken zijn samengesteld uit de verschillende
momenten waarbij de onderzoeker gedurende het veldwerk aanwezig was. De beschreven weken
zijn niet waarheidsgetrouw in de zin dat deze weken zich exact zo hebben afgespeeld, maar we
hebben geprobeerd de weken zo te beschrijven dat ze een reële week zo goed en zo waarheidsgetrouw mogelijk benaderen.

Met het shadowing-veldwerk is gestart door eerst het gehele wijkteam te informeren over
het doel van het onderzoek. Ook zijn in samenspraak met de wijkteams afspraken gemaakt
en de te shadowen professionals bepaald. In sommige gevallen ging dat om één persoon,
in andere om twee wijkteamleden. Met deze wijkteamleden is in de periode juli 2019 tot
en met mei 2020 tussen de 6 en 8 dagen meegelopen. Vervolgens is er een bijeenkomst
geweest waarin teruggekoppeld werd richting het gehele team. De onderzoeker
presenteerde de eerste bevindingen en heeft deze met het team besproken. Deze input is
benut voor de reflecties/conclusies. Omdat we een genuanceerd en realistisch beeld wilden
hebben van het werk van de wijkteamleden hebben we met hen afgestemd op welke
momenten we het beste konden meelopen. De professional heeft de inschatting gemaakt
of een bepaalde dag zich leende voor het shadowen en heeft betrokkenen op die dagen
geïnformeerd of - in het geval van cliënten - om toestemming gevraagd.6

6	Hiervoor was een brief van Movisie beschikbaar met het doel van het onderzoek, de wijze van informatieverwerking
en de contactgegevens van de onderzoekers. Samenwerkingspartners werden ook door de professional geïnformeerd
over het onderzoek. Hiervoor was een informatiebrief voor professionals van Movisie beschikbaar. Om inzicht te krijgen
in hoeverre het geobserveerde afwijkt of overeenkomst met een gangbare werkweek van de professional, of iets vaker
voorkomt of niet, stelde de onderzoeker ook hier vragen over aan de professional.
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1

 aria en Latifah:
M
we krijgen heel veel over
de schutting gegooid

Maria is begin 40, Latifah ongeveer tien jaar jonger. Maria in dienst van de gemeente,
Latifah is vanuit een moederorganisatie gedetacheerd naar het wijkteam. Met Maria
en Latifah ga ik op huisbezoek. Ik7 ben aanwezig bij verschillende overleggen en
casusbesprekingen. Ik spreek Maria en Latifah tussen alle activiteiten door op kantoor
en bij een broodje kerrie en een glas muntthee in de stad. Ik ga met Latifah op bezoek
bij een schoolmaatschappelijk werker van een basisschool, met Maria naar een
stedelijke zusterorganisatie en een wijkoverleg van een opbouwwerkinstelling. Met
beiden maak ik een door Maria georganiseerde trip om de verschillende voorzieningen
van een zusterorganisatie in de stad te leren kennen en ga ik met Latifah naar een
inspiratiesessie over het aanmeldproces voor de wijkteams van haar rayon. Ook ben ik
aanwezig bij een teamtraining over veiligheid in hun wijkteam-werk. Ik zal hen leren
kennen als gedreven wijkteamleden, maar als mijn veldwerk erop zit, hoor ik dat ze
besloten hebben te stoppen met dit werk.

Werkgebied van Maria en Latifah
Het werkgebied van Maria en Latifah is een grootstedelijk centrumgebied dat zo’n 35.000
inwoners telt, het is het grootste werkgebied van wijkteams in deze stad. Maria en Latifah
doorkruisen dit gebied vooral per fiets en scooter. De stad is een majority-minority city niet één migranten-bevolkingsgroep overheerst getalsmatig. In hun werkgebied wonen
naast stadsinwoners met een Nederlandse achtergrond, expats, arbeidsmigranten en
statushouders uit alle delen van de wereld. Daarnaast wonen er veel mensen met een
Marokkaans, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse migratieachtergrond. Ze verschillen
daarbij onderling sterk in opleidingsniveau, sociaaleconomische positie, migratiemotieven,
verblijfsduur en -status. In dit centrumgebied tref je zowel het welvarende gezicht van de
grote stad aan – lommerrijke lanen met dure koopwoningen, fraaie parken, monumentale
oude en moderne architectuur, culturele voorzieningen, hippe gecentrificerende stukjes
buurt – als het rauwe en ongepolijste, tot uiting komend in armoede, achterstanden,
verwaarlozing, verslaving, en dak- en thuisloosheid. Eén van de wijken binnen dit
centrumgebied wordt sinds jaar en dag door achterstanden gekenmerkt. Zo’n zestig
procent van de woningen van deze wijk bestaat uit corporatiebezit, daar concentreert zich
de armoede en heeft het wijkteam veel cliënten.

7

Dit betreft Radboud Engbersen, als expert werkzaam bij Movisie bij het team ‘Doen wat werkt’.
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‘De meerwaarde van andere ogen’
Het wijkteam van Maria’s en Latifah bestaat uit 25 personen verdeeld over drie basisteams waar een
dwarsdoorsnede van alle beschikbare wijkteam-expertise in is samengebracht. Enkele van hen zijn
in dienst van de gemeente, de meesten zijn vanuit uiteenlopende moederorganisaties naar het wijkteam gedetacheerd. Jeugd- en gezinscoaches maken er deel van uit, maar ook maatschappelijk werkers voor ouderen, huiselijk geweld specialisten, GGZ- en OGGZ-deskundigen, specialisten voor de
groep oudere jeugdigen, en collega’s specialistische zorg-arrangementen jeugd, plus medewerkers
die gespecialiseerd zijn in de problematiek van bankslapers. Maria en Latifah benoemen het als ‘de
meerwaarde van andere ogen’. Juist de inbreng van andere disciplines kan een bruikbaar licht op een
lastige casus werpen. De werkvoorraad van het wijkteam ontstaat door de verwijzingen vanuit verschillende instanties/organisaties. Er zijn verwijzingen vanuit het gemeentelijke steunpunt waar mensen zich aan een loket of online met hun hulpvraag melden, maar tal van anderen organisaties verwijzen ook naar het wijkteam, onder andere (praktijkondersteuners van) huisartsen, centra voor jeugd
en gezin, jeugdreclassering, schoolmaatschappelijk en medisch maatschappelijk werk. Ook melden
mensen zich rechtstreeks aan bij het wijkteam, bijna altijd oude cliënten (‘via de achterdeur’). Na de
melding wordt altijd contact opgenomen met de aanmeldende instantie. Zodra de informatie inhoudelijk voldoende compleet is, komt de melding in het aanmeldoverzicht (Gidso), waarbij het systeem
aparte wachtlijsten kent voor jeugdige en volwassen cliënten.
Het wijkteam werkt met een arrangementwijzer, dat is een gemeentelijk document waar trede, zwaarte en intensiteit van arrangementen staan vermeld. Hoe zwaarder het arrangement, hoe kostbaarder.
Het gemeentelijke beleid is er net als elders op gericht niet onnodig te indiceren. Wijkteamleden doen
aan de hand van de arrangementenwijzer een voorstel, dit voorstel wordt met collega’s besproken aan
een arrangemententafel, nadrukkelijk wordt daarbij gekeken naar het netwerk van de cliënt.

WERKWEEK



Dinsdag: werkoverleg en een thuisbezoek

Latifah zie ik voor de eerste maal professioneel in actie tijdens het wekelijkse aanmeldoverleg
op dinsdagmorgen. Het overleg vindt plaats in een vergaderruimte op de vierde verdieping van hun
thuisbasis, een groot kantoor in het centrum van de stad. Het hele wijkteam is aanwezig. Een groot
aantal van hen heeft een migratieachtergrond, vrouwen zijn in de meerderheid. Een beamer projecteert de nieuwe aanmeldingen vastgelegd in het softwaresysteem Gidso op een wand. Latifah heeft
deze sessie als lid van het aanmeldteam voorbereid. Het aanmeldteam registreert nieuwe aanmeldingen zo volledig en correct mogelijk in Gidso. Latifah staat naast het geprojecteerde overzicht, loopt
met het team de nieuwe aanmeldingen door en verdeelt de werkvoorraad. Korte toelichtingen worden gegeven, collega’s stellen vragen en krijgen van haar en van elkaar extra informatie. De casussen
worden in een hoog tempo naar specialisme verdeeld. Sommige teamleden zitten achter computers,
anderen eten en drinken iets. De sfeer is informeel maar zakelijk. Het maakt op mij zowel een efficiënte als heel dynamische indruk. Binnen een uur is het overleg voorbij.
Ik registreer een open sfeer van overleg. Zonder schroom worden vragen aan elkaar gesteld. ‘Vragen
is hier geen zwaktebod’ is een opmerking die ik later verschillende malen zal noteren. Ook het elkaar
complimenten geven valt op. ‘Goed dat je zover gekomen bent!’ krijgt een wijkteamlid te horen als ze
vertelt welke stappen ze met een cliënt heeft weten te zetten. Waardering krijgen van en geven aan
naaste collega’s is belangrijk, zal ik die week vaker vaststellen. Collega’s weten als geen ander hoe lastig en taai casussen kunnen zijn. Ook: lachen om situaties. Humor is een onmiskenbaar onderdeel van
de werkcultuur. Het duikt altijd en overal op, zoals dinsdagmorgen bij het aanmeldoverleg.
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‘Ik heb overal een andere naam gekregen en nu ben ik dit.’
Latifah heeft een hbo-opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening afgerond. Na haar studie heeft ze eerst in de sociale psychiatrie en de jeugdbescherming gewerkt. In 2018 is ze voor
het wijkteam gaan werken als jeugd- en gezinscoach, maar al vrij snel heeft ze vanuit een andere
moederorganisatie haar werk verlegd naar dat voor volwassenen. Haar huidige werkgever en moederorganisatie typeert ze als open en recht voor zijn raap. Die mentaliteit spreekt haar aan. ‘Ja,
gewoon doen, niet lullen maar poetsen. Ik kan niet zo goed tegen gepraat over één ding. Jongens,
we moeten nu echt een beslissing maken!’ In hetzelfde kantoor had ik Latifah eerder ontmoet
voor een kennismakingsgesprek. Het is de thuisbasis van het wijkteam. We spraken elkaar toen
in een kleine met camerabewaking beveiligde spreekkamer op de begane grond waar intensieve
gesprekken plaatsvinden met cliënten.
Maria spreek ik voor het eerst na het wekelijke aanmeldoverleg. Waar Latifah zich richt op volwassenen, is OGGZ-problematiek het taakaccent van Maria. Maria vindt het interessant om over haar vak te
reflecteren, vandaar dat ze graag meewerkt met het Movisie-onderzoek. Ze is op relatief jonge leeftijd
met GGZ-problematiek in aanraking gekomen. Het heeft haar gemotiveerd tot het volgen van de
hbo-opleiding Sociaal Psychologische Hulpverlening (SPH). Voordat ze met deze studie begon werkte
ze ook al in de GGZ. Door die ervaring - benadrukt ze verschillende keren - is ze niet snel van haar stuk
te brengen in confrontatie met gecompliceerde cliënten. Ze is wel wat gewend. ‘Als je dat niet kent
en daar voor het eerst direct vanuit de opleiding mee wordt geconfronteerd, kan ik me voorstellen dat
je denkt: Whooo…!’ Ze prijst zich gelukkig met de eigen praktijkervaring én de hbo-studie. Wat ze
intuïtief aanvoelde kreeg in de studie een wetenschappelijk systematische basis.
Een oudere ervaren collega is bij ons gesprek aanwezig. Zij is niet alleen OGGZ-deskundige (‘Ik doe
al jarenlang de bemoeizorg binnen de wijken’), maar vervult ook de functie van wijkteamcoach. Ze
is al lang binnen de OGGZ actief bij wisselende organisaties en onder wisselende benamingen. ‘Ik
ben de zak met geld altijd gevolgd, zeg maar. Ik ben al die jaren dezelfde doelgroep blijven doen
en ik heb overal een andere naam gekregen en nu ben ik dit.’ Ook andere oudere collega’s van Maria die ‘al heel lang meelopen’ hebben eenzelfde verhaal, bijna altijd met de kanttekening dat ze
de winst niet altijd zien van de vele organisatorische veranderingen waarmee ze in hun loopbaan
geconfronteerd zijn geweest.

‘De kat kan er ook niks aan doen.’
Maria en haar collega geven me uitleg over de organisatie van het wijkteam: het aanmeldproces,
de inhoud van hun werk, hun cliënten, de institutionele setting en beleidsmatige context waarbinnen wijkteams opereren. Maria’s collega: ‘We krijgen, plat gezegd, heel wat over de schutting
gepleurd.’ De vraag: ‘Is dit wel een zaak is voor het wijkteam?’ duikt voortdurend op, begrijp ik.
Ik stel vast dat begrippen als ‘basiszorg’ en ‘meervoudige problematiek’ altijd discussie blijven oproepen - beslissingen blijven altijd tot op zekere hoogte discutabel, want open voor interpretatie.
Maria en haar collega richten zich op mensen die vaak zelf geen zorg vragen, maar wél overlast
veroorzaken of dusdanig in de problemen zitten dat ze hulp nodig hebben. Alleen: ze weigeren die
vaak. Vaak zijn het mensen die psychiatrisch ziek zijn, al een verleden hebben in de hulpverlening
en daar niet naar terug willen en bijvoorbeeld medicatie weigeren. Hun huizen zijn vervuild, staan
vol spullen (verzamelaars) en sommigen schreeuwen ‘s nachts omdat ze lijden onder psychoses.
‘Allemaal mensen waar veel aan mankeert, om het zo maar te zeggen.’
Die middag ga ik met Maria op huisbezoek bij een cliënt in een corporatiewoning. Maria heeft
schoonmaakmiddelen voor haar meegenomen. Soms neemt ze ook eten mee voor de kat (‘Die
kan er ook niets aan doen’). Daar is een officieel budget voor, maar omdat het beroep daarop
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haar ‘teveel gedoe is’ betaalt ze soms de uitgave uit eigen zak. Ze vertelt dat ze weleens op een
woensdagmiddag met haar cliënt kleren is gaan kopen in de binnenstad – de uren heeft ze later
wel gecompenseerd. De vrouw is vanaf haar vroegste jeugd slachtoffer van huiselijk en seksueel
geweld en al vanaf jonge leeftijd verslaafd. Maria vertelt dat ik moet oppassen haar alleen als
passief slachtoffer te zien, de cliënt is niet zonder eigen initiatief, is in staat zaken naar haar hand
te zetten als de nood aan de man komt, en instanties te bespelen. Ze financiert haar verslaving
met prostitutie, wat woonoverlast in de straat veroorzaakt (‘Klanten op brommertjes komen af
en aan’). Bij de corporatie zijn daarover klachten binnengekomen. Ze heeft met de corporatie
een goed contact, de verantwoordelijke corporatie-medewerker denkt constructief met haar mee,
maar de vrouw moet wel oppassen de woning niet te verspelen. De vrouw kampt met gezondheidsproblemen, heeft ernstig overgewicht, en is slechts met de buurtbus in staat het ziekenhuis
dat op loopafstand ligt te bezoeken. Haar zoon woont enkele huizen van haar vandaan in de
straat, ook in een corporatiewoning. Het contact met hem is minimaal en slecht, zelfs nu hij weer
onlangs vader is geworden en zij oma. Het liefst zou ze niet meer wakker worden, zegt Maria als
we later buiten staan: ‘Haar wens is dat ze er in blijft hangen.’ Tijdens het huisbezoek informeert
Maria hoe het met haar gaat en controleert ze haar medicatie. Ze loopt de stappen door die ze
eerder met haar heeft afgesproken door. Ze complimenteert haar cliënt met het opgeruimde huis,
vanuit het motto ‘waardeer waar het kan’.
Ik complimenteer de vrouw met de aanwezige stemmige kerstversiering. Van Maria hoor ik later
dat die daar al het hele jaar hangt. De cliënt heeft toestemming gegeven voor mijn aanwezigheid,
maar ik merk dat ze niet zit te wachten op small talk van iemand die ze niet kent. Ik ben onder de
indruk van de situatie. Ik ben vertrouwd met veldonderzoek in achterstandswijken, de problemen
die er spelen, maar ik heb niet eerder zo dicht op een dergelijke problematische situatie gezeten.
Een enorme speelgoedtijger en een gigantische speelgoedbeer die op het bankstel en een grote
fauteuil liggen maken de sfeer surrealistisch. Maria maakt grapjes, creëert een prettige sfeer, ze
heeft met haar cliënt een verstandhouding opgebouwd. Ze ziet verbeteringen, een belangrijke
motivator om haar te blijven ondersteunen. ‘Je moet wel ergens naartoe kunnen werken.’ Aan
het eind van het gesprek controleert Maria of de mobiele telefoon van haar cliënt in orde is,
want zonder mobiele telefoon is contact onmogelijk. Ik zie haar dat bij een ander huisbezoek
ook doen, ook Latifah doet dat. Maria vertelt dat ze het volhoudt omdat ze merkt dat haar cliënt
haar inspanningen waardeert en haar dankbaarheid laat blijken. Ze krijgt ook waardering van de
corporatie-medewerker. Zonder die waardering is het werk moeilijk vol te houden, legt ze me uit.

Sponzen en zuigers
Maria zegt dat het beleid ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ in de praktijk niet eenvoudig is te
realiseren. ‘De bedoeling is dat je het niet moet overnemen van mensen, maar dat je ze leert het
zelf op te pakken. Alleen: ik kan mensen leren brieven van de gemeente te lezen, maar het houdt
natuurlijk op als ze nauwelijks onderwijs hebben gehad.’ Ze vertelt dat er een groep mensen is die
zich goed door haar laat ondersteunen. Ze noemt ze sponzen. Ze nemen alles op wat ze hun vertelt, één uitleg is vaak voldoende. ‘En dan gaan ze vliegen, van oh ja, fijn, daar had ik nog niet aan
gedacht.’ Daarnaast is er de categorie zuigers waar Maria moeite mee heeft. Het zijn de cliënten
die alle verantwoordelijkheden bij haar neerleggen. ‘Die zeggen: ik snap er niks van. Vroeger deed
het maatschappelijk werk alles voor me. Dan leg ik uit: tegenwoordig is het anders. Ik moet samen
met jou kijken wat jij ook zelf kan doen. Die houding van dat moet jij doen, dat is jouw probleem,
vind ik als hulpverlener lastig. Je kan diep in de problemen zitten, maar je leven is toch echt jouw
verantwoordelijkheid. Maar je hebt er mensen bij die enorm egoïstisch zijn en gewoon willen dat
jij hun problemen oplost.’
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Woensdag: wijkteamoverstijgend overleg

De volgende dag krijg ik de kans Latifah wat langer te spreken. Ik vraag door over het
aanmeldproces en ze geeft met uitleg over begrippen als ‘basishulp’, ‘afschalen’, ‘opschalen’ en
‘normaliseren’. Het aanmeldteam bestaat uit vijf personen, dagelijks houdt één van hen de algemene mailbox met de binnenkomende meldingen bij. Als eerste wordt gekeken maar de postcode.
Woont de cliënt in het gebied van het wijkteam? Zo niet, dan wordt de aanmelding doorgemaild
naar een ander wijkteam. Bij de aanmelding behoort een ingevuld aanmeldformulier te zitten. Is
het onvolledig, dan gaat het terug naar de aanmelder. De aanmelder moet een goede motivatie
hebben voor de aanmelding. Een aanduiding als de cliënt heeft geen huisvesting of inkomen is te
summier. ‘Dan mailen we terug: kan je specifieker zijn? Wat is het probleem qua inkomen, waarom
heeft de cliënt geen inkomen, is er familie, is er een netwerk? We vragen door.’ Ook met de bewuste cliënt wordt contact opgenomen. ‘We hebben een aanmelding ontvangen. Dit en dat staat
er in. Weet u dat? Kunt u het misschien aanvullen waar nodig is? Zo krijgen we ook informatie van
de cliënt zelf.’
Afschalen en opschalen zijn de kernconcepten bij het binnenkomen of afsluiten van een zaak. Bij
binnenkomst is steeds de vraag: is dit een zaak voor het wijkteam of is de situatie zo gecompliceerd
of bedreigend dat specialistische hulp nodig is? In het laatste geval schaalt men op: ‘Een stap verder, een stap hoger omdat de hulp die wij kunnen bieden niet toereikend is. Stel je hebt te maken
met een kind met ontwikkelingsbedreigingen waar jij als wijkteammedewerker onvoldoende zicht
op hebt omdat jij niet dagelijks bij mensen thuis kunt komen. Dan ga je opschalen.’ In het geval
van afschalen is de zaak te licht geworden voor het wijkteam. Latifah geeft het voorbeeld van een
oudere cliënt die ze in contact brengt met een vrijwilligersorganisatie die hem dan helpt bij boodschappen doen, andere praktische zaken en ook voor gezelligheid zorgt. Het wijkteam krijgt elk
jaar een geactualiseerd overzicht toegestuurd van het wijknetwerk. Ze vertelt dat collega’s elkaar
ook suggesties geven. ‘We doen ook vaak een rondvraag. Hé, ik heb een zaak, maar ik wil hem
eigenlijk afsluiten, is er een club of organisatie waar ik de persoon naar kan afschalen? Vaak is er
dan een collega die zegt: misschien kan je hem daar naartoe doorverwijzen.’

Niet helemaal loslaten…
Latifah richt zich nu in het wijkteam op volwassenen, eerder werkte ze voor kinderen en jongeren.
Desgevraagd benadrukt ze dat met voorliggende basiszorg veel op te lossen is. Haar ervaring: wees
voorzichtig met te snelle indicering naar meer specialistische hulp. Ze vertelt over een meisje van
13 jaar dat zich in haar pols sneed (‘Was heel zorgelijk’). ‘Het meisje gaf aan: ‘Ik heb behoefte om
met iemand te praten.’ Ze wilde een beetje ventileren en haar boosheid kwijtraken. Latifah vertelt
dat ze uiteindelijk niks geïndiceerd heeft, ze is om de twee weken bij haar geweest. Ze hebben
gesprekken gevoerd, gewandeld en gesport, samen op de scooter gereden en gekletst. Ze is een
keertje met haar naar haar school geweest en de bioscoop. ‘Ze had niemand in de omgeving om
een vertrouwelijk gesprek te voeren. Als ik zou indiceren zou het te groot zijn gemaakt.’ Ze heeft
met haar afgesproken dat ze elke drie maanden bij haar oudere zus navraag zal doen hoe het met
haar gaat. Zo houdt ze een vinger aan de pols ook al is de casus afgesloten. ‘Dat doen we bij jonge
mensen, die kun je niet helemaal loslaten.’
Later op die dag bezoek ik met Latifah een cliënt in één van de focuswijken van het centrumgebied.
Het betreft een MPH-melding. MPH staat voor Meldpunt Preventieve uithuiszetting. De MPH-meldingen komen niet op de wachtlijst te staan, maar worden direct onder collega’s verdeeld. ‘Bij een
MPH-melding moet je er gelijk op af, want uithuiszetting dreigt.’ We treffen de cliënt thuis met een
vriend aan. Latifah heeft me eerder verteld breed te kijken bij huisbezoek. Ze let op alles, zo ook
op de lichaamstaal van de cliënt, maar probeert wel te focussen. ‘Vaak staat iets op de voorgrond.’
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In het geval van deze zaak zijn dat zijn financiën. ‘Dat was ook zijn enige vraag: grip en overzicht
krijgen op zijn financiën.’ Ik begrijp van haar dat in veel zaken financiën op de voorgrond staan
en de stress die dat bij mensen veroorzaakt. Tijdens het huisbezoek neemt Latifah direct contact
op met de woningcorporatie en instrueert ze haar cliënt wat hij moet doen. Ze heeft de cliënt in
contact gebracht met een welzijnsorganisatie die zijn schulden aanpakt met vrijwilligers die hem
helpen bij het op orde brengen van zijn financiën. Het is een mooi voorbeeld van afschalen naar
het voorliggende veld. De casus laat zien dat ‘normaliseren’ een relatief begrip is. De bewuste
cliënt had al heel lang geen warm water meer en was daaraan gewend geraakt. ‘Koud douchen
vond ‘ie wel lekker, werd ‘ie wakker van.’ Latifah heeft haar eigen nuchtere invulling van het begrip
‘normaal’. ‘Gewoon je dagelijkse boodschappen kunnen doen is voor sommige cliënten helemaal
niet vanzelfsprekend, ze komen altijd maar tekort, er is geen geld om brood te halen. Er zijn allerlei
potjes om mensen te helpen met dat soort zaken, dat zie ik als normaliseren.’

‘Op een bepaald moment was ik zijn vaste aanspreekpunt’
Met Maria en een wijkteam-collega ga ik aan het einde van die dag naar een kennismakingsgesprek met een stichting voor verslavingszorg. Maria heeft het overleg georganiseerd om mogelijke
samenwerking te verkennen. We maken kennis met het uit vier personen bestaande bemoeizorgteam van deze organisatie. De stichting heeft verspreid over de stad voorzieningen voor (ex)-verslaafden, zoals dag- en nachtopvang, dagactiviteiten (onder andere professionele werkplaats voor
kunstzinnige activiteiten), verschillende woonvormen en vormen van beschut en additioneel werk:
in een professionele keuken, schoonmaken buitenruimten van de stad (ook metrostations) en in
een café of restaurant. Veel van hun cliënten kampen met GGZ-problematiek. Het gesprek maakt
me opnieuw duidelijk dat de zorginfrastructuur van een grote stad complex is, alleen al kijkend
naar het onderdeel bemoeizorg. Er is een stedelijk bemoeizorgteam, waar o.a. ook het Leger des
Heils mee samenwerkt, dan zijn er de wijkteams die zich op bemoeizorg richten, de stichting voor
verslavingszorg waar we op bezoek zijn rekent bemoeizorg ook tot haar activiteiten, en dat is
waarschijnlijk bij lange na nog niet het complete verhaal over bemoeizorg. Ofwel: het is moeilijk
om alle betrokken organisatie op dit terrein te kennen en het is nog maar een deelterrein van het
brede domein van zorg en welzijn.
Maria vraagt hoe het bemoeizorgteam wordt gefinancierd, een terugkerend punt in gesprekken
tussen professionals. Het team blijkt deels vanuit Wmo-gelden deels vanuit gemeentelijke subsidies
te worden gefinancierd, zo kan geïnvesteerd worden in personen die nog geen officiële indicatie
hebben. Tijd is ook een thema dat steeds weer opduikt. Hoeveel tijd mag en kan je aan cliënten
besteden? In het geval van het bemoeizorgteam is die tijd er, omdat de stichting over een centrale
dag- en nachtopvang beschikt. Mensen kunnen er inlopen, koffie drinken, eten en slapen. Er is
zelfs een kleine bibliotheek en een fitnessruimte. Eén van de medewerkers van het bemoeizorgteam schetst de voordelen van de tijd hebben en nemen. ‘Mijn eerste bemoeizorgklant heb ik zo
gekregen. Hij kwam binnen en zei tegen niemand wat, maar ik zei hem elke dag gedag. Het heeft
zes maanden geduurd voordat hij goedemorgen tegen mij zei. Op een bepaald moment ben je
voor hem een ‘vast punt’ zeg maar. Deze mijnheer, het is een oudere gebruiker, heeft nu een vaste
woonbegeleider, zijn financiën lopen goed, alles loopt nu goed eigenlijk.’

‘Je bent hem kwijt op het moment dat hij heeft gekregen wat hij wil.’
Het overleg gaat voor een deel op aan het bespreken van twee casussen die Maria en haar collega
aan het bemoeizorgteam voorleggen. Maria’s collega heeft een cliënt aangemeld gekregen die in
het verleden gebruik heeft gemaakt van een woonvoorziening van de stichting waar we op bezoek
zijn. Bij het eerste contact stelde hij zich onwillig en agressief op en verdween vervolgens uit beeld.
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Onlangs meldde hij zich plots bij haar met een opvallend coöperatieve instelling. Maria’s collega:
‘Bij het eerste contact vonden we hem echt gevaarlijk. We konden hem niet aanspreken en peilen,
de receptie stond gelijk op barsten.’ De reactie van het bemoeizorgteam is dat het niet goed kunnen peilen van iemand herkenbaar is. Ik stel vast dat intercollegiaal overleg een belangrijk deel van
het werk van wijkteams is én opnieuw dat de besproken casuïstiek vaak ingewikkeld is. Er is niet
altijd één evidente heldere keuze in wat nu te doen, vaak zijn alternatieven mogelijk. Intercollegiaal
overleg helpt om knopen door te hakken. De collega van Maria twijfelt aan de motieven van de
betreffende cliënt. Een dag na zijn coöperatieve verschijnen, werd ze door zijn advocaat gebeld
met de vraag een adviesrapport te maken waarin een zorgtraject voor hem wordt voorgesteld.
Zonder zo’n advies zou hij in detentie komen. Maria’s collega vindt dat hij zorg nodig heeft, maar
ze is bang dat hij direct uit beeld verdwijnt, zodra zij een advies op schrift heeft gezet.
De aanwezigen begrijpen het dilemma. Cliënten zijn ‘institution wise’, bespelen het systeem.
‘Onze doelgroep is bij uitstek handig in het zoeken van gaten in systemen, gaan daar inzitten en
laten mensen rennen en spelen ze tegen elkaar uit, dat moet je zien te voorkomen. Want dan ga
jij harder lopen dan hij. Ik denk inderdaad dat je hem kwijt bent op het moment dat hij heeft wat
hij hebben wil.’ De aanwezigen vragen zich af of de reclassering hier geen steken heeft laten vallen. Een terugkerend thema in gesprekken tussen professionals: nemen collega-instanties wel hun
verantwoordelijk, schuiven ze cliënten niet te gemakkelijk door en worden organisaties niet met de
verkeerde cliënten belast? Ook het wijkteam van Maria en Latifah heeft hier last van. Het is schering en inslag dat ze cliënten doorverwezen krijgen waarvoor ze er eigenlijk niet zijn. Terugkerend
punt: het is niet helder waarvoor het wijkteam wel of niet is. Het bemoeizorgteam van de stichting
zegt heel kritisch te kijken naar de casussen die ze wel of niet oppakken. Hun bemensing bestaat
uit maar vier personen, ze kunnen onmogelijk elk beroep op hulp honoreren. ‘We krijgen heel veel
over de schutting gegooid.’ De uitdrukking klinkt mij inmiddels bekend in de oren.

‘Present zijn is ook af en toe een schop geven’
Het bemoeizorgteam van de stichting werkt vanuit een presentie-benadering. Eén van hen: ‘Present zijn is ook af en toe een schop onder iemands hol geven, of eens heel functioneel ruzie maken
met iemand, dan ben je er ook waarlijk voor iemand.’ Een tweede: ‘Als zo’n jongen niet echt wil
is het vaak ook niet het moment om te helpen. Dan kom je hem op een andere moment wel weer
tegen. Er moet intrinsieke motivatie zijn. Wat wel heel belangrijk is, is er een plek waar je zijn gedrag kunt waarnemen? Heeft hij psychoses? Ziet hij echt wanen? Of speelt hij dat strategisch uit.’
Maria merkt op dat cliënten, zoals ieder mens, stiekem geholpen willen worden, al is hun gedrag
er volledig mee in tegenspraak. Een van de aanwezigen: ‘Bedenk ook dat je er niet alleen voor die
cliënt bent, maar ook voor zijn omgeving. ‘Damage control’ is ook bemoeizorg: zorg voor buren
die er last van hebben. Het is belangrijk de omgeving erbij te betrekken en daar ook tijd in te investeren.’ Hun advies luidt: organiseer een zorgconferentie met alle betrokken partijen en mét de
cliënt. Het advies wordt in dank door Maria’s collega afgenomen.
De tweede casus brengt Maria zelf in. Het is de casus van de vrouw waar ik met haar gisteren op
huisbezoek ben geweest. Ze wil onderzoeken of de stichting mogelijk kan helpen bij het vinden
van een woning met ambulante woonbegeleiding voor haar cliënt. Ze schetst haar leven van seksueel misbruik, prostitutie en drugsverslaving, haar investeringen in deze casus, de opgebouwde
band met haar en motieven om te helpen. Ze vertelt over gemaakte keuzen en de instanties die
tot dusver betrokken zijn. Ze is er in geslaagd om de vrouw onder bewindvoering te plaatsen en
motiveert haar nu om naar een detox-kliniek in een andere stad te gaan. Haar cliënt heeft nog niet
eerder van een dergelijke voorziening gebruik gemaakt en ze wil haar een keer die kans geven. De
stichting geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor huisvesting, maar dat ze rekening moet houden
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met wachtlijsten voor voorwoonvoorzieningen. Het is een dieptreurige casus, maar er wordt ook
gelachen om haar zelfspot en respectvol vertelde anekdoten en details, en er is ook ruimte voor
complimenten en steun.



Donderdag: casusoverleg en gesprek over de werkdruk

De volgende dag ben ik opnieuw op het centrale kantoor van het wijkteam. Er is een casusoverleg waar Latifah en Maria en nog een derde collega aan deelnemen met een aan het wijkteam
verbonden gedragswetenschapper. Onder zijn leiding werken ze systematisch elk een casus van
zichzelf uit. Maria brengt opnieuw de casus van de vrouw in waar we op huisbezoek zijn geweest
en waarover bij de bezochte stichting is gesproken. Maria is door de leiding aangesproken op de
geringe doorstroom in haar caseload. Maria wil deze casus daarom afsluiten, voelt de druk van
het wijkteam om te stoppen en evalueert haar eigen rol. Haar cliënt typeert ze als ‘een enorme
bemoeizorg-klant’. Ze heeft moeite met loslaten omdat ze bang is dat alle geboekte winst dan
snel verspeeld zal worden. Ze gunt haar cliënt perspectief. Ze is al ver met haar gekomen en nu
probeert ze de cliënt richting een detox-instelling en ambulante woonbegeleiding te loodsen. ‘Je
hebt al veel bereikt,’ zeggen collega’s en motiveren haar de casus af te sluiten. Bovendien: ‘Wij zijn
niet de enige mensen die helpen’.
De collega van Maria en Latifah brengt een casus over een cliënt en zijn vrijwilliger. Het gaat om
een vage aanmelding bij het wijkteam van een verwijzende instantie. Het betreft een 70-jarige man
die zeven jaar zonder elektra, gas en water blijkt te hebben gewoond en nooit gereageerd heeft
op brieven. Hij doucht en eet elders. ‘Dat heeft ‘ie goed geregeld!’ is hierop de kwinkslag. Ze is
op huisbezoek geweest en trof een huis volgestouwd met dozen aan. De man wilde mogelijk uit
gêne hierover met haar in zijn tuin praten - ‘Die was prima op orde’ lacht ze - maar dat heeft ze
geweigerd. Ze kijkt niet op of om van huizen die vol zijn, maar overleggen op een plek waar omwonenden kunnen meeluisteren, dat gaat haar te ver. Bij het huisbezoek was een vrouwelijke vrijwilliger aanwezig die de cliënt gestimuleerd heeft een uitkering aan te vragen. Zij had informatie
over hem op papier gezet, ook voor de uitkeringsinstantie. De vrijwilliger en de cliënt dachten dat
zij van Werk en Inkomen was en dat haar bezoek te maken had met hun uitkeringsaanvraag. De
cliënt bleek actief te zijn als vrijwilliger en de volière en een plantenkas van een verzorgingshuis te
onderhouden. De collega ziet dat de aanwezige vrijwilliger voortdurend voor de cliënt gaat staan,
maar zij is van mening dat de cliënt zélf openheid van zaken moet geven. Van welke middelen
heeft hij de afgelopen jaren geleefd? Dat moet duidelijk worden, anders is een uitkeringsaanvraag
kansloos. Ze wil de vrijwilliger niet voor het hoofd stoten, maar de cliënt moet eigen keuzes maken
over bijvoorbeeld machtiging en bewindvoering. De collega plant opnieuw een huisbezoek, ze wil
van hem zélf horen wat hij wel en niet kan en is niet van plan daarover eerst met zijn vrijwilliger te
overleggen. Haar collega’s steunen deze strategie.



Vrijdag: expliciteren visie aan de hand van een spel

Op vrijdag komt een groot deel van het team bij elkaar op een gemeentelijke locatie om
het spel Stoplicht Normoverschrijdingen te spelen. Het doel ervan is de visie van het wijkteam
op grensoverschrijdend gedrag te expliciteren. Alle wijkteams in de stad spelen het spel. Het is
geïntroduceerd omdat wijkteamleden het risico lopen gemakkelijk te begripvol om te gaan met
norm- of grensoverschrijdend gedrag van cliënten. ‘Het doet me niets’ zeggen ze dan, en zo schuiven professionele grenzen op en worden incidenten niet gemeld. Inzet van het spel is om normen
collectief te maken. Op de kaartjes staan beschrijvingen van cliënt-gedrag zoals ‘Een klant slaat
de deur keihard achter zich dicht’, ‘Een klant noemt je schatje, dushi, sweetie of lieverd’ en ‘Een
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cliënt appt je in het weekend.’ De teamleden beoordelen of ze het normoverschrijdend gedrag
vinden. Het spel leidt tot herkenning en levendige discussies. Er komen verhalen los over eigen
beangstigende maar ook hilarische situaties. Over veel kaartjes bestaat consensus, maar er zijn ook
verschillen in de beoordelingen. Wat de een echt niet door de beugel vindt kunnen, vindt de ander
tot op zekere hoogte acceptabel omdat ze de achtergronden van hun cliënten kennen.

Maria en Latifah nemen afscheid van het werk
Gedurende deze werkweek vertelt Maria het wijkteamwerk heel interessant maar zwaar en emotioneel belastend te vinden. Het is een thema dat meer dan eens terugkwam in onze gesprekken.
De investeringen in cliënten zijn altijd zwaar, houdt ze me voor. ‘Je moet altijd eerst zoveel geven.’
Daarom is het belangrijk resultaten te boeken, dat je als wijkteamlid ziet dat cliënten zaken oppakken en hun situatie verbetert. Successen houden wijkteamleden op de been, maken je blij en
verzoenen je met taaie moeilijke gevallen. Maria zegt zich bewust te zijn van haar valkuil: blijven
willen investeren in casussen die collega’s allang hadden afgesloten. ‘Dat is mijn valkuil, te veel willen geven, zaken niet kunnen loslaten.’ Ze ziet andere collega’s daar gemakkelijker mee omgaan.
Deze week ontspon zich een gesprek met haar en een ervaren collega over de intensiteit van het
wijkteamwerk. Ik heb ingebracht dat op veel domeinen van de arbeidsmarkt werknemers een
intensivering van werk ervaren. Haar ervaren collega wees toen op het belang van hersteltijd. Ze
vertelde al vroeg te hebben geleerd van haar opleider hersteltijd in te plannen. Haar raad aan collega’s: neem na een moeilijk gesprek of situatie een half uur hersteltijd. ‘Praat met een collega, ga
wat wandelen, ga een boodschap doen. Als je dat leert te doet, kan je het heel lang volhouden,
want je moet je hoofd weer op orde te krijgen, dat gaat niet vanzelf.’ Maria zegt dat ook te doen
maar dat het verschil maakt of je de week kan afsluiten met een leuk gesprek of met een grote
mond van een cliënt. Ervaring, geven beiden ook aan, is in het werk eveneens cruciaal. Ervaring
zorgt ervoor dat je zaken minder snel persoonlijk aantrekt. ‘In het begin ben je geneigd alles persoonlijk aan te trekken’. En humor, zelfspot en kunnen relativeren zijn minstens even belangrijk. De
oudere collega: ‘Soms wordt je af en toe moedeloos, maar dan zitten we met elkaar te dollen van
wat een zooitje hier wat een zooitje daar en dan gaan we er weer tegenaan.’
Toch zal ik kort daarna van zowel Maria als Latifah horen dat ze stoppen met het werk in het wijkteam. Onverwacht voor mij. Latifah - begrijp ik later van haar - ervaart het werk als te belastend.
Naar de motieven van Maria kan ik slechts raden, maar belangrijk is dat twee gedreven en ervaren
krachten besluiten om het team te verlaten. Van het management op stedelijk niveau hoor ik dat
het verloop in de wijkteams groot is. Het is niet eenvoudig om gekwalificeerd personeel te vinden
en al helemaal niet om ze voor langere tijd te binden. In die zin is de beslissing van Maria als Latifah
illustratief voor de keuze die meer wijkteammedewerkers maken.
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REFLECTIE OP DE WERKWEEK VAN MARIA EN LATIFAH
1. Inkadering: reserves en discussies
Wijkteamleden ondervinden dagelijks de versoberingen van de verzorgingsstaat. Wijkteamleden geven aan dat de sociale infrastructuur voor de groep verslaafde cliënten en/of cliënten
met GGZ-problematiek verslechterd is. Er zijn voor hen minder plekken in de wijk waar ze even
vanzelfsprekend binnen kunnen lopen en waar ze (als ze verslaafd zijn) kunnen gebruiken. In het
algemeen worden rafels en rouwe plekken steeds minder verdragen. Binnen de sfeer van Huizen
voor de Wijk voelen genoemde cliënten zich niet op hun plaats, die zijn er voor een andere doelgroepen, o.a. door de aanwezigheid van kinderactiviteiten. Verslaafde cliënten en/of cliënten met
GGZ-problematiek vallen hier uit de toon. Het gevolg is dat ze vaker thuis blijven, minder kansen
hebben om maatschappelijk te functioneren, meer kans om te vereenzamen, en zo kwetsbaarder
worden.
Wijkteamleden hebben reserves bij beleidsconcepten als inzet op zelfredzaamheid en eigen kracht.
Wat is eigen kracht in de context van huiselijk geweld? ‘Eigen kracht, eigenwaarde en zelfrespect
die worden als eerste totaal afgebroken,’ zegt een ervaren collega van Maria en Latifah, gespecialiseerd in huiselijk en seksueel geweld. Pas als het slachtoffers veilig is, kan er aan de eigen
kracht van de cliënt gewerkt worden. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als extramuralisering
en inzetten op langer thuis wonen, zorgen er ook voor dat wijkteamleden meer dan voorheen in
de wijk met beperkt zelfredzame cliënten te maken krijgen. Beleidsconcepties als eigen kracht, de
inzet op zelfredzaamheid en de insteek ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ bieden in veel situaties
volgens hen weinig aanknopingspunten. Daarnaast is er de praktische inkadering van de arrangementenwijzer. Deze arrangementenwijzer geeft inderdaad houvast, maar leidt ook tot discussies
met wijkteamleden of het voorgestelde arrangement wel de juiste is. Is die zwaarte nodig? Heeft
het wijkteamlid voldoende gekeken naar het eigen netwerk? Wijkteamleden moeten hun keuzes
steeds opnieuw kunnen verdedigen en beargumenteren, terwijl veel casussen gekenmerkt worden
door dubbelzinnigheid en onzekerheid, ook dat geeft hen vaak het gevoel voortdurend ter discussie te staan.

2. Thuisbasis: ‘Het half jaar is niet heilig’
De belangrijkste helpers van Maria en Latifah zijn hun teamleden. Ze helpen elkaar door
samen casussen te bespreken, samen knopen door te hakken en een gezonde werkhouding te
bewaken. Eén van de vormen van intercollegiaal overleg is het gestructureerd casusoverleg onder
leiding van een gesprekswetenschapper. Deze staat wijkteamleden bij in het systematisch interpreteren van hun vaak complexe casuïstiek. Het wijkteam is in drie basisteams verdeeld, alle beschikbare wijkteam-expertise in er samengebracht, daar kan men onderling van profiteren. Binnen het
wijkteam en de basisteams is er een open sfeer van overleg waar elkaar onbeschroomd vragen
durven stellen gestimuleerd wordt. Het wijkteam heeft een divers stempel, in de zin dat een groot
aantal teamleden een migratieachtergrond heeft. In een divers werkterrein is dat een voordeel.
In het wijkteam is terugkerend discussie over de culturele factor in het werk. Latifah geeft aan dat
het team over cultuursensitiviteit beschikt, maar dat men voorzichtig is de culturele factor te groot
te maken.
Wijkteamleden krijgen de tijd om een casus in behandeling te nemen. Op het moment dat een casus volledig in het systeem zit, krijgt een wijkteamlid officieel 6 weken de tijd om een behandelplan
te maken, in de praktijk kunnen dat wel 10 of wel 12 weken worden, door werkdruk, wachtlijsten
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of uitvallen collega’s. Binnen het wijkteam van Maria en Latifah is die ruimte er. De 6 weken zijn
nodig om onderzoek te doen, de cliënt en relevante derden te spreken voor het maken van een
behandel- of ondersteuningsplan, waaraan de cliënt zijn goedkeuring moet geven. Het streven is
een casus binnen 6 maanden af te ronden, ook deze deadline wordt vaak overschreden als daar
goede redenen voor zijn (‘Het half jaar is niet heilig’). Waardering krijgen, zeggen Maria en Latifah,
houdt je op de been. Het uitspreken van waardering naar elkaar is een belangrijk onderdeel van de
cultuur van het wijkteam. Successen boeken is niet eenvoudig, waardering van collega’s voor de
kleine stapjes die je dan toch weet te realiseren, is dan belangrijk.

3. Cliënten en hun netwerk: ingewikkeld
Wijkteamleden hebben veelal te maken met ingewikkelde cliënten in een schrale sociale
setting, in de zin dat ze over een beperkt sociaal netwerk beschikken. Er zijn cliënten die weinig
coöperatief zijn en alle verantwoordelijkheid bij het wijkteam leggen (‘zuigers’), ook cliënten die
weinig taal- en digivaardig zijn, en er zijn cliënten/casussen waarover discussie en meningsverschillen bestaan met collega’s over de juiste aanpak. Wijkteamleden staan vaak versteld over de
hoeveelheid cliënten die echt letterlijk alleen zijn. (‘Echt niemand, geen partner, kinderen, geen
banden met rest familie, nauwelijks contact met buren, echt op zichzelf’). Ook de vergrijzing zorgt
dat netwerken van ouderen krimpen en dunner worden. Zie de groei van het aantal alleenstaanden
in grote steden. Wijkteamleden moeten dan in veel gevallen eerst zelf een netwerk voor een cliënt
opbouwen, middels inzet van maatjes en vormen van vrijwilligerswerk.

4. Samenwerking: afhankelijk van de support van anderen
Om het werk goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat wijkteamleden een beroep kunnen doen op andere organisaties, zoals bij zaken rond uitkeringen, huisvesting of bij het opschalen
of afschalen van hun casus. Die instanties moeten er niet alleen zijn, je moet ze ook weten te
vinden én je moet met medewerkers ervan goede werkcontacten hebben. In potentie is er in hun
werkgebied veel hulp van collega-organisaties beschikbaar, denk aan opvang-, zorg- en welzijnsinstellingen, in het bijzonder GGZ-voorzieningen en voorzieningen voor verslaafden, gemeentelijke
afdelingen en woningcorporaties.
Naast de uitgebreide formele sociale infrastructuur met loketten voor verschillende doelgroepen
is er ook een omvangrijke informele sociale infrastructuur, waar religieuze organisaties een belangrijke maatschappelijke vervullen, zowel vanuit traditionele volkskerken (Protestantse Kerk,
Rooms-Katholieke Kerk) als vanuit migrantenkerken en internationale kerken. Hun maatschappelijk initiatief richt zich op verslaafden, mensen zonder papieren, dak- en thuislozen en arme en
eenzame wijkinwoners. Opnieuw: je moet ze wel kennen en er goede werkcontacten mee hebben.
In dit hele krachtenveld blijft de positionering van het wijkteam punt van interpretatie en discussie.
Waar staat het wijkteam voor? Er is irritatie bij wijkteamleden als organisaties cliënten naar het
wijkteam doorverwijzen waar meervoudige problematiek ontbreekt (‘De aanmeldingen zijn een
rampenplan’). Waarom verwijst een organisatie niet rechtstreeks naar de geëigende instelling en
kiest ze voor de overbodige stap via het wijkteam? Het wijkteam is dan ook veel tijd kwijt met
aanmeldingen die niet tot hun werkterrein behoren en die ze moeten afwijzen. Zo ook met onvolledige aanmeldingen, waar belangrijke gegevens en informatie aan ontbreken.
Dan zijn er de wachtlijstfrustraties, een dominant thema in het dagelijkse werk van het wijkteam.
Plaatsingen in het kader van GGZ-verslavingsproblematiek, bij huiselijke geweld en ouderen- en
jongerenproblematiek vertragen door de aanwezigheid van wachtlijsten. Dit is funest voor een
kordate aanpak van de betreffende casus en leidt tot frustraties bij wijkteamleden.
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En natuurlijk is er ook de samenwerking met de cliënt en zijn omgeving. Cliënten kunnen de
samenwerking met het wijkteamlid frustreren door niet akkoord te gaan met het voorgestelde
behandelen - zo ook kunnen ouders het proces van een wijkteamlid verzwaren en emotioneel belasten waar het gaat om behandelplannen/indicaties voor hun kind(eren). Wijkteamleden hebben
te maken met de spanning tussen wat ze de pet van de vertrouwenspersoon en de pet van de hulpverlener noemen. De eerste focust op relatie- en vertrouwensopbouw, de tweede velt oordelen en
neemt beslissingen. Resumerend: het wijkteamlid is bij samenwerking afhankelijk van de support
van een groot aantal partijen: zijn team, de cliënt en zijn omgeving en al die (in)formele partijen
waarmee hij bij het afschalen en opschalen in verbinding staat.



5. Toerusting: intercollegiaal en systematisch

Hoewel (bij)scholing in de eerste plaats binnen eigen moederorganisaties plaats vindt, krijgen wijkteams vanuit de gemeente trainingen en workshops aangeboden. Tijdens het veldwerk
speelde het wijkteam van Maria en Latifah het veiligheidsspel Stoplicht Normoverschrijdingen, onderdeel van de training Veilig Werken in de Wijk, om tot een gezamenlijke visie op normoverschrijdend gedrag van cliënten te komen. Ook was ik aanwezig bij een workshop voor alle wijkteams
van het rayon van Maria en Latifah om ervaringen uit te wisselen over het organiseren van het
proces van aanmelden en zo van elkaar te leren. Binnen het wijkteam is er intercollegiaal overleg
onder leiding van een gesprekswetenschapper die gebruik maakt van een invulformulier holistische
theorie. Aan de hand van kopjes als ‘historie’ (persoonsfactoren, omgevingsfactoren), ‘persoonlijkheid’ (kernovertuigingen, zelfbeeld, leefregels en coping), ‘klachten’, ‘stressoren’, ‘beschermende
factoren’ en ‘gevolgen wordt’ de casus van een cliënt ontleed en vervolgens besproken. Het zijn
voorbeelden waarbij wijkteamleden systematisch met elkaar nadenken over aspecten van hun
professionaliteit.
Ook specifieke kwaliteiten en vaardigheden zijn essentieel waar het de toerusting voor het werk
betreft. Ten eerste zijn zelfhelpende houdingen belangrijk, zoals het inplannen van hersteltijd om je
hoofd weer op orde te krijgen, het bezit van humor en relativeringsvermogen, accepteren dat je je
uiterste best hebt gedaan, tevreden zijn met kleine successen en het kunnen loslaten van casussen.
Dat betekent ook eigen grenzen weten te bewaken en niet te veel te willen. Ook moet je om kunnen gaan met de twee petten: de pet van de vertrouwenspersoon en de pet van de hulpverlener.
Daarin moet je een balans weten te vinden. Het wijkteamwerk vraagt analytische scherpte, maar
die moet het wijkteamlid wel weten om te zetten in kordaat oplossingsgericht optreden. Voorts
zijn flexibiliteit en improvisatievermogen noodzakelijke kwaliteiten bij wijkteamwerk. Wijkplanningen worden door crisissituaties, het uitvallen van teamleden of plotselinge prioriteiten, gemakkelijk
in de war geschopt. Het maakt het werk boeiend en interessant, want niet elke week is dezelfde,
maar je moet er wel mee kunnen omgaan.
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 athilda: ‘Wat gaat
M
er in dat koppie van
je om?’

Mathilda is maatschappelijk werker in een wijkteam in een van onze grote steden.
Mathilda is eind twintig en heeft maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd.
Ze heeft sinds de start van de wijkteams in 2015 in verschillende wijkteams in dezelfde
stad gewerkt. Recent rondde ze een studie af, waarin ze praktijkgericht onderzoek
deed. Haar eigen wijkteam deed aan dit onderzoek mee. In haar huidige wijkteam richt
Mathilda zich als maatschappelijk werker op volwassenen en is ze expert schulden.
Dat houdt in dat ze veel weet over de toeleiding naar schuldhulpverlening en collega’s
bij haar terecht kunnen voor advies op dit gebied. Ze is bij het wijkteam gedetacheerd
vanuit een welzijnsorganisatie.8

Werkgebied van Mathilda
Mathilda werkt in een naoorlogse met groen doorweven wijk aan de rand van de
stad. De wijk kent een combinatie van laag-middel en hoogbouw, voor het merendeel
meergezinswoningen. Van de woningen zijn 38% koop. Ongeveer de helft van de
huishoudens bestaat uit één persoon. Veel van de mensen die in een traject bij het
wijkteam zitten, wonen in de jaren zestig sociale huurflats van vier verdiepingen hoog.
Andere cliënten wonen soms ook in kamers in koopwoningen die door huisjesmelkers
verhuurd worden. De wijk telt ongeveer 11.000 inwoners. Het relatief grootste deel van
de inwoners in de wijk zijn mensen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar (27%), gevolgd door
inwoners van middelbare leeftijd en inwoners van boven de 65 jaar. Er zijn veel complexen
waar ouderen wonen. Dat is de reden dat er ook een ouderenwerker in het wijkteam
aanwezig is. Van de inwoners heeft 60% een Nederlandse achtergrond. Bij de 40%
inwoners met een migratieachtergrond kom je een brede mix van herkomstlanden tegen;
andere Europese landen, Canada of de Verenigde Staten, Suriname, de Antillen en Aruba,
Turkije en Marokko maar ook andere Afrikaanse, Aziatische of Latijns Amerikaanse landen.
De gemeente, corporaties, inwoners, ondernemers, zorgverleners, waterschappen en
scholen werken op dit moment samen om van dit gebied een toekomstbestendige wijk
te maken. Dit houdt in dat de gemeente zoveel mogelijk woningen van het gas wil halen,
wil isoleren en zonnepanelen wil installeren. Ook wil de gemeente de woningen in de wijk
zo aanpassen dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Tegelijkertijd, net als op andere
plekken in Nederland, is er een tekort aan sociale huurwoningen. Mede hierdoor krijgt het
wijkteam de laatste jaren steeds vaker te maken met dak- en thuislozen.

8



De onderzoeker die Mathilde shadowde was Djuna Buizer, werkzaam bij Movisie in het team ‘ Doen wat werkt’.
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Binnen deze groep dak- en thuislozen groeit het aantal inwoners dat geen vast adres
heeft, maar wel afwisselend bij familieleden of kennissen slaapt. Zij kunnen zich vaak
niet inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) omdat de huisbaas of huisgenoot
daar bezwaar tegen heeft. Bij het belangrijkste probleem, het niet hebben van een
vaste verblijfplaats, kan het wijkteam niet adequaat helpen in het voorzien in deze
eerste levensbehoefte (een urgentie-aanvraag is vaak niet mogelijk). Het niet hebben
van een vaste verblijfplaats is van grote invloed op de uitkomsten van het verdere
ondersteuningstraject.

Het wijkteam van Mathilda
De wijkteams in deze gemeente zijn begonnen in januari 2015. Zo ook het wijkteam van Mathilda.
De gemeente omschrijft het wijkteam als volgt: ‘Een wijkteam is multidisciplinair en biedt cliënten
basishulp en kortdurende ondersteuning. Als specialistische of langdurende zorg of ondersteuning
nodig is, organiseren zij dit in de vorm van Wmo-arrangementen of specialistische tweedelijnszorg.’ Aanmeldingen bij dit wijkteam vinden plaats als er sprake is van meervoudige problematiek.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het jeugd- en volwassendomein. De wijkteammedewerker ondersteunt bij de doelen en acties van een cliënt, die samen met de cliënt zijn opgesteld
in het ondersteuningsplan. Daarnaast onderhoudt de wijkteammedewerker contact met andere
hulpverleners en betrokkenen in het huishouden van de cliënt.
De gemeente vraagt ieder wijkteam jaarlijks een plan met aandachtspunten in te dienen. Het
wijkteam van Mathilda heeft drie aandachtspunten opgesteld: samenwerken (in de wijk); leren en
ontwikkelen; registreren en organiseren. Ieder wijkteamlid zit in een van de werkgroepen die bij
deze punten horen. De actiepunten liggen binnen de eigen invloedssfeer, dat motiveert om in de
werkgroepen en ook tussen de werkgroepen aan de slag te gaan.
Het wijkteam is breed en integraal vormgegeven, uitsluitend bedoeld voor personen en gezinnen met
complexe of meervoudige hupvragen (Model A2, Van Arum, Broekroelofs, & Van Xanten (2020), p.
20). Het wijkteam is in beheer van de gemeente (Model 1, Van Arum et al. (2020), p. 40). De meeste
teamleden zijn gedetacheerd vanuit hun moederorganisatie. Het team bestaat uit twee medewerkers
in dienst van de gemeente: de teamleider en een wijkcoach met een specialisatie in GGZ-problematiek. Vanuit andere organisaties zijn werkzaam: een ouderenwerker, jeugd- en gezinscoaches (die ook
casusregisseur zijn), een onafhankelijk cliëntondersteuner, een OGGZ-deskundige, een maatschappelijk werker met als aandachtsgebied huiselijk geweld en, naast Mathilda, nog een maatschappelijk
werker met als aandachtsgebied schulden. Dit team bestaat volledig uit vrouwen en is samengesteld
uit een generalistisch werkende professional met een eigen specialisme en specialisten9, zoals de
GGZ-specialist. Het team kan hulp en advies vragen van jongerencoaches, gedragswetenschappers,
die o.a. het casuïstiek-overleg leiden en coachen, en andere experts.
Naast de wijkteams is er ook een team van activeringscoaches in het pand ondergebracht. Dit
team valt onder de gemeentelijke afdeling maatschappelijke ondersteuning en wordt in de wandelgangen kortweg ‘Tegenprestatie’ genoemd. De samenwerking tussen de wijkteams en het team
Tegenprestatie is vanzelfsprekender en gemakkelijker dan met de gemeentelijke afdeling Werk en
9

Arum & Schoorl, 2015.
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inkomen. Werk en inkomen zit ook elders in een ander pand. Met het team Tegenprestatie zijn de
lijntjes korter. De letterlijke en figuurlijke afstand die het wijkteam ervaart met de afdeling Werk
en inkomen komt volgens Mathilda zowel voort uit het verschil in opdracht vanuit de gemeente
als in benadering. Het wijkteam heeft een meer mensgerichte en hulpverlenende benadering. De
afdeling Werk en inkomen en het vraagloket,10 dat mensen naar het wijkteam en andere diensten
doorverwijst, hebben een meer op procedures en regels gerichte benadering. Het verschil tussen
het wijkteam en de afdeling Werk en inkomen is ook deels te verklaren doordat ze vanuit verschillende wetten werken.

WERKWEEK



Maandag: ‘Jij kunt dit’

Om 7 uur komt Mathilda in alle stilte binnen in het pand dat een verzamelplek is van verschillende afdelingen van de gemeente. Ze bekijkt haar volgestroomde mailbox en de status van de
aanmelding van een inwoner die ze thuis op donderdagavond - vrijdag is haar vrije dag - nog snel
even in het registratiesysteem had gegooid en had doorverwezen naar een ander wijkteam. Deze
casus was binnengekomen via een welzijnspartner en betrof spoed. Om 10 uur heeft Mathilda een
afspraak bij het vraagloket op de begane grond. Een mooi opgemaakte vrouw komt door de draaideuren binnen. Ze woont om de hoek maar was de afspraak vergeten. Gelukkig had Mathilda haar
nog een Whatsapp-berichtje gestuurd waardoor ze er op tijd aan werd herinnerd. Ze bespreken
een conflict met de baas van de vrouw over ziekmelding en uitbetaling van haar loon. De cliënt
vertelt trots dat haar oudste zoon haar heeft geholpen met een brief die ze hierover naar het UWV
wil sturen. Nederlands is niet haar moedertaal.
Mathilda adviseert de vrouw duidelijke afspraken te maken met haar vriend over het geld dat hij
op zijn naam leent om haar schulden af te betalen. Ze voelt aan dat een traject bij de kredietbank
voor deze vrouw niet de juiste oplossing is op dit moment. Mathilda luistert voornamelijk en pusht
de vrouw niet te veel. Ze vraagt meerdere keren door over hoe ze kan helpen en herhaalt aan het
einde van het gesprek het plan dat de vrouw zelf heeft voorgesteld en brengt nog wat aandachtspunten in. Ze neemt afscheid van de vrouw, wenst haar succes met de confrontatie met haar werkgever en zegt dat ze altijd kan bellen als ze vragen heeft. Ze praat de vrouw moed in: ‘Jij kunt dit.’

‘Als jij het zegt, klinkt het zo logisch’
Tussen wat administratieve registratiewerkzaamheden door werkt Mathilda wat crackers met avocado naar binnen. Het team luncht meestal gewoon achter het bureau of onderweg naar een huisbezoek. Af en toe zit de ene collega op het bureau van de ander tijdens de lunch wat frustraties
te uiten of wat te grappen.
Om twee uur ’s middags bespreekt Mathilda de voortgang van het traject van de vrouw van die
ochtend met een jeugd- en gezinscoach en een GGZ-specialist uit haar team. De gezinscoach is
bij de vrouw en haar twee zoons betrokken in verband met systemische relatieproblematiek. Het
overleg vindt plaats op de banken in de brede doorgang tussen de kamers van de verschillende
wijkteams. Naast de situatie die vanochtend is besproken blijkt er een escalatie bij het gezin thuis
te hebben plaatsgevonden. De oudste zoon was midden in de nacht drugs aan het dealen bij hun
huis en de politie had het Crisis Interventie Team (CIT) erbij geroepen. De collega’s besluiten gezamenlijk een nieuw veiligheidsplan op te stellen - dat is officieel beleid - en dit later met het gezin
10 Het vraagloket: de vraagbaak van de stad én de centrale plek voor afspraken tussen cliënten en wijkteammedewerkers.
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te bespreken, om de al geringe vertrouwensband die de gezinscoach met de jongen heeft niet op
het spel te zetten.
Het initiatief voor dit overleg komt vanuit de jeugd- en gezinscoach die van gedachten wil wisselen
over de beste manier om het vertrouwen van de oudste zoon te winnen en hem te begeleiden in
zijn schoolsituatie. De jongen lijkt het moeilijk te vinden om met de gezinscoach een band op te
bouwen. De gezinscoach ziet hem tot nu toe enkel in gezelschap van zijn moeder, nooit alleen.
De GGZ-specialist stelt een jongerencoach voor, iemand die een beetje met hem kan levelen. Over
en weer klinken complimenten: ‘Echt fijn om even te sparren, als jij het zegt klinkt het allemaal
zo logisch.’ Later in de wijkteamkamer loopt de jongerencoach binnen. Hij vertelt dat hij er niet is
voor al te simpele vragen, maar ook niet voor de te moeilijke problematiek. De gezinscoach zegt
dat de taak van de jongerencoach alleen het ‘stukje’ school zou zijn. Zij zal zich bekommeren om
het ‘stukje’ systeem.



Dinsdag: casuïstiekoverleg

Het is negen uur in de ochtend. Het begint druk te worden in de werkkamer van het wijkteam. Een collega zit met een cliënt aan de telefoon, die haar hart lucht over haar zoon die maar
niet luistert. De cliënt praat met harde stem zodat iedereen in de kamer haar wanhoop hoort: ‘Ik
weet niet meer wat ik moet doen.’ Niemand kijkt op of om, ze zijn zulke uitspraken gewend. De
jeugd- en gezinscoach luistert vooral en spreekt bemoedigende woorden. Aan een andere tafel
belt iemand naar een ontwikkelcentrum voor kinderen met de vraag hoe lang de wachtlijst op dit
moment is. Deze vraag wordt vaker gesteld aan wijkteammedewerkers, maar die moeten vaak het
antwoord schuldig blijven. Andere collega’s zetten nog snel wat registraties in het systeem voor
het casuïstiekoverleg begint. De jeugd- en gezinscoach zucht: ‘Ik probeer hen echt te helpen met
structuur aanbrengen in hun huishouden, maar moeder en zoon geven elkaar steeds de schuld
dat het niet werkt.’ De kamer is een veilige ruimte waarin ze hun frustraties en zorgen om cliënten
kunnen delen, zonder dat er meteen een oplossing voor het probleem is.
De aan het team gekoppelde gedragswetenschapper Hiyam wacht rustig tot het hele team de
vergaderruimte op de eerste verdieping is binnen gedruppeld. Zij is de derde in anderhalf jaar tijd.
‘Met haar is er een goede klik,’ zegt Mathilda later. Haar frisse blik op de casussen helpt de medewerkers echt verder. Hiyam heeft een stagiaire mee naar de bespreking genomen. Het gesprek
begint met een inventarisatie van de casussen die ze willen bespreken. Teamleden hadden van tevoren hun casussen toe kunnen sturen, maar er is ook ruimte voor last minute casussen. Mathilda
wil graag een casus bespreken waarin ze twijfelt over afsluiten. Wanneer Hiyam aarzelend reageert
of dit de juiste plek daarvoor is, herinnert Mathilda haar aan eerdere afspraken. Casussen waarbij
zaken als op- en afschalen11, her-aanmeldingen, overschrijden van doorlooptijd en afsluiten spelen,
worden standaard besproken. De meerwaarde hiervan is dat je van elkaar leert, nazorg bespreekbaar kan maken, sneller kan schakelen en doorpakken en je minder alleen voelt staan in de verantwoordelijkheid en te maken beslissingen voor een cliënt. Mathilda wordt door de teamleden en
Hiyam bevestigd tijdens de bespreking van haar casus in haar opvatting dat het verstandig is om
deze casus nog niet af te sluiten en deze nog langer aan te houden.

11 Opschalen is het toeleiden naar geïndiceerde en/of specialistische tweedelijnszorg. Afschalen is het inzetten van ‘light’
vormen van ondersteuning door een vrijwilliger of welzijnsorganisatie in de wijk. Wijkteamhulp stopt dan voor het
specifiek afgeschaalde onderdeel.
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De andere casus die wordt besproken, is van een collega die zich bij het betreffende gezin voornamelijk richt op het voeren van casusregie. Ze heeft de casus eerder ingebracht in een expertiseteam
waar wijkteamleden ook een beroep op kunnen doen, maar loopt toch nog vast. Hoe kijken haar
collega’s tegen deze casus aan? Het gaat om een organisatie die via een Wmo-arrangement intensieve opvoedhulp biedt aan het gezin waar zij casusregie voor voert. Er gaan geruchten dat de
dochter van het gezin door mensen in haar omgeving bedreigd wordt en dat de organisatie het
gehele gezin wil teruggeven12 aan het wijkteam, ook omdat ze het gezin niet voldoende kunnen
helpen. Als deze organisatie het gezin niet kan helpen, kan het wijkteam dat al helemaal niet, is
haar standpunt. Het wijkteam biedt basishulp, geen overbruggingshulp tussen verschillende Wmoen Jeugd arrangementen voor complexe casussen. Overbruggingshulp – hoewel vaak niet expliciet
zo genoemd - komt te vaak terecht bij het wijkteam. Dit is een ongewenste situatie en vloeit onder
andere voort uit wachtlijsten voor hulp van specialistische organisaties.
Haar vraag luidt: ‘Hoe moet ze het evaluatiegesprek waarin ze het arrangement zou willen verlengen met deze organisatie insteken?’ Hiyam adviseert de collega om haar rol als casusregisseur
duidelijk neer te zetten. ‘Wat waren en zijn nu de doelen van de hulp die ze dit gezin bieden?’ Als
casusregisseur kan je zeggen: ‘Je bent pas klaar met een arrangement als de doelen bereikt zijn.’
Als ze beginnen over de bedreiging en hun wens om de hulp te stoppen, staat zij in haar recht om
te zeggen dat ze dit eerder officieel hadden moeten melden bij haar. Bovendien: als er sprake is
van een serieuze bedreiging, moeten ze de meldcode aflopen, dat is hún verantwoordelijkheid. Ze
kan hen vragen welke organisatie zij zelf geschikter achten voor verdere hulp aan het gezin en de
organisatie zou het arrangement met enkele maanden kunnen verlengen in verband met wachttijden. De casusregisseur is tevreden met het advies en zal, indien ze voelt back-up nodig te hebben,
een collega vragen om mee te gaan naar het gesprek.
Grote en kleinere knelpunten waar het wijkteam mee worstelt, komen in dit overleg naar boven.
Zoals de observatie dat wijkteams - zelfs binnen dezelfde gemeente - verschillend opereren. Dat is
ingewikkeld als een cliënt verhuist en je een warme overdracht wilt doen. Ook zorgen worden gedeeld over het niet kunnen bereiken van een cliënt voor wie je officieel het traject bij het wijkteam
al hebt afgesloten, maar bij wie je toch een waakvlamfunctie hebt.
Direct na het casussenoverleg is het aanmeldoverleg, dit gebeurt in het zenuwcentrum van het
wijkteam: de gemeenschappelijke werkkamer. Collega’s zijn roulerend aan de beurt om de aanmeld-inbox te beheren en het overleg te leiden. Aanmeldingen komen voornamelijk binnen via
netwerkpartners zoals huisartsen, het vraagloket, scholen, ouderenorganisaties, psychologen en
huizen van de wijk. Heel soms zit er een ‘zelfmelder’ tussen: een inwoner die zichzelf aanmeldt.
Routineus worden aanmeldingen gecategoriseerd: gaat het vooral om financiën, om GGZ-problematiek, huiselijk geweld of de gezinsrelaties, wat zit er achter de vraag? De collega met expertise
op het relevante terrein zegt dan snel: ‘Pak ik op’ en vraagt soms specifiek of een collega van wie
ze de expertise denkt nodig te hebben mee wil met de kennismaking. Collega’s die afwezig zijn,
zijn goed te bereiken via de groepsapp. Zodoende worden er duo-maatjes gevormd waarna de
intake met zijn tweeën wordt afgenomen bij cliënten. Dit onder het mom van: vier ogen en oren
zien meer dan twee.
Voor een buitenstaander kan het chaotisch lijken, maar hier is een efficiënt overleg bezig en de
acties worden nauwlettend geregistreerd door de dienstdoende voorzitter van het overleg. Aanmeldingen die worden geclassificeerd als ‘een typische thuisloze die bij familie of vrienden logeert’
12 Teruggeven betekent in de onderlinge taal terugverwijzen.
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worden met lichte tegenzin opgepakt. Immers, hun grootste behoefte, een woning, kunnen ze
niet garanderen. Het is een ‘systeemding’ geworden, waar zij weinig aan kunnen doen, behalve
een briefadres aanvragen. En er is teamspirit: ‘Het is ook niet eerlijk als jij alleen maar thuislozen
hebt, ik neem die aanmelding wel.’
De teamleider is op de achtergrond aanwezig en houdt de collega’s scherp op wat wel en niet de
taken van het wijkteam zijn. Als er een aanmelding komt vanuit een psycholoog die heel sterk op
overbruggingshulp lijkt, zegt de teamleider: ‘Daar zijn wij niet van, geef heel duidelijk aan dat je
alleen even wilt sparren. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor hele complexe casussen.’ De
wijkcoach die de psycholoog naar het wijkteam had verwezen, verwijst vaker mensen die dringend
hulp nodig hebben maar op een wachtlijst staan, naar haar wijkteam. Het lijkt een subtiel protest
tegen ‘het zorgsysteem’. Later vertelt ze: ‘Kaders op basis van ons werk, wat we wel en niet doen,
prima, maar we zouden ook best wat meer vrijheid mogen hebben om maatwerk in te zetten.’
Overbruggingshulp is niet duidelijk omkaderd. Soms kaderen teamleden onbewust een hulpvraag
zo in dat het niet meer lijkt op een overbruggingshulpvraag, maar op een vraag voor het wijkteam.
De motivatie om mensen zo goed als nodig te helpen is sterker dan strak omlijnde kaders.

‘Je gunt iemand wel die zak chips, maar een mango gaat te ver’
Elke wijkteamleider die in dienst is van de gemeente heeft enkele extra taken in de portefeuille.
Deze middag komt het platform van experts schulden uit meerdere wijkteams bijeen.13 Twee teamleiders van andere wijkteams leiden de bijeenkomst. Als eerste worden alle aanwezigen bijgepraat
over alle initiatieven en bijeenkomsten die er rondom schulden en armoede worden georganiseerd.
Zoals een schulddienstverleningsoverleg waarin sociale raadslieden, het vraagloket, de kredietbank
en een lokale maatschappelijke organisatie vertegenwoordigd zijn. Er wordt beterschap beloofd
in de communicatie hierover richting de experts schulden, zodat elk wijkteam over dezelfde informatie blijft beschikken. Er worden nieuwtjes uitgewisseld over een nieuw Wmo-arrangement voor
thuislozen en verduidelijking gevraagd over het nieuwe thuislozenspreekuur. Uit de actietafel die
eerder over thuislozen is gehouden, kwam onder andere de conclusie dat de procedure van het
aanvragen van een briefadres versimpeld moet worden en door het vraagloket moet kunnen worden gedaan. Het gaat hier om een enkelvoudige vraag, die nu toch nog door het wijkteam wordt
uitgevoerd.
Tijdens het overleg van de experts schulden van de verschillende wijkteams wordt de maatwerkpas
geëvalueerd. Als wijkteamlid kan je een aanvraag doen bij de teamleider en de expert schulden
om met deze bankpas voor maatwerk iets te betalen voor een cliënt. Aan de ene kant zou er
eenduidige informatie over deze pas voor de cliënt moeten zijn, aan de andere kant heet het niet
voor niets de maatwerkpas. De richtlijnen voor gebruik staan op het intranet van de wijkteams,
maar in de praktijk verschilt het gebruik per wijkteam. ‘Wat mag je er absoluut niet mee betalen?’
wordt gevraagd. Een van de teamleiders antwoordt: ‘De huur, alhoewel daar ook wel weer uitzonderingen voor kunnen zijn.’ Een van de experts schulden zegt: ‘Je gunt iemand wel weer die
zak chips, maar een mango gaat te ver.’ Het is bovendien lastig een procedure te volgen, omdat
het gebruik van de maatwerkpas juist om acute problemen gaat. Bij sommige wijkteams moet het
gebruik altijd eerst worden goedgekeurd door de teamleider, andere wijkteams laten het aan de
expert schulden over. ‘Wij werken met het vierogen-principe als het om minder dan 50 euro gaat.’
Er worden meer vragen opgeworpen dan beantwoord. Aan het eind van de platformbespreking
13 E xpert schulden betekent in deze context een professional binnen het wijkteam die alles weet over de toeleiding naar
schuldhulpverlening.
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gaat het over het mandaat van de experts schulden. De meerderheid zegt dat ze een duidelijker
en steviger mandaat nodig hebben om serieuzer genomen te worden door de gemeente en de
afdeling Werk en Inkomen.



Woensdag: huisbezoeken

Deze ochtend gaat Mathilda op huisbezoek bij Paul, een inwoner zonder vaste verblijfplaats.
Het huis waar ze op bezoek gaat is het huis van een kennis waar hij op de bank mag slapen. Paul
probeert veel van de problemen waar hij tegenaan loopt eerst zelf uit te zoeken en op te lossen. Hij
heeft op dit moment geen inkomen en geen huis. Mathilda’s plan is om hem dit keer gewoon zijn
verhaal te laten doen, hem een luisterend oor te bieden. ‘Wat gaat er om in dat koppie van je?’ zou
ze later in het gesprek met hem zeggen. Bij het huis aangekomen, vliegen er twee enthousiaste
hondjes tegen Mathilda op. Ze begroet de vrouw bij wie Paul momenteel logeert. Paul komt er zo
aan, die is haar dochter van school ophalen. Uit het korte gesprek tussen Mathilda en de vrouw
wordt duidelijk dat ze toch wel graag zou willen dat hij niet te lang meer blijft. Dan komt Paul met
de dochter thuis, snel verandert de vrouw haar boodschap: ‘Maar we kennen elkaar al lang en je
helpt elkaar.’
Pauls aanvraag voor een WW-uitkering is afgekeurd. ‘Ik loop steeds tegen regels aan,’ zegt hij. Er
blijken telkens voorwaarden te zijn waar hij niet aan voldoet. Mathilda praat met hem mee om zijn
vertrouwen te winnen: ‘De gemeente ook met al die vervelende regeltjes.’ Ze zullen de hulp van
de sociaal raadslieden inroepen om uit te zoeken hoe hij toch zijn WW-uitkering kan krijgen, waar
hij recht op lijkt te hebben. Het is een moeilijke balans, reflecteert Mathilda later: ‘Het is supergoed
dat hij veel zelf wilt uitzoeken, maar daarbij gaat hij soms te snel.’ Hij vraagt dan van alles aan zonder de voorwaarden goed te lezen, waardoor hij afwijzingen binnenkrijgt en daardoor ontmoedigd
raakt. Als hij het samen met mij had gedaan, waren die afwijzingen minder geweest.

‘Jessica-situatie’
’s Middags heeft Mathilda een afspraak met een collega, een jeugd- en gezinscoach, die haar advies wil over een casus. Kortgezegd zou de collega willen dat Mathilda een keer meekijkt naar de
financiën van een gezin dat ze begeleidt. Dat wil ze best: ‘Plan maar wat in.’ Het gesprek lijkt daarmee afgelopen. Maar de jeugd- en gezinscoach vervolgt: ‘Deze casus kost me veel meer tijd dan
een traject bij een wijkteam zou mogen kosten. Elke week ben ik minstens drie uur bij opa en oma
die de kleinkinderen in pleegzorg hebben. Verder moet ik telkens met Veilig Thuis bellen en heb
ik ook nog gesprekken met de ouders.’ Ze heeft geen zin in weer een ‘Jessica-situatie’. Deze term
gebruiken ze onderling voor een traject dat te intensieve ondersteuning vraagt. Het verwijst naar
een intensief traject dat ze net gezamenlijk hebben afgerond met een vrouw genaamd Jessica. De
gezinscoach is geïrriteerd omdat de collega met wie ze het traject begeleidt, allang een Wmo-plan
had moeten schrijven zodat zij een stapje terug kan doen. Mathilda biedt een luisterend oor en
zegt: ‘Je moet het naar jouw collega uitspreken.’
Voordat haar werkdag erop zit, gaat Mathilda nog even langs bij Tegenprestatie om iets na te vragen voor een cliënt van haar. De vrouw is niet lang na een traject bij de kredietbank weer in financiële problemen geraakt. Het frustreert Mathilda. Als de kredietbank de mogelijkheid tot vrijwillig
bewind had uitgelegd aan de vrouw was ze volgens haar minder snel in de problemen geraakt.
De cliënt wilde zelfs bij de Kredietbank blijven, omdat zij geen zorgen meer ervoer in die periode.
Mathilda wil zeker weten of haar cliënt niet gekort zal worden op haar uitkering. De cliënt had de
mantelzorgovereenkomst waarin ze kan aangeven hoeveel uur mantelzorg ze per week verleent
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nog niet ingeleverd en ondertekend. Gekort op haar uitkering zou ze niet worden, maar als Mathilda nu toch met de vrouw in contact is, kan direct het plan van aanpak dat samen met deze
vrouw was opgesteld, worden verlengd en het moment waarop de afdeling Tegenprestatie met
deze vrouw contact zou opnemen uitgesteld. Deze cliënt is vanwege haar leeftijd, zo rond de 60
jaar, en het feit dat ze mantelzorg doet door de afdeling Tegenprestatie in een groep geplaatst
waar slechts één keer per jaar contact wordt opgenomen. Voor de groep inwoners die tegen de
AOW-gerechtigde leeftijd aan schuren of die vele andere problemen hebben, wordt ingeschat dat
er niet veel winst op het gebied van participatie te behalen is. Door hen slechts één keer per jaar
te zien, hebben de activeringscoaches meer tijd voor bijstandsgerechtigden die niet direct klaar zijn
voor betaald werk, maar wel voor andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of een
taalcursus.



Donderdag: in het Huis van de Wijk

Donderdagmiddag vertrekt Mathilda naar het Huis van de Wijk. Elke donderdagmiddag
is er iemand van het wijkteam aanwezig om zichtbaarder te zijn voor de wijk, haar inwoners en
netwerkpartners. Want onbekend maakt onbemind. De inrichting van het Huis van de Wijk is
huiselijk met hangplantjes voor de ramen. Ze groet de aanwezige buurtwerker vriendelijk en loopt
door naar een eenvoudige kamer waar een tafel, twee stoelen en een piano staan. Het wijkteam
is van plan de frequentie van hun aanwezigheid in het Huis van de wijk terug te brengen. Mathilda werkt deze middag in een kleine kamer van het gebouw. Er komt een vrijwilliger langs met
pepernoten die over zijn van de sinterklaaslunch. Ze vindt de gesprekjes met de vrijwilligers leuk.
Als wijkteammedewerker zijn vooral de vlechtwerkbijeenkomsten interessant. Die zijn opgestart
door de welzijnsorganisatie die ook de huizen van de wijk in beheer heeft. Hierin vinden ‘durf te
vragen’-sessies plaats en kunnen anonieme casussen worden aangedragen waarbij haar hulp goed
van pas komt.
Een voordeel van zo nu in het Huis van de Wijk zijn is dat ze goed op de hoogte blijft van wat er
in en rond deze accommodatie gebeurt. Via het intranet van de gemeente krijgt ze zoveel informatie dat ze soms het overzicht kwijt is. En activiteiten veranderen en verschillen van tijd tot tijd.
Had ze eindelijk een cliënt overtuigd langs te gaan bij een dansles in een Huis van de Wijk, bleek
het gestopt te zijn. Om dit te voorkomen, vraagt ze altijd eerst haar moederorganisatie die ook
collectieve activiteiten organiseert in de buurt of de participatiemakelaar van de wijk om advies.
De participatiemakelaar stimuleert, motiveert en verbindt inwoners aan elkaar en aan organisaties en initiatieven in de wijk. Het verwijzen van een cliënt naar het informele wijknetwerk, heet
afschalen. En, toegegeven, dat doet ze niet genoeg, in verband met de vaak te complexe situatie
van haar cliënten, maar misschien ook omdat ze door de bomen het bos soms niet ziet. Er is veel
aanbod aan activiteiten op verschillende gebieden, waardoor je soms gewoon de praktische zaken
niet meer kan bijhouden: wat is er wanneer en bij wie moet je je dan aanmelden? Dit wordt mede
veroorzaakt door het feit dat het per wijk verschilt welke maatschappelijke organisatie de aanbesteding rondom de sociale basis heeft gewonnen. Als jouw moederorganisatie die aanbesteding
heeft gewonnen, is het makkelijker om up to date te blijven over de georganiseerde activiteiten.

Inloopspreekuur in het zwembad
Eens in de zes weken helpt Mathilda mee bij het inloopspreekuur van haar moederorganisatie. Bij
dit spreekuur kun je onder andere terecht voor informatie over activiteiten en vrijwilligerswerk in
de buurt. In de praktijk komen er voornamelijk inwoners met vragen over administratie en financiën, bijvoorbeeld overheidsbrieven. Op de gang zitten en staan al enkele inwoners te wachten
tot er iemand beschikbaar is om hen te helpen. In carré-opstelling zitten zes vrijwilligers en mede-
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werkers van de moederorganisatie, ieder een laptop voor zich. Onder de aanwezigen is ook een
wijkteam-collega, zij is er voor het eerst. Vanuit haar rol als jeugd- en gezinscoach wilde ze eens
uitproberen of en hoe zij mensen die naar dit spreekuur komen, kan helpen.
Al snel zit bij elke medewerker van het spreekuur een inwoner met een vraag. De meeste bezoekers houden hun jas aan maar drinken wel een kopje thee. Een pas aangenomen participatiemakelaar loopt rond en helpt als de medewerkers er niet uitkomen. Er gaat een lijst rond waarop je
je naam en handtekening dient te zetten als je geholpen wilt worden. De gezinscoach voelt zich
niet op haar plek: vragen over in te vullen formulieren, premies, inkomensheffing en verzekeringen
passeren de revue; administratie is niet haar specialisatie. Je hebt het op zo’n openbare plek niet zo
snel over opvoedproblemen. Dit was haar eerste en laatste keer. Wel heeft ze, ook bij dit spreekuur, net als bij afspraken met cliënten, een voorraadje postzegels achter de hand. Officieel moeten
inwoners daar, ook bij dit spreekuur, zelf voor zorgen, maar dat soort praktische hulp is soms net
wat iemand met een vol hoofd van zorgen nodig heeft om weer door de bomen het bos te zien.
Er komt een vrouw binnen met een plastic tas vol rekeningen van een energieleverancier. Ze verdenkt deze leverancier en haar buurvrouw die haar met haar energierekeningen hielp, ervan samen
te zweren tegen haar. Ze weet zeker dat de maandbedragen te hoog zijn. Een stagiair probeert
haar te helpen. De participatiemakelaar grijpt in. Deze vrouw, weet hij, blijkt meerdere inloopspreekuren langs te zijn geweest met dit verhaal en is niet tevreden met de hulp. Ze weigert dan
ook haar handtekening te zetten op de lijst.
Mathilda is druk met een andere inwoner, maar vertelt later dat ze vermoedt dat er meer speelt bij
deze vrouw. Om die reden zou zij haar hebben aangemeld voor een intake bij het wijkteam. Ze zal
dit later nog bespreken met de participatiemakelaar, ook werkzaam bij haar moederorganisatie.
Hij is vrij nieuw. Het is nodig dat hij weet wanneer hij iemand kan doorverwijzen naar het wijkteam
om dan passende (en soms ook intensievere) ondersteuning in te zetten.
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REFLECTIE OP WERKWEEK MATHILDA
Tot slot reflecteer ik aan de hand van de vijf aandachtsgebieden uit de inleiding op de werkweek
van Mathilda. Wat helpt en wat frustreert Mathilda in haar streven naar een stabielere situatie voor
haar cliënten?

1. Inkadering: interpretatie en discussie over de opdracht
In het aanmeldoverleg op dinsdagochtend komt naar voren welke rol de teamleider speelt in
het kaderen en beschermen van de opdracht van het wijkteam: ‘Overbruggingshulp, daar zijn wij
niet van.’ Dergelijke kaders lijken de wijkteammedewerker te helpen – het beschermt hen tegen
werkdruk en houdt de te bereiken doelen realistisch. Een mismatch tussen de eigen opvattingen
van de professionals over de rol van het wijkteam en die van gemeentelijke beleidsmakers kunnen
ervoor zorgen dat ze de kaders die gesteld worden niet serieus nemen. Samen met tijdsdruk en
een beperkt aantal middelen kan die mismatch ervoor zorgen dat het gestelde kader soms juist
niet helpt voor het werkplezier van de wijkteammedewerker. Deze spanning tussen binnen kaders
en regels werken en mensgericht werken, bestaat niet alleen intern maar komt ook terug bij het
samenwerken met partners.
Sommige leden werken al sinds de opstartfase van de wijkteams bij het team. Zij herinneren zich
dat het idee was om als wijkteam laagdrempelig en preventief te zijn. Op dit moment zijn ze dat
niet (meer). Hun taken zijn aan de ene kant de afgelopen jaren steeds meer ingekaderd; dit wijkteam is er nu bijvoorbeeld alleen voor mensen met meervoudige problematiek. Volgens een van
de wijkteamleden is er nog weinig continuïteit in de werkwijze van de wijkteams in de gemeente,
waardoor onduidelijk wordt, ook voor netwerkpartners, ‘waar het wijkteam nu wel en niet van is’.
Dit belemmert het doel: de cliënt zo goed mogelijk helpen. Vanuit de gemeente is er wel een eensluidende opdracht aan de wijkteams over het halen van servicenormen en het volgen van hieraan
gerelateerde administratieve procedures. De vaakst genoemde servicenorm is: binnen zes weken
na aanmelding moet het ondersteuningsplan opgesteld zijn en ondertekend door de cliënt. Een
aantal medewerkers vinden deze duidelijkheid vanuit de gemeente helpend: ‘Dan weet je tenminste waar je aan toe bent.’ Anderen zouden de servicenormen wat soepeler willen zien.
De mogelijkheid om de inhoudelijke opdracht van de wijkteams van de stad op meerdere manieren
te interpreteren, kan de hulp aan een inwoner vertragen (‘Van het kastje naar de muur gestuurd
worden’). Het biedt echter ook perspectief op maatwerk, wat de weg naar een stabielere situatie
voor de inwoner juist kan bereiden. Deze tweestrijd is goed te zien door het shadowen van Mathilda en haar team.

2. Thuisbasis: positieve sfeer
Als buitenstaander voelt de sfeer in Mathilda’s team prettig en informeel. Collega’s schieten elkaar makkelijk aan voor korte vragen: ‘Waar vind je dat ene nieuwe formulier ook alweer?’
Maar ook voor wat langere adviezen: ‘Wat zou jij doen met deze casus? Ik loop een beetje vast.’
De teamleider lijkt te navigeren tussen het doorgeven van werkopdrachten van afdelingsmanagers
aan het team en aan de andere kant het team de ruimte geven om hun eigen doelstellingen te
formuleren.
In de week van Mathilda lezen we over de dynamiek van het casussen- en aanmeldoverleg. Beide
overleggen lijken helpend in het bereiken van Mathildas doel: een stabielere situatie voor haar
cliënt. In het casuïstiekoverleg denkt en doet het hele team heel actief mee met de aangedragen
casussen. Er heerst een positieve sfeer in de trant van ‘Samen komen we verder.’ Het aanmeldover-
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leg lijkt te helpen in het creëren van teamspirit. Duo’s voor de kennismaking met een cliënt worden
in rap tempo gevormd. Er heerst een sfeer van ‘Let’s fix this’. Als aanwezige onderzoeker bekruipt
je het gevoel dat voor deze nieuwe aanmeldingen alle opties nog open liggen, dus ook de optie dat
alles goed komt. Er komen ook heraanmelders voorbij; soms leidt dit tot frustratie van de teamleden, maar ook verbinding tussen collega’s.

3. Cliënten en hun netwerk: oplossing ligt niet altijd in het netwerk
Idealiter stimuleer je als wijkteamlid de inzet van het informele netwerk bij je cliënt en breder binnen de wijk. In de realiteit kom je er als medewerker onvoldoende aan toe om dit netwerk
duurzaam in te zetten. Ten eerste heb je beperkt de tijd voor een casus, waardoor je er niet aan toe
komt het netwerk in te zetten. Ten tweede is een van de dilemma’s waar het wijkteam tegenaan
loopt dat de gezinnen en volwassenen die bij het wijkteam komen, vaak een instabiel of heel beperkt informeel netwerk hebben. We lezen in het hoofdstuk Woensdag: huisbezoeken.
Om een goede werkrelatie met een cliënt op te bouwen, is het belangrijk dat je zorgt dat je cliënt
zich enigszins in jou herkent. ‘Wat gaat er om in dat koppie van je,’ is een voorbeeld van hoe Mathilda door haar manier van praten aan te passen, een vertrouwensband schept. Spreekt een cliënt
goed Nederlands? Dan doe jij dat ook. Spreekt je cliënt niet zo goed Nederlands? Dan spreek je
heel rustig met kortere eenvoudige zinnen. Een ander voorbeeld waarin herkenning kan helpen
om een cliënt een stap te laten zetten benoemt de GGZ expert van het wijkteam eens in een casuïstiekoverleg. Zij biedt aan een keer met een cliënt van Mathilda, afkomstig van de Antillen, te
praten om haar zo te overtuigen om een keer naar de POH-GGZ te gaan. ‘Ik kom zelf ook van de
Antillen, op de Antillen is het een taboe om naar een psycholoog te gaan, want dan ben je gek. Als
ik zeg dat naar de psycholoog gaan niet direct betekent dat je gek bent, luistert ze daar misschien
eerder naar.’

4. Samenwerking: doorverwijzing via het vraagloket
In het team hebben collega’s verschillende meningen over het feit dat ze niet direct bereikbaar zijn voor de inwoner in de wijk. Aan de ene kant vinden meerdere collega’s dat het efficiënter is om de aanmelding via een voorportaal en partners te laten verlopen, zo krijgt een inwoner
sneller de juiste hulp. Het vraagloket en partners lijken dus bij te dragen aan het behalen van het
doel: de inwoner efficiënt helpen, positief te beïnvloeden. Maar een andere collega vindt het lastig: ‘Voor de inwoner in contact kan komen zal er een afspraak moeten worden gemaakt met het
vraagloket of een andere verwijzer. Dat betekent dat de inwoner zijn verhaal (vaak van kwetsbare
aard) met meerdere mensen moet delen.’ Men vraagt zich ook af of de loketten wel zo toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn, de taal niet goed spreken
en het zorgsysteem niet kennen. Een ander argument tegen het werken met doorverwijzingen, is
dat er een grotere kans bestaat dat inwoners die zich zelf aanmelden gemotiveerd en klaar zijn om
aan hun situatie te werken. Als laatste argument voor de vertraging die veroorzaakt wordt was in
het begin voor het vraagloket en andere partners nog niet scherp waar het wijkteam precies voor
was. Dat is voor sommige partners nog altijd zo. De nadruk op doorverwijzing naar het wijkteam
in plaats van zelf aanmelden is dus voor sommige inwoners en wijkteammedewerkers helpend en
voor andere minder helpend.
De afdeling Tegenprestatie wordt als helper gezien door het wijkteam. De afdeling Werk en inkomen vaker als tegenstander. Waarom is dat? De afdeling Tegenprestatie is een belangrijke schakel
tussen het wijkteam en Werk en inkomen. Deze afdeling signaleert de behoefte voor meer ondersteuning bij inwoners en geeft ontheffingen voor bijvoorbeeld sollicitatieplicht of het doen van
vrijwilligerswerk door aan Werk en inkomen. Tegenprestatie is bijna een brug tussen twee wetten
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en de teams die vanuit die twee wetten werken: de Participatiewet en de Wet maatschappelijke
ondersteuning. De Participatiewet kijkt vooral naar de mogelijkheden van inwoners (wat kan wél)
en wijst op de eigen verantwoordelijkheden. De Wmo kijkt naar de problemen en zoekt daarbij
naar passend ondersteuning en oplossingen. Mathilda vat het als volgt samen: ‘Het wijkteam en
de afdeling Tegenprestatie werken in de eerste plaats mensgericht, de afdeling Werk en inkomen
in de eerste plaats dienstverlenend en con, gericht op regels en procedures. In de beschrijving van
woensdagmiddag is te lezen hoe de bruggenfunctie van de afdeling Tegenprestatie er in de dagelijkse praktijk uit ziet. Vanuit dezelfde benadering werken zorgt ervoor dat een collega eerder als
helpend voor het wijkteamwerk wordt beschouwd.’
De jongerencoaches die voor de gemeente werken zijn sinds kort niet gebonden aan een specifieke
wijk, maar werken integraal voor alle wijkteams. Onderling is nu afgesproken dat ze de vragen
van wijkteams die bij hen binnenkomen eerst kritisch moeten bekijken: past het wel echt bij hun
taak? GGZ-problematiek wordt bijvoorbeeld als moeilijk beschouwd, dat is een risico voor de jongerencoach. Deze verandering resulteert er in dat er door het wijkteam een beetje weifelend over
jongerencoaches wordt gesproken; waar zijn ze nu wel of niet voor te vragen? Dit blijkt namelijk
ook weer per coach te verschillen: ze komen niet allemaal vanuit dezelfde moederorganisatie. Dezelfde frictie als het wijkteam zelf soms heeft met andere partners over waar zij nu wel en niet van
zijn, is dus ook aanwezig tussen wijkteams en directe collega’s. Deze onduidelijkheid begunstigt
het halen van het doel van Mathilda negatief. Over het algemeen zijn steeds meer partijen huiverig
voor risico’s, voor verantwoordelijkheden, waardoor casussen die specialistische zorg nodig hebben terugkomen bij het wijkteam.



5. Toerusting: steeds meer verwijzen, indiceren en regisseren

De wijkteammedewerkers kunnen hun specialisme op peil houden via trainingen vanuit hun
moederorganisatie. Daar moet je wel alert op zijn: omdat je gedetacheerd bent bij de gemeente,
krijg je soms wat minder snel mee wat er bij je moederorganisatie gebeurt. Omdat de problematiek waarmee inwoners bij het wijkteam komen steeds complexer wordt, hebben bijvoorbeeld de
jeugd- en gezinscoaches, opgeleid als specialist, het idee wel een T-shaped professional te móeten
zijn. Ze zijn minder met hun specialisatie bezig (bijv. opvoedondersteuning) en meer met verwijzen,
indiceren en casusregie. De balans vinden tussen specialiseren en regisseren door een wijkteammedewerker kan het streven naar een stabielere situatie voor de cliënt vertragen.
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J osé: zoeken naar
ingangen en passende
oplossingen

José is Wmo-consulent in een grote stad. José is 40 jaar en werkzaam bij een Wmo
wijkteam. Ze is opgeleid als maatschappelijk werker. Na een aantal jaar bij een GGZinstelling te hebben gewerkt, ziet ze de vacature voor Wmo-consulent vanuit een
laagdrempelig wijkteam. Ze is meteen enthousiast: doen wat nodig is, ruimte voor de
professional en maatwerk leveren. Sinds ruim een jaar is ze met veel plezier werkzaam
bij het wijkteam.

Het werkgebied
Het werkgebied van het team betreft een grootstedelijk gebied met vijf wijken. Deze
wijken hebben hun eigen karakter: qua bouwstijl, type bebouwing en historie. Het zijn
vooroorlogse wijken. In het werkgebied als geheel zijn er – in vergelijking met de rest
van de stad – relatief veel koopwoningen, een groot deel particuliere huur en weinig
sociale huurwoningen. De wijkteamleden omschrijven het gebied als ‘de stad in het
klein’. Het heeft de diversiteit van de stad in zich: van arm tot rijk, mensen met een
migratieachtergrond en met een Nederlandse achtergrond, jong en oud. Die mix is terug
te zien in het straatbeeld. Er is een chique wijk met grote vrijstaande huizen, maar ook
hoogbouw met sociale huurwoningen. En pandjes met vele deurbellen naast de deur
zonder naambordjes en een hele trits aan fietsen op de stoep. Een drukke winkelstraat
loopt als levensader door de wijk. Daarin is er een ‘verhipt’ deel met veel cafeetjes en
kunstzinnige winkels, een winkeldeel en een deel waarin veel leegstand is en verloedering
op de loer ligt. De gemeente probeert de criminaliteit die hier huist terug te dringen. Het
valt op dat de inwoners relatief veel te besteden hebben en een hoger opleidingsniveau
hebben dan de rest van de stad. Verder wonen er in vergelijking met de gehele stad minder
mensen met een migratieachtergrond. Ongeveer twee derde van de inwoners is tussen de
20 en 64 jaar. Het aantal ouderen boven de 65 is vergelijkbaar met de rest van de stad.

Het wijkteam van José
In 2018 is het team ontstaan vanuit een pilot. De Wmo-wijkteams vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en hebben de opdracht laagdrempelig en wijkgericht te werken. Professionals krijgen de ruimte om binnen de kaders van de wet- en regelgeving tot passende oplossingen te
komen met hulpvrager. Het Wmo-wijkteam is één van de toegangspoorten voor hulp en ondersteuning in de stad. Andere toegangspoorten zijn bijvoorbeeld het CJG voor jeugdgezondheid- en jeugdhulp vragen, Wijkpunten voor zorg- en ondersteuningsvragen, het daklozenloket voor de toegang tot
maatschappelijke opvang en Sociale Zaken voor ondersteuning vanuit de Participatiewet. Voor com-
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plexe problematiek is er een stedelijk team. Het team van José bestaat uit ongeveer 14 medewerkers14.
De meeste zijn Wmo-casemanagers: naar aanleiding van Wmo-aanvragen gaan ze op huisbezoek
en onderzoeken welke ondersteuning nodig is. In afstemming met zorg- en welzijnsaanbieders en
andere partners zorgen ze ervoor dat de juiste ondersteuning wordt ingezet. Daarnaast zijn er twee
medewerkers die de praktische zaken rond de aanvragen en Wmo-beschikkingen regelen. Ook zit er
één onafhankelijke cliëntondersteuner in het team. Voor een compleet overzicht van de taken, zie
kader. Alle professionals – met uitzondering van de onafhankelijke clientondersteuner – zijn in dienst
bij de gemeente. Een deel van het team is (zeer) ervaren met meer dan tien jaar ervaring, en een deel is
startend. De teamleider heeft veel ervaring op verschillende posities binnen de gemeente.

Het wijkteam van José heeft de volgende taken:
Wmo-meldingen: elke week komen er Wmo-meldingen binnen. Inwoners kunnen
zichzelf aanmelden via de site, via een spreekuur, maar ook professionals kunnen inwoners
aanmelden. Meestal zijn er een paar regels aan informatie bij deze Wmo-melding. De
zorgregelaars van het team verdelen de casussen over de casemanagers. De Wmocasemanager belt op en plant een huisbezoek. Ze hebben geen vaste caseload. Wat daarbij
speelt is dat er grote verschillen kunnen zijn tussen casussen – van een her-aanvraag van
een rolstoel tot een vervuild huis met veel betrokken partijen. De afspraak is 5 nieuwe
meldingen per week op te pakken.
Spreekuren Wmo: inwoners kunnen ook via een spreekuur binnenkomen. De Wmoconsulenten zijn aanwezig bij verschillende spreekuren: in de Wijkpunten, bij het CJG en
in een wooncomplex voor ouderen. Ook onderzoekt het team of het in de bibliotheek kan
zitten.
Huisbezoeken: de Wmo-casemanager gaat op huisbezoek. Dit gebeurt altijd met zijn
tweeën. Meestal met een andere collega uit het Wmo-wijkteam, en soms met een professional van een andere organisatie. In het gesprek vraagt de Wmo-casemanager breed uit.
Coördinatie: na het huisbezoek werkt de Wmo-casemanager informatie uit, kijkt wat
passend is gezien de situatie van de inwoner en stelt een plan op. Soms is het nodig meer
informatie te verzamelen voor een compleet beeld. Bijvoorbeeld door nog een gesprek
met de inwoner, of contact met een professional van een andere organisatie die ook
betrokken is. Wat er vervolgens gebeurt, is afhankelijk van de inhoud van het plan. Vanuit
de Wmo zijn er verschillende producten, zoals een rolstoel of een traplift, maar er kan ook
begeleiding worden ingezet. Als er een Wmo maatwerkvoorziening wordt ingezet, komt
er een beschikking en wordt er een zorgaanbieder gekozen. De Wmo-casemanager heeft
een tweede gesprek met de klant15 en de zorgaanbieder. De zorgaanbieder maakt een
ondersteuningsplan. De Wmo-casemanager is het vaste contactpersoon voor de inwoner
en monitort de voortgang van de uitvoering door de zorgaanbieder.

14 Gedurende de looptijd van het onderzoek zijn er een aantal personeelswisselingen.
15 We gebruiken in dit hoofdstuk zowel de term ‘klant’ als ‘inwoner’. Beiden worden in het wijkteam van José gebruikt.
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Het kan ook voorkomen dat er geen Wmo maatwerkvoorziening wordt ingezet. Dan
wordt er ook een plan gemaakt, met daarin bijvoorbeeld aanmelding voor burenhulp, of
activiteiten in het buurthuis.
Intern team overleg; om de week is er teamoverleg en elke week casuïstiekoverleg.
Overleg met samenwerkingspartners: dit gebeurt vaak telefonisch op casusniveau.
MDO (multidisciplinair overleg) dit is een uitzondering, zo geeft José aan.

WERKWEEK



Maandag: ingewikkeld verhaal

Om 9 uur gaat José met de lift naar de eerste verdieping. Ze opent met haar pasje de deur
naar de kantoortuin. Een aantal collega’s zitten achter hun computer. José pakt koffie en groet
haar collega’s. Kort wisselen ze wat uit over hoe hun weekend was. Dan gaat ze snel achter haar
computer zitten: op de planning vandaag staat een huisbezoek bij een nieuwe casus en vanmiddag casuïstiekoverleg met het team. Tussendoor verslagen maken van twee huisbezoeken en haar
e-mails beantwoorden.
Het verschilt nogal per inwoner wat José over de situatie weet voordat ze op huisbezoek gaat. Het
is afhankelijk van de informatie die is ingevuld bij de Wmo-melding via internet. Soms heeft ze
meer informatie als de casus via een professional is aangemeld. José opent de Wmo-melding van
het eerste huisbezoek en leest een vrij formele omschrijving. Het lijkt erop dat deze melding niet
gedaan is door de mevrouw zelf, maar door iemand anders. Hulp in het huishouden zou nodig
zijn. Bij een huisbezoek kom je als professional in de thuissituatie van een inwoner die je niet kent.
José weet eigenlijk niet meer dan het adres en deze twee regels in de Wmo-melding. Wel heeft ze
telefonisch contact gehad met mevrouw voor het maken van deze afspraak.
De folder van de gemeente beschrijft dat de Wmo mensen helpt om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te blijven wonen en mee te doen aan gewone activiteiten. Veel hulp is voor iedereen toegankelijk: daarvoor is geen verwijzing nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om koffiedrinken in een
buurthuis. Voor sommige soorten van hulp is een verwijzing nodig en moet eerst met iemand van
de gemeente worden gepraat. Dit geldt bijvoorbeeld voor: hulp bij het huishouden, individuele
begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen en beschermd wonen. Voor deze voorzieningen moet
een Wmo-melding worden gemaakt. Dat kan via de website, via de telefoon en eventueel bij een
Wijkpunt – waar professionals inwoners kunnen ondersteunen bij het doen van een melding.

‘Een gesprek heeft vaak een natuurlijk verloop’
Samen wandelen we naar het eerste huisbezoek. Heeft José een beeld van hoe ze dit gesprek in
gaat? José: ‘Nee, eigenlijk niet; een gesprek heeft vaak een natuurlijk verloop. Meestal begin ik
met een stukje introductie: dat we zijn gekomen naar aanleiding van de melding Wmo, dat we
een nieuwe werkwijze met vaste casemanagers hebben. En dat dit gesprek bedoeld is om breed
kennis te maken en om de situatie te bespreken. Als ik merk dat iemand al gaat vertellen, dan kap
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ik dit niet af maar probeer ik later een ingang te vinden om de zaken uit de introductie alsnog te
vertellen. Soms is het wel veel hoor voor mensen, om ook uit te leggen dat we na het gesprek een
verslag en advies maken. En als het niet vanuit de Wmo kan, dat we zoeken naar een passende
oplossing. Maar goed, dat probeer ik zo rustig mogelijk te doen.’ Het is merkbaar dat José duidelijk
veel ervaring heeft in het voeren van dit soort gesprekken. José: ‘Ik ga dus zo breed mogelijk het
gesprek in, met de vraag van de inwoner in mijn achterhoofd. De leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix heb ik daarbij in mijn hoofd. We zijn niet verplicht om deze langs te lopen in het
gesprek, je kijkt wat je denkt wat je ter sprake moet brengen.’

De wereld achter de Wmo-melding
José belt aan. Er gebeurt niets. José heeft het telefoonnummer van mevrouw in haar mobiel - dat
doet ze altijd voor de zekerheid - en belt op. Na een kort gesprek gaat de deur naar een smalle,
donkere hal en trap open. Boven aan de trap staat een vrouw van rond de 50. We lopen naar
boven en gaan zitten in de woonkamer met grote lichte ramen en waar een grote televisie zonder
geluid aanstaat - die blijft gedurende het hele gesprek aanstaan. Om het ijs te breken zegt José:
‘Wat een lichte woning heeft u’. Dan opent José het gesprek.
José leidt het gesprek op een behendige en verkennende manier. Het valt op dat José de vrouw
echt haar verhaal laat doen. Ze vat dingen samen en geeft aandacht aan haar gevoelens. Bijvoorbeeld; ‘U heeft een pittige tijd achter de rug zeg’, of; Of: ‘U zei dat u zich schaamde?’ Ze probeert
ook een beeld te krijgen van het dagelijks leven van de vrouw. Bijvoorbeeld: ‘Bent u in die tijd
depressief geraakt? Hoe zit het met uw gezin, heeft u daar nog contact mee? Wat doet u zelf; hoe
gaat het met koken, wassen, boodschappen doen, het huis schoonmaken en opruimen? Hoe zien
uw dagen eruit? Gaat u weleens naar buiten? Heeft u hobby’s, ontmoet u andere mensen? Zijn er
dingen die u leuk vindt om te doen?’ Ook vraagt ze behoedzaam door over de mentale problemen
van de vrouw. ‘Heeft u dat al eerder gehad, bent u daar bekend mee?’ José heeft een klein schriftje
op haar schoot, ze schrijft af en toe wat op.
Na afloop van het gesprek lopen we de trap af en de buitenlucht in. Het verhaal van de vrouw
heeft voelbaar indruk gemaakt, we zijn er even stil van. José: ‘Ik heb nog geen goed beeld van de
situatie. Het is een ingewikkeld verhaal met veel betrokken partijen.’ Wat is nu de volgende stap?
José zegt dat ze goed moet bedenken voor welk probleem huishoudelijke hulp een oplossing zou
zijn. Uit het gesprek kwamen meerdere vraagstukken naar voren – die niet helemaal duidelijk zijn
geworden in het gesprek. Ook werd duidelijk dat er meerdere professionals betrokken zijn, zoals
medische professionals, maar ook de consulent van Werk & Inkomen van de gemeente. ‘We zouden – alleen als mevrouw daar toestemming voor geeft – kunnen bellen met de consulent van
Werk en Inkomen. Ik ga het even laten bezinken en alles uitwerken in een verslag. Dan zien we
vanzelf waar we nog informatie over missen en wat een logische vervolgstap is.’

Een verloren afstandsbediening en tien steekincidenten
Terug op kantoor hoort José de gesprekken van collega’s. Haar collega Rosa moet hoorbaar moeite
doen om de inwoner die haar opbelt iets uit te leggen. Rosa blijft rustig en legt steeds uit hoe het
team werkt en waarom de beslissing is genomen. Het klinkt niet als een prettig, respectvol gesprek.
Als ze heeft opgehangen vraagt collega Bas: ‘Gaat het?’ Rosa vertelt dat de man zijn afstandsbediening van zijn scootmobiel is kwijtgeraakt en dat hij de nieuwe zelf moest bekostigen.
De man belde om verhaal te halen en werd boos: ‘Krentenbakkers, bedankt, wederom voor niks!’
Bas zegt: ‘Nou, dat is een lekker begin van de week zo. En is dit niet eigenlijk iets dat bij de specialisten hoort?’ Collega Marianne mengt zich ook in het gesprek: ‘In een ander wijkteam hoorde
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ik dat het team wél een nieuwe afstandsbediening betaalde.’ Ze praten nog even verder hoe ze
dit in het systeem moeten registreren: moeten ze een nieuw advies schrijven, of kan het met een
uitgebreide notitie in het dossier worden toegelicht?
De stilte keert terug in de kantoortuin. Collega Joyce komt binnen. ‘Poeh’ zegt ze, even bijkomen.
‘Ik had net een huisbezoek samen met Krijn van de GGZ bij een casus die 25 incidenten op zijn
naam had staan; 10 keer had hij iemand gestoken. Ik vond het wel spannend om er weer heen te
gaan. Ik was er al een keer eerder met Krijn geweest, toen werd de man heel erg boos. Nu was
de sfeer vanaf de start veel beter. Ik denk omdat we heel helder aangaven wat wel en niet kon.’
‘Fijn, ik kan me voorstellen dat je daar even van moet bijkomen’, zegt José. ‘Heb je in deze casus
ondersteuning nodig?’ ‘Dat is lief van je’, zegt Joyce. ‘Alexia, teamleider, is nauw betrokken, dus
dat is niet nodig.’
Na de lunch spoeden José en haar collega’s zich naar de vergaderruimte voor het casuïstiekoverleg. In de rij bij de koffieautomaat, nog even naar het toilet. Normaal gesproken bespreekt het
team casuïstiek waarover ze graag willen sparren met collega’s. Dit keer is het anders: er zijn
twee sprekers vanuit de gemeentelijke organisatie over privacy en een nieuw handboek voor
maatwerkvoorzieningen.

‘Ik hoor veel, maar schrijf weinig op’
De privacy medewerker van de gemeente komt een toelichting geven over het privacy beleid. Met
een interactieve quiz waar de professionals de vragen beantwoorden op hun telefoon. Een onderwerp dat nu – en ook tijdens andere overleggen – op tafel komt is ‘Mijn plan’. Boven het plan dat
José en haar collega’s schrijven staat ‘Mijn plan’ waarbij mijn betrekking heeft op de inwoner. Het
idee is dat dit plan van de inwoner zelf is. De teamleden kaarten aan dat de titel niet klopt met de
praktijk. De titel geeft een vertekend beeld: niet de inwoner, maar de professional bepaalt wat erin
komt. Mijn plan is dus eigenlijk Ons plan – aldus een professional. Ook geeft het team aan dat dit
verwarring bij inwoners oproept, bijvoorbeeld omdat het niet in hun woorden beschreven staat of
omdat informatie uit het gesprek ontbreekt. Privacy compliceert de zaak verder: José en haar collega’s mogen alleen dat vast leggen wat relevant is voor de vraag van de inwoner. Waarin iemand
belemmerd wordt, wat iemand wel kan, en wat dat betekent voor een voorziening. Daarnaast mogen ze ook geen informatie over medische zaken of bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging,
vastleggen. Terwijl ze deze informatie veelvuldig te horen krijgen tijdens het keukentafelgesprek
én het vaak ook relevant is voor de motivatie van een Wmo-voorziening. Zoals bij iemand die vanwege artrose slecht ter been is. Het advies vanuit de gemeentelijke organisatie is zo min mogelijk
op te schrijven, en relevante zaken evt. te omschrijven. Een collega vertelt hoe zij omgaat met de
privacyregels. Als ze op huisbezoek gaat vertelt ze bij introductie altijd: ‘Ik hoor veel, maar schrijf
weinig op.’
Er is een urgente casus op dit vlak. Een klant van José wilde het dossier laten verwijderen. Deze
klant was heel boos. Op de website van de gemeente staat dat je als inwoner het recht hebt om
je informatie in je dossier te laten verwijderen. José heeft met de afdeling ICT geprobeerd om
het dossier te verwijderen. Het antwoord van ICT is dat dat technisch gezien niet kan. Het team
vraagt hoe dit zit. De privacy medewerker vertelt dat ze hiernaar kijken. Het lastige is dat de wet
ook zegt dat er een aantal dingen zijn die we als organisatie moeten bewaren. Ze zijn bezig met
een werkinstructie hierover. Na twee uur vergaderen kruipt José weer achter haar computer om
verslagen uit te werken.
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Dinsdag: deurketting of deurbel?

Vandaag staat op het programma van José: naar twee inwoners om een handtekening op te
halen. Bij hen is José al op huisbezoek geweest en nu gaat ze het plan bespreken en een handtekening voor akkoord hierop vragen. We stappen op de fiets naar het eerste adres.
Dan fietsen ze door naar het tweede adres: een oudere meneer die in een flat woont en slechthorend en slechtziend is. Hij voelt zich onveilig en is wat angstig voor mensen die aan de deur komen.
Bij het eerste huisbezoek heeft José aangegeven de mogelijkheden te verkennen van een camera
aan de deur – zodat hij meer tijd heeft in te schatten wie er aan de deur staat en of hij de deur
wil open doen. José had hiertoe een plan gemaakt en haar collega was – via het vierogen principe16 – akkoord. De specialist vanuit de gemeentelijke organisatie die deze aanvraag ook moest
accorderen was het niet direct eens. Die vroeg zich af of het vanuit de Wmo gecompenseerd kan
of moet worden. De specialist maakte hierbij het onderscheid tussen de beperking (slechthorend
en slechtziend) en de angst. Vanuit de Wmo kan men wel een voorziening afgeven omdat iemand
door een beperking belemmerd wordt, maar niet per se als dat door angst wordt veroorzaakt. José
bespreekt de casus in het teamoverleg. Een collega komt hier met het idee om een haakje bij de
deur van de woning te installeren. Dit heeft José in het nieuwe Mijn plan verwerkt.
Bij de start van het gesprek legt José duidelijk uit hoe dit advies tot stand is gekomen en biedt ook
een opening om na te denken over alternatieven. Ze benoemt dat het Wmo-team ook kritisch
moet kijken naar wat nodig is. In geval van meneer is dat het kettinkje. Tijdens het gesprek blijkt
meneer zo’n kettinkje al te hebben, maar blijkt het niet goed te werken. José herhaalt dat vanuit de
Wmo de deurketting de mogelijkheid is. Andere mogelijkheid is op eigen kosten een deurbel met
camera installeren. Ze heeft er ook uitgeprinte afbeeldingen van bij zich die ze laat zien. Dat lijkt
meneer wel wat. José vraagt aan wie meneer het ophangen hiervan zou kunnen vragen? Meneer
antwoordt dat hij misschien iemand in zijn familie kan vragen, maar ook dat er veel ellende is met
veel zieken. José: ‘We zouden ook de burenhulp organisatie kunnen vragen: die hebben vrijwilligers die de deurbel kunnen installeren. U betaalt dan zelf de kosten voor de bel.’ Dat vindt meneer
een prima oplossing. José vertelt hoe het verder gaat: ze past het plan aan, stuurt die per post
naar meneer, die ondertekent het plan en stuurt het terug. José meldt meneer aan bij burenhulp,
die nemen binnen twee weken contact met u op. ‘Heeft u nog vragen?’ ‘Nee,’ zegt meneer. ‘Hier
heeft u mijn kaartje, voor als u later vragen heeft,’ zegt José.

Kostenbesparing en normaliseren
Tijdens de lunch praten de collega’s over de Kostenbesparing. Morgen is er een grote bijeenkomst
met het management en de Wmo-consulenten. Collega Rosa vraagt: wie gaat er allemaal heen?
En zouden we iets nieuws gaan horen?
Omdat het gemeentelijk Wmo-budget is overschreden is het traject Kostenbesparing gestart vanuit
de gemeentelijke organisatie. Er zijn verschillende activiteiten: bijeenkomsten en een werkgroep
met medewerkers die casuïstiek in beeld brengt om daar lessen uit te trekken. Ook zijn er een
aantal werkprocessen veranderd: het vierogen principe is aangescherpt; meer adviezen dan voorheen moeten worden geaccordeerd door een team van gemeentelijke specialisten. In plaats van
met z’n tweeën op huisbezoek is het nu de bedoeling alleen op huisbezoek te gaan, tenzij (en dan
een reden). Bij klanten boven 75 jaar wordt de indicatie voor huishoudelijke hulp ambtshalve – dus
automatisch, zonder huisbezoek – verlengd.
16 Principe waarbij het plan van een teamlid, ook moet worden gelezen en geaccordeerd door een collega.
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De oorspronkelijke opdracht en uitgangspunten van het team veranderen: van ‘Doen wat nodig’
nu ‘Doen Wat nodig + Normaliseren + Kostenbesparing.’ Professionals worden op verschillende
manieren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de Kostenbesparing, zoals bijeenkomsten, intranet en nieuwsbrieven. Naast kostenbesparing is er dus ook de opdracht tot normaliseren. In een nieuwsbrief wordt hier aandacht aan gegeven, o.a. met voorbeelden over wat wel en
niet ‘normaal’ is in het licht van normaliseren. Zo is het bijvoorbeeld – in het licht van vervoersvoorzieningen – normaal dat je zelf betaalt als je vrienden of familie buiten de stad bezoekt.



Woensdag: casusbespreking

Als José om 9 uur aankomt op kantoor is het al druk. Haar ene collega staat op het punt om
naar het CJG te gaan voor casuïstiekoverleg. Twee keer per maand schuift iemand van het Wmoteam hierbij aan om casuïstiek waar zowel jeugd als Wmo vraagstukken spelen te bespreken.
Haar andere collega gaat vanochtend naar de training Oplossingsgericht werken en beantwoordt
van tevoren nog wat mails. Voor José staat vanochtend computerwerk en ’s middags een ingelast
teamoverleg op het programma.
Rond de middag druppelen José en haar collega’s druk pratend de vergaderzaal binnen. Een aantal
collega’s eet ondertussen nog een broodje. De interne coach heeft vier grote vellen opgehangen. Op tafel liggen A4’tjes met de uitgeschreven casus en de stappen van de nieuwe methodiek
voor casuïstiekbespreking. De casus betreft een meneer die plotseling een lichamelijke beperking
heeft gekregen. Hij heeft gerevalideerd en is nu weer thuis. Hij heeft ook een mentale beperking waarvoor hij ambulante begeleiding ontvangt. De casus is op papier uitgewerkt naar verschillende leefgebieden. De vraag van de klant is een driewielfiets. In de casusbeschrijving staat
dat de fiets heel belangrijk is voor het welzijn van meneer. De ergotherapeut heeft meneer een
specifiek model driewielfiets aangeraden, met een zitje voor stabiliteit. Met de motivatie dat het
belangrijk is om te kunnen bewegen op deze manier; lopen vraagt te veel van meneer. Hij heeft
vermoeidheidsverschijnselen.

Vervoersbehoefte of zelfstandigheid weer opbouwen?
Na de eerste ronde gesloten vragen, gaan drie groepjes in ronde twee uiteen met de stappen op
een flap. In de derde ronde komen de groepjes weer bij elkaar en licht elk groepje hun oplossingsrichtingen toe. In het gesprek lijken twee perspectieven naar voren te komen op wat het vraagstuk
in deze casus is: een vervoersbehoefte of zelfstandigheid weer opnieuw opbouwen? Uit beide
perspectieven komen andere oplossingsrichtingen naar voren.
Aan de ene kant pleiten een aantal collega’s ervoor dat nader onderzoek nodig is naar de vervoersbehoefte, bijvoorbeeld door de inwoner te vragen zijn wensen en behoeften rond vervoer te laten
bijhouden in een dagboek. Zij definiëren daarmee de behoefte aan vervoer als centrale vraagstuk.
Voor hen is de eerste stap de precieze behoefte aan vervoer beter in beeld krijgen.
Aan de andere kant zijn er collega’s die het vraagstuk benoemen in termen van zelfstandigheid
en participatie. De situatie van vóór de lichamelijk beperking is voor hen het ijkpunt: toen deed
meneer alles op de fiets en was heel zelfstandig. Meneer moet nu met de lichamelijke beperking
een heel nieuw leven opbouwen. De oplossingsrichting die hieruit volgt is dat meneer iets gaat
uitproberen – zoals de driewielfiets – en dat hij daarmee de zelfstandigheid terugkrijgt die hij hiervóór had. Deze collega’s benoemen dat daar de Wmo immers voor is bedoeld. Ze benadrukken
ook dat je op voorhand niet kunt garanderen dat het met de fiets gaat slagen – iets wat een aantal
andere collega’s zich afvroeg – maar dat de fiets meewerkt in het accepteren van wat er hand is.
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Zij onderstrepen het belang van het aan den lijve ervaren of een fiets wel of niet zal werken. Dat is
belangrijk voor de waardigheid van mensen.
Aan het einde van het casuïstiekoverleg zijn de oplossingsrichtingen geïnventariseerd. De casus
inbrenger wordt gevraagd hiermee verder te kunnen. ‘Ja’, zegt ze en concludeert eruit dat er in
deze casus dus in ieder geval verder onderzoek nodig is.

’Het is een kader, daarbinnen moet je het zelf invullen’
Verschillende teamleden verwijzen naar de Wmo als een zogeheten kaderwet. Dit betekent dat
de wet alleen de grenzen en uitgangspunten van het beleid beschrijft. Deze kaders moeten de
professionals in elke unieke casus vertalen en toepassen. Zoals José aangeeft: ‘Het is een kader,
daarbinnen moet je het zelf invullen. Wat is dan doen wat nodig? Daarin neem je ook je eigen normen en waarden mee. Als team zijn we zoekend naar wat past binnen de Wmo en wat niet.’ Een
voorbeeld: ‘Wat is normaal? Die afweging is zo persoonlijk. Een meneer die door een beperking
niet meer altijd op tijd bij het toilet kon zijn, had een toiletstoel aangevraagd. De wet zegt in dit
geval: het kan vanuit de Wmo, maar het moet niet. Er zijn dan drie opties: 1) eerst lenen van de
toiletstoel 2) kopen van de toiletstoel, ongeveer 80 euro, per maand 15 euro opsparen tot je bij
het bedrag bent 3) uit de Wmo financieren. Wat kies je dan?’



Donderdag: verschillende verwachtingen

José zit achter haar computer. Twee collega’s vertrekken naar het spreekuur van het Wijkpunt in het woonzorgcentrum. Wat doen de Wijkpunten precies? ‘Dat is een goede vraag, ik
leg het je uit.’ José vertelt: ‘Door de stad heen zijn op verschillende locaties, zoals wijkcentra en
stadsdeelkantoren, toegankelijke Wijkpunten ingericht. Inwoners kunnen er terecht met vragen
op het gebied van werk, zorg, jeugd, welzijn of maatschappelijk werk. Het punt wordt bemenst
door medewerkers van de welzijnsorganisaties – maatschappelijk werkers, ouderenconsulenten,
onafhankelijke clientondersteuners.’ Daarnaast nemen José of haar collega’s tijdens spreekuren
ook regelmatig zitting in het Wijkpunt. Het Wmo-team werkt samen met de medewerkers van de
welzijnsorganisatie en verwijst inwoners hiernaar door.
Zo kan het Wijkpunt kortdurende ondersteuning van acht gesprekken vanuit het maatschappelijk
werk bieden. Andersom kunnen medewerkers van het Wijkpunt inwoners naar het Wmo-team
overdragen als er geïndiceerde Wmo-ondersteuning nodig is. Hoe verloopt de samenwerking?
José: ‘Het verloopt nog niet altijd even soepel. Je merkt dat er bij beiden kanten verschillende verwachtingen leven over wat de andere partij kan bieden. En dat we dan casuïstiek doorverwezen
krijgen waarvan we zelf vinden dat het niet past. Zo had ik laatst de volgende casus: een mevrouw
had in het verleden Wmo-begeleiding bij organisatie A. gekregen en wilde dit opnieuw. Destijds
had deze mevrouw veel schulden en speelde er andere sociale problematiek, nu was haar situatie
veranderd. In het keukentafelgesprek dat ik samen met een collega voerde bleek dat de eigenlijke
vragen waren: een andere woning vinden en meer informatie over bijverdienen bij de uitkering.
Onze inschatting was dat Wmo-begeleiding van organisatie A. hiervoor niet passend was en het
een vraag voor het Wijkpunt was. Ik heb toen in het bijzijn van mevrouw een afspraak gemaakt en
telefonisch overdracht gedaan naar de medewerker van het Wijkpunt. Vervolgens gaat mevrouw
op het afgesproken tijdstip zelf naar het Wijkpunt. Dan zit er een andere medewerker dan waaraan
de telefonische overdracht was gedaan die haar situatie niet blijkt te kennen. Voor mevrouw is het
lastig de eigen situatie goed uit te leggen. Het gevolg was dat mevrouw zich niet goed geholpen
voelde. De medewerkers van het Wijkpunt waren van mening dat ze Wmo begeleiding nodig had
– en dat mevrouw dus weer terug moest naar het Wmo-team.’
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REFLECTIE WERKWEEK JOSÉ
Ik reflecteer aan de hand van de vijf aandachtsgebieden uit de inleiding op José’s werkweek.

1. Inkadering: opdracht in beweging
De opdracht van de gemeente aan het Wmo-team is – mede onder invloed van de Wmo
tekorten – sterk in beweging. De verschuivingen zijn kortweg als volgt te typeren: van Doen wat
nodig naar Doen Wat nodig + normaliseren + kostenbesparing. De teamleden moeten zich individueel en als team steeds opnieuw verhouden tot deze veranderingen in de kaders die elkaar in
rap tempo opvolgen. En bekijken wat deze betekenen voor keuzes die ze dagelijks maken over de
ondersteuning aan inwoners. Dat vraagt veel van professionals.
Verschillende professionals signaleren dat deze veranderingen hen verder doet afwijken van de
oorspronkelijke opdracht van het team. Zij kaarten regelmatig bij het management aan hoe beleid
in de praktijk uitpakt en wat discrepanties hierin zijn – zie bijvoorbeeld de situatie rond Mijn plan.
Dit verloopt veelal via de teamleider die punten vanuit het teamoverleg meeneemt naar het management. Hierin zijn verschillen tussen de professionals: de een spreekt zich explicieter uit dan de
ander. Tegelijkertijd zien we bij verschillende teamleden een pragmatische houding waarin gezocht
wordt naar manieren om mee te bewegen en er het beste van te maken. De teamleider lijkt hierin
een belangrijke rol te spelen. De veranderingen leiden soms ook tot gevoelens van frustratie. We
zien ook humor als strategie in het omgaan met beleid (Hoijtink in Bredewold et al., 2018) met
name rond de situaties die privacyrichtlijnen met zich mee brengen. Humor kan sociaal werkers
helpen om te gaan met gevoelens van machteloosheid (Hoijtink, 2018).

Veel aandacht wet- en regelgeving
Polstra (2011) beschrijft vier werelden waarmee professionals te maken hebben:
1. wereld van wet- en regelgeving;
2. wereld van de lokale politiek;
3. wereld van ondersteuning17;
4. wereld van de mens (ondersteunen, begeleiden, stimuleren en motiveren van burgers).
Elke wereld kent een eigen dynamiek, codes, taal, logica en belangen. Dat betekent dat professionals deze verschillende werelden moeten kunnen begrijpen en verschillende talen kunnen spreken.
En zich tussen deze werelden moeten kunnen bewegen. Tussen de werelden kunnen tegenstrijdige
belangen bestaan: wat voor een inwoner het meest belangrijk is, hoeft niet te stroken met wat
vanuit wet- en regelgeving mogelijk is of wat de lokale politiek voorstaat.
Het valt op dat de wereld van wet- en regelgeving bij José’s team sterk naar voren komt. Werkprocessen en organisatorische zaken om de ondersteuning vanuit de Wmo te organiseren vragen
veel aandacht. Zoals nieuwe handboeken en procedures, werkwijze rond beschikkingen, nieuwe
privacyrichtlijnen, kostenbesparing en nieuwe routes voor het accorderen van de Wmo-adviezen.
Tijdens het onderzoek komt het een aantal keer voor dat tijdens overleg dat bedoeld is voor het
bespreken van casuïstiek, een spreker vanuit de gemeentelijke organisatie over veranderingen in
werkprocessen komt vertellen.

17 Polstra spreekt van de wereld van arbeid, wij hebben dat hier aangepast naar ondersteuning.
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2. Thuisbasis: teamleider de schakel
Een aantal teamleden benoemt expliciet dat sparren met collega’s over de dilemma’s die
zij tegenkomen in casuïstiek hen steunt in hun werk. Dit krijgt op verschillende manieren vorm:
uitgebreid met het hele team tijdens het casuïstiekoverleg of tijdens één op één overleg met een
teamgenoot of teamleider. Vooral casuïstiekoverleg wordt meerdere keren benoemd als helpend.
Juist omdat professionals beleidskaders in de praktijk moeten vertalen en daarbij een bepaalde
interpretatieruimte hebben is het zo prettig om casuïstiek samen te bespreken. Een professional
benoemt dat het fijn is omdat je dan als team die beslissingen samen draagt.
Dit betekent niet dat de teamleden het overal over eens zijn; we zien ook verschillen in perspectieven. Bijvoorbeeld rond de vraag of in een casus van een 80-jarige vrouw huishoudelijke hulp nodig
is? Aan de ene kant zijn er professionals die geneigd zijn dit af te geven, en aan de andere kant
zijn er professionals die zich afvragen of de gemeente dit moet compenseren en wat precies een
schoon en leefbare woonomgeving is.
We zien dat de teamleider voor diverse teamleden steunend is in het dagelijks werk. Door een
belangrijke schakel te vormen tussen de werkvloer enerzijds en het management anderzijds. De
teamleider vertaalt de genomen beslissingen van bovenaf naar het team, en probeert de veranderingen te duiden en daarmee de teamleden houvast te geven. Bijvoorbeeld door expliciet te
benoemen dat het team werkt binnen een politieke werkelijkheid (de gemeente) en dat dat kan
betekenen dat zaken regelmatig veranderen. Op deze manier helpt de teamleider het team zich te
verhouden tot de wereld van de lokale politiek. Ook benoemt de teamleider dat de wet zelf nooit
veranderd is maar dat de interpretatie van de wet steeds verandert. Aan de andere kant adresseren
teamleden ook signalen of vraagstukken voor het management of de directie die de teamleider
meeneemt naar het management of directie. Dit zien we bijvoorbeeld rond privacy en dossiervorming – een inwoner die heeft aangegeven bepaalde informatie over diens situatie uit het verslag
te willen, waarbij blijkt dat dit technisch niet mogelijk is. Wanneer nodig bij complexe casuïstiek,
denkt en werkt de teamleider ook mee.
Bij de start van het onderzoek benoemt het team als centraal vraagstuk: de eigen positionering.
Men krijgt heel veel verschillende meldingen en signalen; inwoners en samenwerkingspartners
lijken niet altijd een goed beeld te hebben van waar de Wmo wel en niet voor staat. Wat hierbij
meespeelt is dat het team is ontstaan vanuit een pilot waarbij de opdracht en doelgroep van het
team breed was, en zich nu specifiek richt op de Wmo. Tegelijkertijd is de Wmo zelf niet altijd heel
concreet, terwijl inwoners dit soms wel verwachten, bijvoorbeeld ‘Wat valt er in mijn pakket?’. Het
team moet inwoners en samenwerkingspartners meekrijgen in de nieuwe smallere functie van het
team én de veranderingen in het Wmo beleid sinds de decentralisaties.
Hiervoor heeft het team een helder en gezamenlijk beeld nodig van waar de Wmo voor hen voor
staat. We zien regelmatig in individuele casuïstiek vragen rond de interpretatie van de beleidskaders. Bijvoorbeeld: Wat is doen wat nodig in deze casus? Wat is hier normaliseren? Als de Wmo
zegt dat een Wmo-voorziening kan, betekent het ook dat we die afgeven? Op het niveau van individuele casuïstiek worden dergelijke vragen besproken tijdens casuïstiekoverleg. We zien echter
niet dat dit gesprek wordt opgetild naar het niveau van het team: naar een gedeeld verhaal over
hoe het team naar de Wmo kijkt. Bijvoorbeeld door gedeelde afwegingen rond bepaalde type
casuïstiek te benoemen. Of gedeelde afwegingen rond begrippen als normaliseren of doen wat
nodig met elkaar te benoemen. Heel soms wordt de visie of positie door de teamleden wel even
aangeraakt: tijdens een teamoverleg komen duidelijk verschillende visies naar voren over de vraag
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waar het team voor staat. Is het team uitvoerder van de wet is of het team er om mensen te ondersteunen en benut men daarvoor de wet? Er komen verschillende perspectieven op deze vraag
naar voren, er wordt geen gezamenlijke conclusie getrokken.
Een gedeelde visie op de Wmo werkt ondersteunend voor het dagelijks handelen. Het zorgt voor
een gemeenschappelijke norm die als een basis onder het handelen van het team ligt en waar individuele professionals bij het maken van beslissingen op terug kunnen vallen. We weten uit ander
onderzoek (Spierts et al., 2017) dat professionals weinig tijd nemen om afwegingen te expliciteren
en te delen, en dat het maken van een beslissing dus vaak een individuele aangelegenheid is. Zonder gemeenschappelijke norm geeft dat ruimte aan willekeur. Een visie helpt dus om besluiten te
verantwoorden richting inwoner, opdrachtgever en samenwerkingspartners. Het helpt ook positie
te bepalen in de samenwerking omdat het duidelijk maakt: ‘hier zijn we wel van en hier niet’.

3. Cliënten en hun netwerk: toename sociale problematiek
Een van de kenmerken van de werkwijze van de Wmo-teams bij de oprichting is dat de
inwoner een Wmo-casemanager krijgt die op huisbezoek komt en zijn vaste contactpersoon blijft
gedurende het traject. Professionals noemen deze persoonlijke benadering als grote winst van de
nieuwe werkwijze. Ze komen bij mensen thuis, de inwoner krijgt een direct mobiel nummer van de
casemanager en ze kunnen een band opbouwen met inwoners. Kortom: het is veel persoonlijker.
Of zoals een professional omschrijft: ‘De gemeente krijgt een gezicht’.
De teamleden merken een toename van sociale problematiek bij inwoners in hun gebied. Ze zien
bijvoorbeeld meer psychische problematiek, armoede, schulden, eenzaamheid. Als gevolg daarvan
zien ze dat er ook meer mensen dak- of thuisloos zijn. De professionals merken dat de casuïstiek
waar ze mee te maken krijgen steeds complexer wordt. Inwoners hebben vaker dan voorheen
problemen op meerdere leefgebieden. Ze hebben niet alleen ondersteuning bij hun huishouden
nodig of dagbesteding, maar ook schulden, problemen met de buren en een kind dat niet naar
school wil of kan.
Tegelijkertijd zien de teamleden dat het sociale netwerk van deze mensen kleiner is. Bij de keukentafelgesprekken ontmoeten zij inwoners die zeer beperkt een beroep kunnen doen op steunende
sociale contacten. Het grootste deel heeft weinig familie of bekenden die hen kunnen ondersteunen, of wil hen niet verder belasten. Ook komt het voor dat het netwerk zelf problemen heeft. Dit
vormt een dilemma voor professionals: waar vanuit beleid de opdracht is zoveel mogelijk te doen
in het informele netwerk alvorens professionele ondersteuning wordt ingezet, zien professionals
dat die mogelijkheden regelmatig zeer beperkt zijn.

4. Samenwerking: elkaar kennen en ontmoeten
Het team is op verschillende manieren bezig de samenwerking met verschillende partners
verder vorm te geven. Ook wil het team graag meer verbinding maken met de buurt.
Wat belemmerend werkt in de samenwerking zijn onduidelijke of botsende verwachtingen over
elkaars rol, taken en verantwoordelijkheden, privacyregels en het gebrek aan tijd bij professionals
om opgedane contacten daadwerkelijk te onderhouden en uit bouwen. Elkaar kennen, ontmoeten
en weten wat precies elkaars mogelijkheden zijn, werken positief in de samenwerking.
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5. Toerusting: discretionaire ruimte

We zien dat de ruimte die professionals hebben om te handelen steeds verder wordt ingekaderd. Zo wordt – in het licht van Normaliseren – met voorbeelden concreet gemaakt wat wel en
niet normaal is volgens de organisatie. Ook door professionals wordt benoemd dat er meer kaders
vanuit de organisatie komen en zij meer gestuurd worden op een bepaalde manier naar casuïstiek
te kijken.
Dit is interessant omdat een terugkerend vraagstuk in het team is hoe om te gaan met de discretionaire ruimte die inherent is aan het werk als street-level bureaucrat (Lipsky, 1980). In de casuïstiek
komen de afwegingen die professionals moeten maken naar voren: wat betekent doen wat nodig
en normaliseren precies in deze casus? Er zijn verschillende handelingsopties: welke kies ik dan
en op basis waarvan? Als de Wmo zegt dat het bieden van ondersteuning kan, maar niet moet,
hoe interpreteer ik dan de wet? Hoe weeg ik dat af met de procedures die er zijn, en hoe spelen
dan ook mijn eigen normen en waarden daarin mee? Zoals een professional het verwoordde: ‘Als
team zijn we zoekend naar wat past binnen de Wmo en niet.’ Deze zoektocht vindt plaats in een
omgeving die continu in beweging is en waar de ruimte om keuze te maken steeds verder wordt
ingekleurd. Het als team ontwikkelen van een visie kan hierin helpend zijn.

Blik op het werk van José, Mehmet en andere wijkteamleden

*

pagina 49 van 86





4

K
 arin en Thijs: ‘Mensen
vertrouwen je en dat
moet je behouden. Dat is
je kern als wijkteam.’

Karin en Thijs zijn verbonden aan een sociaal wijkteam in een middelgrote stad in
het westen van het land. Beide zijn vijftigers en volgens het tweebenen principe
sinds de start van het wijkteam vanuit een moederorganisatie gedetacheerd. Karin
is wijkverpleegkundige. Het merendeel van haar tijd werkt ze voor het wijkteam en
daarnaast nog een paar uur per week in de zorg. Thijs is maatschappelijk werker. Als
sociale raadsman is wet- en regelgeving zijn expertise. Thijs werkt parttime bij een
welzijnsorganisatie en parttime bij het wijkteam. 18

Het werkgebied van Thijs en Karin omvat drie wijken dat ruim 15.000 inwoners telt.
Het gebied is divers. In de vooroorlogse arbeiderswijken zijn werkloosheid, armoede en
schulden veel voorkomende problemen. Hoewel de deelgebieden onderling verschillen
en een eigen karakter hebben, zijn er ook gedeelde noemers. Het grootste deel inwoners
is van Nederlandse afkomst (beide ouders geboren in Nederland). In dit gebied kom je
zowel nieuwe luxere woningen als ongepolijste arbeiderswoningen tegen. Er zijn relatief
veel woningen in het lagere segment (sociale huurwoningen). De komende jaren worden
door woningcorporaties veel renovatie- en nieuwbouwprojecten uitgevoerd voor meer
differentiatie in het woningaanbod en een mix van inwoners.
Het wijkteam heeft een vaste plek in het buurtcentrum. Inwoners kunnen in- en uitlopen
om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dat maakt het mogelijk dat ze ook snel
in contact kunnen zijn met het wijkteam. Andere maatschappelijke organisaties, zoals
het Centrum Jeugd en Gezin bevinden zich ook in dit buurtcentrum. De toegang tot het
wijkteam is daardoor laagdrempelig, vindbaar en dichtbij.

18	Deze casus is geshadowd door Susan de Vries, werkzaam bij Movisie als onderzoeker (o.a. op het thema eenzaamheid)
en uitgewerkt door Silke van Arum, werkzaam als senior onderzoeker bij Movisie (op de thema’s integraal werken,
wijkgericht werken en doen wat werkt).
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De toegang tot het wijkteam is wijkgericht georganiseerd. Dit betekent dat ieder wijkteam
een eigen telefoonnummer en emailadres heeft waarop zij direct bereikbaar zijn voor hun
inwoners. En inwoners kunnen op een plek in de buurt binnenlopen. Daarnaast is er een
website en een folder met informatie over het team, en incidenteel flyers ed. om bewoners
te bereiken die dat nodig hebben.
Drie momenten in de week is er een speciaal inloopspreekuur waar de tijd wordt genomen
voor een gesprek met een inwoner en betrokkenen. De wijkteamleden geven aan dat
inwoners die bij het wijkteam komen veel sociaaleconomische problemen kennen, zoals
armoede, schulden en werkloosheid. Veel vragen bij het inloopspreekuur gaan over het
aanvragen van toeslagen of het meelezen met belastingpapieren. Het zijn voornamelijk
praktische ondersteuningsvragen waarmee inwoners bij het wijkteam aankloppen. Na goed
doorvragen blijkt vaak dat er meer aan de hand is, veel meer. Geldzorgen, een mogelijke
huisuitzetting, het niet kunnen vinden van betaald werk, gezondheidsproblemen. Vaak
complexe problemen op meerdere levensgebieden. Daarnaast zijn het aantal statushouders
die door het wijkteam worden ondersteund sinds 2015 ook toegenomen. Ook zij hebben
vooral rondom financiën veel vragen, doordat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen,
het systeem niet kennen en niet weten waar zij moeten aankloppen voor de juiste
ondersteuning.

Het wijkteam van Karin en Thijs
Het team van Karin en Thijs is een integraal team; dat betekent dat hulpvragen, van enkelvoudige
tot meervoudige problematiek, zoveel mogelijk door het wijkteam worden opgepakt. De gemeente besteedt de wijkteams uit aan meerdere (vaste groep) aanbieders die samen met verschillende
afdelingen van de gemeente een netwerkorganisatie vormen. De wijkteamleden zijn in dienst bij
hun (moeder)organisatie of gemeentelijke afdeling.
De opdracht van de gemeente aan het wijkteam is om de ondersteuning te richten op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het (weer) mee (laten) doen van mensen in
de maatschappij op verschillende niveaus, vanuit een oplossingsgericht perspectief. In de praktijk
betekent dit dat de professionals het netwerk van de burger zo actief mogelijk betrekken bij het
vinden van oplossingen. Preventie is een belangrijk onderdeel van de opdracht. Het wijkteam heeft
een belangrijke preventieve functie om (escalatie van) problemen te voorkomen. Dit doen zij door
vroegtijdig signaleren, leefsituaties te stabiliseren, en door tijdig de juiste hulp en ondersteuning
in te schakelen. Daarnaast heeft het wijkteam als opdracht om individuele ondersteuning aan een
collectieve aanpak te verbinden. Daar waar mogelijk sluiten zij aan op bestaande initiatieven en
activiteiten in de wijk bij het zoeken naar oplossingen van problemen. Een belangrijk onderdeel van
de opdracht van het wijkteam is doelgericht werken. Dit betekent dat wijkteamleden specifieke
kennis of competenties in schakelen van collega’s, als zij deze niet zelf in huis hebben. Dit helpt
om doelgerichter te werken, sneller tot een oplossing te komen en voorkomt onnodige kosten.
Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige, schulddienstverlener, klantmanager Werk en inkomen,
Wmo casemanager, opbouwwerker, MEE consulent, ambulant begeleider GGZ en meerdere maatschappelijk werkers. Iedere professional treedt naar buiten toe op als generalist. Dat wil zeggen dat ze
over allerlei onderwerpen - denk aan armoede, verslaving, eenzaamheid - basiskennis eigen moeten
maken om problematiek te signaleren, bespreekbaar te maken in het team en elkaar consulteren
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voor meer specifieke kennis. De wijkteamleden trekken daar meestal samen in op. Het generalistisch
werken met een eigen specialisme wordt ook wel de T-shaped professional genoemd.19 Alle vragen
worden generalistisch opgepakt, waarbij de verschillende specialismes in het team worden benut.
In het team wordt rekening gehouden met de verschillende expertises en vaardigheden die de
teamleden hebben. Bij complexe casuïstiek met vragen buiten het eigen vakgebied worden collega’s geraadpleegd. Op deze manier kan iedereen vanuit de eigen expertise zijn licht laten schijnen
over de casus. Het team bevat zowel zeer ervaren professionals met meer dan 10 jaar werkervaring
als jonge startende professionals. Het team wordt aangestuurd door een teamleider.
Hoe zien de werkdagen van Karin en Thijs bij het wijkteam eruit? Welke kwesties en vraagstukken
komen in een werkweek op hun pad? En hoe gaan zij daar, samen met hun collega’s, mee om? Ik
ben aanwezig bij verschillende overleggen en casusbesprekingen en loop met Thijs en Karin mee
tijdens huisbezoeken.

WERKWEEK



Maandag: de betekenis van regie

Het is maandagochtend 9 uur en Thijs komt het buurtcentrum binnen. Hij wordt vriendelijk
begroet door de vrijwilliger achter de bar en krijgt een kop koffie. In het buurtcentrum zitten een
aantal wijkbewoners op leeftijd aan een tafel met elkaar te kletsen. Ze begroeten Thijs. Thijs is die
ochtend verantwoordelijk voor het draaien van het inloopspreekuur van het wijkteam, dat drie keer
per week plaatsvindt. Tijdens het inloopspreekuur mogen wijkinwoners zonder afspraak aankloppen bij het wijkteam. Thijs loopt de spreekkamer in, neemt snel een slok van zijn koffie en ontvangt
de eerste inwoner. Zijn werkdag is begonnen. Thijs kent de mevrouw die op het spreekuur komt
vrij goed. ‘Als mensen weten van de mogelijkheid om direct vragen te stellen tijdens het spreekuur,
komen zij vaak terug’, aldus Thijs. En dat is een voordeel. ‘Omdat je op een gegeven moment hun
verhalen en problemen kent, merk je ook snel wanneer iets niet goed gaat. We kunnen dan snel
schakelen en hulp regelen.’
Als tweede komt een Eritrese dame binnengelopen, met een buggy waar een peuter in zit. Ze
woont sinds een paar jaar in Nederland. De vrouw komt enigszins verward over en ze beheerst de
Nederlandse taal nog niet goed. Communiceren is lastig. Thijs probeert te achterhalen wat haar
hulpvraag is. Dan opent ze haar tas en haalt er een stapel met brieven uit. Thijs opent ze een voor
een. Een aantal brieven hebben betrekking op financiële zaken, zoals een zorgverzekering of toeslagen. Zodra de mevrouw weg is, verzucht Thijs dat juist mensen met een verhoogde kwetsbaarheid het meest gebruik maken van toeslagen en dus veel van dit soort brieven krijgen. Met name
statushouders hebben moeite met het regelen van hun financiën geeft hij aan, mede doordat ze de
Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Ze begrijpen brieven of regelingen nog niet goed,
waardoor zij vaak nauwelijks overzicht hebben van hun financiële middelen. Zij maken hierdoor
sneller schulden, wat hun kwetsbaarheid nog meer vergroot. ’Het is een vicieuze cirkel waarin
zij dan terecht komen. Op zo’n moment moet ik best veel uit handen nemen’ geeft Thijs aan.
‘Mensen die naar het inloopsspreekuur komen bij het wijkteam komen niet voor niets. Ze hebben
niet iemand in hun eigen netwerk die ze verder kan helpen.’ Thijs kijkt peinzend voor zich uit en
is even stil. Dan zegt hij: ‘Wat betekent eigen regie dan eigenlijk? Is eigen regie niet dat inwoners
uit zichzelf de weg naar het wijkteam weten te vinden? En hier hun hulpvragen durven te stellen?’
19 Arum & Schoorl, 2015
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Voortdurend afwegingen maken
Ondertussen is op maandag ook de werkdag van Karin begonnen. Karin begroet haar collega’s
en informeert hoe hun weekend was. Ze neemt vervolgens plaats achter haar computer en opent
haar agenda voor die dag. Op de planning staan meerdere huisbezoeken en het beantwoorden
van e-mails. Een vol programma. Haar telefoon rinkelt. Het is een klant. Aan de manier van praten wordt als snel duidelijk dat ze elkaar al langer kennen. Na het korte gesprek vertelt Karin dat
ze in deze casus als wijkteamlid betrokken is én als regiehouder wijkverpleegkundige vanuit haar
moederorganisatie. Ze vertelt dat ze zich als sociaal wijkteamlid richt op het regelen van praktische
zaken en het bieden van praktische ondersteuning en vanuit haar rol als wijkverpleegkundige meer
let op gezondheid en welzijnsbevordering. Karin geeft aan dat het nog best een zoektocht is: ‘Je
hebt twee petten op en daar moet je een balans in vinden. Het schakelen is weleens lastig. Je moet
voortdurend afwegingen maken: vanuit welke invalshoek bekijk je het?’ Het deels werkzaam zijn
als wijkteamlid en deels voor de moederorganisatie heeft als voordeel dat het zorgt voor verbinding. De keerzijde is dat de tijd van de wijkteamleden beperkt is.
Naast de beperkte tijd, omdat je vanuit twee functies werkt, moet je als generalistisch wijkteamlid ook nog eens van veel uiteenlopende onderwerpen een behoorlijke hoeveelheid basiskennis
hebben. ‘Het is lastig bijhouden. Je moet van alle markten thuis zijn en er is steeds wel weer
iets nieuws.’ Een collega wordt getriggerd door ons gesprek en haakt hierop in. ‘Neem als voorbeeld Veilig Thuis’, zegt hij. ‘Zij willen dat complexe situaties waar mogelijk sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling naar het voorveld gaan. Ik vraag me af of wij voldoende toegerust zijn om deze inwoners goed te ondersteunen. En of we allemaal die expertise in
huis hebben.’ Karin knikt instemmend. ‘Het is wel breed wat we nu aan het doen zijn, toch?’



Dinsdag: levelen met inwoners

Voor Karin en haar collega Pieter staat een huisbezoek op de agenda. Een intakegesprek
doen de wijkteamleden meestal met z’n tweeën. Naderhand wordt in overleg besloten wie het
oppakt. In dit geval is het anders. Het gaat om twee broers op leeftijd die een huishouden delen,
maar elkaar het licht niet in de ogen gunnen. De broers zijn bij het wijkteam gekomen, omdat zij
een aantal vragen hadden rondom hun administratie en financiën. Pieter en Karin zijn toen samen
op bezoek geweest voor een intakegesprek. Al snel bleek dat de administratie en financiën niet het
grootste probleem was bij deze broers. Beide broers kampen met een verslaving, zowel alcohol als
drugs. En daarnaast is het vermoeden dat beide broers een licht verstandelijke beperking hebben,
maar dat is niet onderzocht. ‘De spanning tussen de twee broers was om te snijden,’ vertelt Karin.
Daarom gaan ze met zijn tweeën op bezoek. Er is een melding binnen gekomen van OGGZ dat
afgelopen weekend een ambulance moest uitrukken om een van de broers na een overdosis drugs
naar het ziekenhuis te brengen. Pieter en Karin gaan er heen om te kijken of de situatie gestabiliseerd kan worden. Pieter, werkzaam vanuit MEE, vertelt dat hij tijdens het eerste gesprek merkte
dat er veel oud zeer zit tussen de broers. ‘De manier waarop je mensen dan aanspreekt is cruciaal’,
vertelt hij. ‘Ik vraag naar het levensverhaal. Dat biedt altijd aanknopingspunten voor het verdere
gesprek. Zo’n verhaal zorgt voor haakjes.’ Karin kijkt Pieter aan en zegt: ‘Jij bent daar ook wel heel
goed in.’ Karin legt uit dat ze het zelf een stuk lastiger vindt om met deze broers te communiceren.
‘Het helpt ook dat jij deze omgeving goed kent en hier bent opgegroeid, Pieter...’ Pieter knikt met
een glimlach instemmend, ‘Dit soort types zijn meer mijn pakkie aan.’
Na een korte wandeling vanaf het buurtcentrum staan we voor een kleine arbeiderswoning. Als de
deur wordt open gedaan dringt zich direct een indringende, muffe geur zich aan mij op. Het is een
combinatie van vocht en tabak. We stappen naar binnen. Het meubilair in de woonkamer stamt
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uit de jaren ’70. We nemen plaats op de bank. Karin en Pieter leggen aan beide broers duidelijk uit
wat ze vandaag gaan doen: de brieven doornemen. Een stapel met brieven wordt tevoorschijn gehaald. Geduldig behandelen ze de brieven; sommige dateren uit 2010. De broers zijn voortdurend
aan het bekvechten. De sfeer is gespannen. Als een van de broers de kamer uitloopt, probeert de
andere Karin en Pieter ervan te overtuigen hoe de vork eigenlijk in de steel zit. Er heerst tussen de
broers veel wantrouwen. Opvallend genoeg gaan Karin en Pieter hier geen enkele keer op in en
brengen zij steeds de aandacht terug naar de brieven.
Als we weer buiten staan en ik opgelucht ademhaal, vertelt Pieter dat dat een bewuste strategie is.
‘Deze broers hebben complexe problemen. Je moet bij het begin beginnen, kleine stapjes zetten.
En vooral: het vertrouwen opbouwen. Dit kan het beste door eerst praktische hulp te bieden, te
laten zien waarmee je kan helpen. De eerste zorgen wegnemen. Daarna volgt de rest.’

Moerasvogels
Terug op kantoor. ‘Als wijkteam hebben wij te maken met moerasvogels, zoals ik dat noem,’ legt
Pieter uit. ‘Dit zijn excentrieke exemplaren, waar je de vinger aan de pols moet houden. Voor je het
weet zakken ze anders weer weg het moeras in’. Thijs onderstreept het: ‘Door hun problematiek
op meerdere levensgebieden passen zij niet in een standaard hokje. Samenwerkingspartijen zijn
strenger in het afbakenen van de doelgroep die zij ondersteunen en stellen allerlei eisen waaraan
moet worden voldaan. Om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip vallen, komen ze
al snel weer bij ons terecht.’

Inzetten op collectieve activiteiten
Thijs gaat op huisbezoek bij een klant die enige tijd bekend is bij het wijkteam. Hij is erg ziek geweest en Thijs gaat langs om te vragen hoe het nu gaat. We lopen door een oude arbeiderswijk
en opeens komen we in een straat met modern gerenoveerde huizen. Het zijn koopwoningen en
ze vormen een groot contrast met de oude arbeiderswoningen. Thijs vertelt dat er in de wijk veel
aan het veranderen is. ‘Denk jij dat deze mensen elkaar spreken? Ik denk het niet. De dynamiek in
de wijk is veranderd.’
‘Kijk hier, dit huis,’ zegt Thijs, ‘daar woonde een alleenstaande moeder die ontzettend veel steun
had aan haar buren, een echtpaar op leeftijd. Het echtpaar werd door de kinderen zelfs opa en
oma genoemd. Toen werd er gerenoveerd en kon het gezin er niet blijven wonen. Daarmee viel
voor de moeder de informele ondersteuning weg. Dat is erg zonde. Door deze veranderingen,
verandert ook de sociale basis in een wijk.’ Thijs vertelt dat het wijkteam inzet op collectieve activiteiten, zodat mensen elkaar leren kennen en mogelijk nieuwe informele netwerken ontstaan. Het
wijkteam faciliteert en organiseert geregeld in samenwerking met partners en bewoners in de wijk
activiteiten die uitgaan van de kwaliteiten van buurtbewoners. ‘Daarmee wordt de kracht in de
wijk hopelijk verbeterd en kun je door de veranderingen werken aan nieuwe verbanden.’



Woensdag: wij weten wel beter

Het is woensdagochtend. Een van de rustigere ochtenden op de locatie van het wijkteam. Er
zit maar één andere collega te werken op het kantoor van het wijkteam. Karin zit rustig haar mail
te verwerken als er een mail binnenkomt van de woningcorporatie. Zij nemen contact op met het
wijkteam in verband met een huurder waar zij zich zorgen om maken. De huurder in kwestie, een
oudere meneer van 75 jaar, heeft volgens hen een vervuilde woning die niet brandveilig is. Ook de
tuin is verwaarloosd. De vraag is of het wijkteam even langs kan gaan. Meneer heeft aangegeven
dat het wijkteam contact op mag nemen. Karin denkt even na en zegt dan: ‘Oh, maar deze meneer
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ken ik, en ik weet wat hier speelt.’ Ze geeft aan dat de meneer in kwestie verward gedrag vertoont
en geen zorg wil. Hij is een zogenaamde zorgmijder. Karin vertelt dat het wijkteam al eerder deze
meneer heeft ondersteund. Op een gegeven moment gaf hij aan geen hulp meer te willen en is de
casus afgesloten. En nu komt de woningcorporatie toch weer bij het wijkteam terug. Dat het lijntje
met de woningcorporatie kort is, dat is natuurlijk een goede zaak. Dit is dé manier om mensen in
beeld te houden. Ze worden gezien, en dat is het belangrijkste. We gaan wel even langs,’ besluit
Karin.
Samen lopen we naar het huis. Karin belt aan. Er gebeurt niets. Karin heeft het telefoonnummer
van meneer in haar mobiel en belt op, maar geen reactie. Dan maar een briefje door de deur met
de contactgegevens van Karin. Als ik een tijd later informeer naar de meneer vertelt Karin dat ze
hem op straat is tegen gekomen. Hij riep naar haar dat hij echt géén hulp wilde van het wijkteam.
Ik pols bij Karin hoe dat voor haar is. ‘Ach,’ zegt Karin, ‘het is niet erg, het belangrijkste is dat hij
de weg naar het wijkteam weet te vinden als hij dat nodig heeft. Het is een utopie om te denken
dat we iedereen bij de hand kunnen houden. Als wijkteam kan je inwoners niet 24 uur in de gaten
houden, dat is onmogelijk.’ Karin legt uit dat het veel belangrijker is om korte lijnen te hebben met
woningcorporaties, scholen, wijkagenten, jongerenwerk, huisartsen en andere eerstelijnsvoorzieningen. Zij signaleren problemen bij inwoners en geven signalen door aan het wijkteam. ‘Je vormt
met elkaar een vangnet.’

Voor wie ben je er?
Thijs gaat op een huisbezoek samen met Gracia, de Wmo-consulent in het wijkteam die ook indicatiestellingen uitvoert. Ze gaan zo langs bij een inwoner die een aanvraag heeft gedaan voor
huishoudelijke hulp. Gracia krijgt deze aanvragen binnen en gaat altijd samen met een andere
wijkteamlid langs. Voor Thijs is deze meneer niet onbekend. We lopen een stuk door de wijk en
Gracia belt aan bij het desbetreffende huis. Zodra we alle drie op de bank zitten, doet de inwoner
zijn verhaal. Door chronische gezondheidsklachten heeft hij moeite om dingen op orde te krijgen
in huis. Ook heeft hij geen sociaal netwerk waarop hij kan terugvallen. Gracia heeft een formulier
voor zich waarop vragen staan die zij moet langslopen voor een indicering. Thijs stelt soms een
aanvullende vraag, maar houdt zich voornamelijk op de achtergrond.
Terug op kantoor bespreken Thijs en Gracia de casus. Gracia kijkt in zo’n gesprek vanuit haar expertise Wmo en controleert of diegene recht heeft op een maatwerkvoorziening. Dat levert soms
ook wel een dilemma op. ‘Soms is dit lastig, omdat je de situatie goed kent en de inwoners wilt
helpen, maar je toch moet melden dat een voorziening niet mogelijk is,’ aldus Thijs. Gracia geeft
aan dat dat voor haar ook lastig is. Dan moet je samen met de inwoner andere oplossingen bedenken. En dat is soms best ingewikkeld. Ze raken in gesprek hierover. Een ander punt dat naar voren
komt, is dat je als ambtenaar de plicht hebt om signalen te melden bij de gemeenten, ten aanzien
van bijvoorbeeld fraude of andere misstanden. Dat levert nog wel eens de nodige discussie in het
team op geeft Thijs toe: ‘Vertrouwen is het allerbelangrijkste om inwoners te kunnen helpen. Als
die vertrouwensband wordt geschaad, dan gaat het als een lopend vuurtje rond in de wijk dat
het wijkteam niet te vertrouwen is.’ Thijs vindt dat lastig: ‘Mensen vertrouwen je en dat moet je
behouden. Dat is je kern als wijkteam.’

Op zoek naar een schoonheidsspecialist
Het is woensdagmiddag. Samen met Karin en haar collega Jeanette gaan we op bezoek bij een
oudere mevrouw. Mevrouw ontvangt al een langere tijd ondersteuning van het wijkteam. Ditmaal
heeft zij vragen over haar zorgverzekering en het terugvragen van de zorgtoeslag. Zodra we bij
mevrouw met koffie zijn geïnstalleerd aan de keukentafel pakt Jeanette haar laptop erbij. Via DigiD
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moeten een aantal zaken geregeld worden voor de financiën van mevrouw. Jeanette vraagt meerdere malen toestemming aan mevrouw als ze dingen van haar wil overnemen: ‘Vindt u het goed
als ik dan voor u bel?’ De mevrouw stemt in, maar Jeanette nodigt haar ook actief uit om met haar
mee te kijken en te luisteren. Ze vraagt vaak aan mevrouw of ze begrijpt wat ze doet.
Als uiteindelijk de financiële zaken op orde zijn vraagt Jeanette: ‘Waar wordt u gelukkig van?
En hoe kunnen wij u daar bij ondersteunen?’ De mevrouw laat een paar keer vallen dat ze het
vervelend vindt niet meer zo verzorgd eruit te zien als vroeger en graag weer een keer naar de
schoonheidsspecialist wil gaan. Met een diepe zucht geeft ze aan daar niet meer mobiel genoeg
voor te zijn. Jeanette denkt even na, en zegt dan dat er ook schoonheidsspecialisten zijn die aan
huis komen. Ze pakt haar mobiel erbij en zoekt het snel even op.
Ze geeft het nummer direct aan mevrouw. Waar Jeanette doorvraagt op welzijnsaspecten van
mevrouw, vraagt Karin door op de gezondheid: ‘Hoe gaat het met uw gezondheid? Heeft u nog
steeds last van duizeligheid?’ Gezien de achtergrond van Karin als verpleegkundige en die van
Jeannette als maatschappelijk werker is de focus die zij kiezen in hun vraagstelling begrijpelijk. Als
Karin en Jeanette op het punt staan om weg te gaan, geeft mevrouw aan dat zij nog een vraag
heeft met betrekking tot een Wmo-aanvraag. Het is een complexe vraag, waar Karin en haar collega niet direct een antwoord op weten. ‘Wij gaan dit uitzoeken en bespreken met onze collega die
veel expertise heeft over de Wmo. Dan komen wij daar later op terug.’ Mevrouw knikt instemmend
en vraagt: ‘Willen jullie echt niet nóg een kopje koffie? Nog een koekje dan?’ Karin en Jeanette
wijzen het beleefd af en we vertrekken weer naar het buurtcentrum.



Donderdag: het belang van een mandaat

Het is donderdagochtend en Thijs zit klaar voor het inloopspreekuur van het wijkteam. Er
komt een man van middelbare leeftijd binnen. Zijn Nederlands is niet heel goed en de communicatie verloopt stroef. Maar dat is geen probleem, want Thijs kent deze meneer al langer. De meneer geeft aan dat hij graag wil dat zijn zoon mee kan op studiereis met school. Hij krijgt het zelf
financieel niet rond als alleenstaande vader, die leeft van de bijstand. ‘Kun jij mij alsjeblieft helpen,
Thijs?’ Thijs denkt na en kruipt achter zijn laptop. Na wat geklik met zijn muis en een paar minuten stilte geeft hij aan wel een stichting te kennen die misschien kan helpen. Thijs belt direct om
te informeren. Zonder succes helaas. De stichting geeft aan dat de situatie niet voldoet aan hun
criteria en dat met de school contact moet worden opgenomen, omdat zij hier potjes voor hebben.
Thijs zoekt het nummer op van de school en belt direct met school. Opnieuw zonder succes, want
school geeft aan dat zij hier geen potjes voor hebben. Thijs probeert het zo goed mogelijk uit te
leggen aan meneer dat zowel school als de stichting hem niet verder kunnen helpen, en dat het
waarschijnlijk lastig gaat worden. De meneer wordt emotioneel: ‘Nu kan mijn zoon dus weer niet
mee, al voor de derde keer niet.’ Thijs drukt meneer op het hart dat hij zijn uiterste best zal doen
om te kijken of er toch niet iets geregeld kan worden.
Thijs vertelt dat hij vaak afhankelijk is van andere organisaties of gemeente. ‘Het zou zo fijn zijn
als je direct zelf dingen voor elkaar kunt krijgen. Daar is doorzettingsmacht voor nodig. Wij zijn
degene die met beide benen in de praktijk staan en zien wat de gevolgen van een beslissing zijn.
Anderen zouden ook wat meer kunnen vertrouwen op onze professionele afwegingen.’ Hij kijkt
voor zich uit en stelt de vraag; ‘Zijn het tegenpolen? Proberen vertrouwen op te bouwen door aan
te sluiten op de leefwereld van de inwoner en uit te gaan van de vraag. En de kaders van de systeemwereld, die voor afstand zorgen?’
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Vertrouwen en afstand: tegenpolen?
De telefoon van Karin gaat. Ze neemt op en zit lang aan de telefoon en zodra ze ophangt klinkt er
een diepe zucht. ‘Deze mevrouw belt me vaak en vraagt veel aandacht.’ Het is een oudere dame
die al langere tijd ondersteuning ontvangt van het wijkteam. Karin noemt het een dilemma tussen
enerzijds aansluiting vinden, intermenselijk contact en anderzijds je grenzen bewaken en professioneel blijven. ‘Ik beteken veel voor deze mensen. Meer dan zij voor mij betekenen natuurlijk.’ Karin
vertelt dat ze wel eens in situaties komt waarbij de inwoners ook aan haar vragen hoe het met
haar gaat. ‘Ik hoef het eigenlijk niet over mijzelf te hebben, dat vind ik dan een grens. Ik ben daar
voor hun, niet voor mijzelf.’ Carmen, een collega, vangt dit op en reageert op Karin. ‘Het is wel
goed dat sommige inwoners zo’n vraag terugstellen.’ Ze legt uit dat als een klant vraagt hoe het
met jou gaat, dan zet je dat als professional aan het denken. Je bent niet alleen een professional,
maar ook mens. Dat kan je niet los van elkaar zien. Enerzijds ben je vanuit het menselijke bezig
met het opbouwen van een vertrouwensband en anderzijds bewaar je een professionele afstand.
‘Vertrouwen opbouwen en professionele afstand bewaren voelen misschien als tegenpolen, maar
zijn ze niet. De kunst is juist om ze naast elkaar te laten bestaan.’

Zoeken naar de rol van het wijkteam
Het is donderdagmiddag en dan staat het teamoverleg gepland. Thijs, Karin en alle andere wijkteamleden verzamelen zich aan de grote tafel20 in het kantoor van het wijkteam. Ondertussen
wordt er geluncht en schuift ook de teamleider aan. Er heerst een ontspannen sfeer. Het wijkteamoverleg wordt gebruikt om casuïstiek te bespreken en andere zaken die het wijkteam aangaan. Zoals mededelingen van de teamleider. De eerste casus wordt behandeld. Het gaat om een
signaal van de woningcorporatie over een huurder. Meneer is geen onbekende van het wijkteam.
De afgelopen jaren heeft het wijkteam veel ondersteuning geboden en zijn verschillende zaken
in gang gezet. Maar meneer wil geen bemoeienissen, wat het bieden van ondersteuning lastig
maakt. Het was een tijd rustig, maar nu heeft de woningcorporatie klachten van buren gekregen
over de rommel van meneer. De grote vraag is: wat kan het wijkteam hiermee en wat is hun rol?
Er wordt verschillende gereageerd door de teamleden en diverse aanpakken en rollen van het
wijkteam worden overwogen. Een teamlid roept: ‘Als hij echt niet wil, dan wil hij niet.’ Er ontstaat
discussie. Hoeveel zin heeft het om weer opnieuw het hele ondersteuningstraject te starten als iemand hulp weigert? Welke andere partijen zijn dan betrokken? ‘De GGZ is betrokken’, licht Aydin
toe, die bij de casus betrokken is. ‘Maar die zien hem alleen op hun kantoor. Zij zien niet hoe het
er bij hem thuis uitziet. Hij heeft intensievere begeleiding nodig, niet het wijkteam die hij buiten de
deur houdt. Met welke instantie zouden we dit kunnen bespreken?’ De meningen lopen uiteen.
Een ander wijkteamlid brengt in: ‘Dit signaal komt nu binnen, omdat buren klagen over rommel.
Maar dat is normatief, want wat is rommel? En wat is dan onze rol als wijkteam? Rommel is in
principe niet direct een reden voor individuele begeleiding. We moeten breder kijken: misschien
kunnen we buurtbemiddeling inzetten? Misschien is het eerder een normen en waarden verhaal.’
Verschillende wijkteamleden knikken instemmend. Uiteindelijk wordt besloten buurtbemiddeling
te bespreken met de inwoner en de directe buren en in ieder geval vinger aan de pols te houden.
Als de aanmeldingen zijn besproken, is het tijd voor praktische teamzaken. Een teamlid heeft een
mededeling. Hij gaat het wijkteam verlaten voor een nieuwe baan. Er wordt verrast gereageerd en
tijd genomen om hier bij stil te staan.

20 Dit was nog voor de coronacrisis.
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REFLECTIE OP DE WERKWEEK VAN KARIN EN THIJS
Meelopen met Thijs en Karin en het bijwonen van meerdere huisbezoeken en vergaderingen bood
een kijkje in de keuken van het sociale wijkteam. Het streven naar een stabiele situatie voor de
inwoner en het bieden van ondersteuning blijkt niet altijd een gemakkelijke opgave. In eerste
instantie was het wijkteam bedoeld als preventieve ondersteuning en voor lichte vormen van ondersteuning. Maar door de complexiteit en grote hoeveelheid van individuele ondersteuningsvragen – vaak een combinatie van problemen als armoede, schulden, huiselijk geweld, verslaving en
woonproblemen – is de druk op het wijkteam hoog. Het wijkteam pakt steeds meer complexe
ondersteuningsvragen op. Aan de hand van de vijf aandachtsgebieden uit de inleiding wordt gereflecteerd op de werkweek van Thijs en Karin.

 . Inkadering: dominante beleidsideologie eigen regie en
1
zelfredzaamheid in de praktijk
Meer mensen met allerlei problemen, van verschillende leeftijden en uit diverse bevolkingsgroepen, wonen dicht op elkaar. Zeer oude mensen met fysieke problemen, mensen met een
verstandelijke of psychische beperking en mensen met een verslaving wonen nu zo lang mogelijk
zelfstandig. Veel van deze kwetsbare inwoners behoren tot de klanten van Karin en Thijs. De infrastructuur is door extramuralisering voor verslaafden en inwoners met GGZ-problematiek (vaak
ook in combinatie) verslechterd. De dominante beleidsideologie dat klanten zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het team zich richt op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie
onderkent de realiteit van hun kwetsbare klanten onvoldoende en zadelt hen met irreële eisen en
frustraties op. Een beroep doen op eigen kracht en het betrekken van een (afwezig of ongezond)
netwerk blijkt niet altijd of beperkt mogelijk. De casuïstiek waarmee het wijkteam te maken krijgt
laat zien dat kwetsbare inwoners terecht kunnen komen in een neerwaartse vicieuze cirkel, waarbij
escalatie van problemen op de loer ligt. Een eerste prioriteit in dit soort situaties is stabilisering, zoals ook het voorbeeld van de twee verslaafde broers laat zien. Soms is het tijdelijk overnemen van
bepaalde taken noodzakelijk. In het geval van kwetsbare inwoners is het belangrijk goed te blijven
kijken wat kwetsbare inwoners kunnen én willen. Regie betekent ook dingen in je eigen tempo
kunnen doen. Zoals Thijs aangeeft is het een zoektocht en een continue afweging: ‘Wanneer kan
iemand het zelf en wanneer grijp je in? Ik vind het allerbelangrijkste dat inwoners zelfstandig hun
weg naar het wijkteam weten te vinden en hier hun hulpvraag durven te stellen. Dat is toch ook
een vorm van eigen regie?’ aldus Thijs.

Praktische hulp
Het wijkteam heeft te maken met inwoners die problemen ervaren op meerdere levensdomeinen.
Complexe casussen, die veel tijd vragen. Juist bij deze ingewikkelde gevallen is het volgens de wijkteamleden van belang om eerst een vertrouwensband op te bouwen en kleine concrete stappen
te zetten. Dit kan het beste door het bieden van praktische ondersteuning. Het meelezen met een
brief, het bellen van de huisarts of het aanvragen van een toeslag. ‘Het bieden van praktische hulp
laat aan de inwoner zien dat je ze kan helpen. Het is bedoeld om de eerste zorgen weg te nemen,
de rest komt dan later wel,’ aldus een wijkteamlid. Onderzoek laat zien dat de inzet op praktische
hulp bijdraagt aan het ontwikkelen van een vertrouwensband tussen klant en professional, maar
het draagt ook bij aan motivatie bij de klant. Een belangrijk element voor het doen slagen van
hulpverlening (Arum et al, 2018).
Bij complexe problematiek zijn vaak de tegenkrachten, die verbetering of stabilisatie van de situatie
frustreren, groot. Juist in die gevallen is het belangrijk om eerst wat praktische zaken op te lossen,
voordat een volgende stap gezet kan worden op andere leefgebieden. Het bieden van praktische
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hulp is een positieve begunstiger op de uitkomst van het ondersteuningstraject en dus ook voor
het werk van de wijkteamleden.

2. Thuisbasis: hoe maak je afwegingen expliciet?
Karin en Thijs zijn onderdeel van een team dat bestaat uit professionals met diverse achtergronden. Iedere professional heeft zijn eigen specialisme. De complexiteit en diversiteit van de
casuïstiek waar wijkteamleden mee te maken krijgen maakt het noodzakelijk om verschillende
kennis en expertise binnen het team te hebben waar uit geput kan worden. Denk aan kennis over
GGZ-problematiek, verslavingszorg of schulden. De wijkteamleden doen onderling een beroep
op elkaars expertise en vullen elkaar aan. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit, niet iedereen hoeft
hetzelfde te weten of te kunnen waardoor er geen schroom lijkt te zijn om elkaars expertise te
raadplegen indien dat nodig is. Het team bestaat voor een groot deel uit ervaren professionals
die veelal op basis van hun eigen kennis en ervaring keuzes en afwegingen maken. Veel van deze
kennis is impliciet aanwezig.

Afwegingskader
Bij ingewikkeldere vraagstukken is vaak niet direct duidelijk wat de juiste aanpak is en of deze effectief is. Het is een spanningsveld waar binnen het wijkteam zijn werk moet doen. Een positieve
begunstiger is een afwegingskader voor het nemen van beslissingen. Het proces om te komen tot
een besluit wordt ook wel professionele besluitvorming genoemd. Tijdens casuïstiekbespreking in
het teamoverleg delen en expliciteren de wijkteamleden allerlei afwegingen met elkaar. Door met
elkaar in discussie te gaan, consensus te bereiken over een besluit of een onderwerp hogerop te
brengen werkt het team aan hun professionele ontwikkeling.
Door de hoge werkdruk en gebrek aan doorgroeimogelijkheden is het verloop bij het team hoog
gebleken het afgelopen jaar; door (tijdelijke) uitval, veranderen van wijkteam of door een andere
baan. Dit heeft impact op het team. Het team moet als het ware opnieuw een team gaan vormen.
Om het team die gelegenheid te geven, is er geïnvesteerd in teamdagen om elkaar te leren kennen
en uitgangspunten opnieuw gezamenlijk uit te werken.
De teamleider vormt een belangrijke schakel tussen de uitvoerende praktijk enerzijds en het management anderzijds. De teamleider vertaalt de genomen beleidsbeslissingen naar het team, om
daarmee de teamleden houvast te bieden. Teamleden worden gevraagd om te participeren in
werkgroepen op specifieke ontwikkelingen. Daarnaast ondersteunt de teamleider het team in hun
zelforganiserend vermogen en bij ingewikkelde casuïstiek.

Verbinding en verdeling door het tweebenenprincipe
Alle wijkteamleden zijn verbonden aan een moederorganisatie die hen voorziet van kennis en instrumenten. De moederorganisaties vormen de netwerkorganisatie. Dit begunstigt het werk doordat de leden op deze wijze werken aan kwaliteitsverbetering en hun eigen kennis en expertise
onderhouden. Het deels werkzaam zijn als wijkteamlid en deels voor de moederorganisatie heeft
als voordeel dat het zorgt voor verbinding en een betere samenwerking. Verschillen in opvattingen of visie tussen de professionals vanuit hun eigen beroepsgroep waarmee ze zich identificeren
worden bespreekbaar. Onderlinge discussies hierover worden door de wijkteamleden als positief
ervaren. Het team is een veilige plek om dit open met elkaar te bespreken, waardoor de wijkteamleden elkaar beter begrijpen en van elkaar leren. We zagen dit bijvoorbeeld bij Thijs en zijn collega
Gracia (Wmo-casemanager) hoe zij ieder hun eigen beweegredenen hadden voor het wel of niet
aanvragen van een maatwerkvoorziening voor een inwoner. Na het bezoek ontstond een open en
eerlijk gesprek hierover. De keerzijde van het tweebenenprincipe is dat de tijd van de wijkteamle-
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den beperkt is en de aandacht verdeeld moet worden over twee functies. Overigens werken niet
alle wijkteamleden vanuit het tweebenen principe, maar zijn voor enkele uren of binnen hun uren
verbonden aan hun moederorganisatie.

3. Cliënten en hun netwerk: vinger aan de pols
De teamleden merken dat de sociale problematiek van aanmeldingen complexer zijn geworden en inwoners vaak problemen hebben op meerdere leefgebieden. Ze hebben bijvoorbeeld niet
alleen schulden of geen werk, maar ook ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van kinderen en een gezonde leefstijl. Door de complexe problematiek passen klanten niet altijd binnen de
kaders van gespecialiseerde instellingen, waardoor de ondersteuning bij het wijkteam blijft, terwijl
er meer nodig is.
Daarnaast zien Karin en Thijs inwoners die al eerder ondersteuning hebben ontvangen, maar waarvan het wijkteam herhaaldelijk signalen ontvangt van samenwerkingspartners dat het niet goed
gaat. Het zijn inwoners waar vinger aan de pols houden belangrijk is om te voorkomen dat problemen verergeren of escaleren. Voor het bieden van deze zorg is langere betrokkenheid nodig van
het wijkteam in een lichte ondersteuningsvorm. En waar de samenwerking met gespecialiseerde
zorg belangrijk is, om integraal in te kunnen zetten wanneer dit nodig is.

Beperkt sociaal netwerk
De teamleden zien dat bij kwetsbare mensen het sociale netwerk beperkt is, waardoor de informele ondersteuning niet vanzelfsprekend is. Ze ontmoeten vaak inwoners die zeer beperkt een beroep
kunnen doen op een sociaal netwerk. Omdat het netwerk zelf ook problemen heeft, afwezig is of
een slechte invloed heeft. Neem als voorbeeld de twee verslaafde broers die met elkaar samenwonen. Dit vormt een dilemma: waar vanuit beleid de opdracht is zoveel mogelijk het sociale netwerk
te betrekken voor oplossingen alvorens professionele ondersteuning wordt ingezet, zien professionals dat die mogelijkheden regelmatig beperkt zijn. Thijs geeft aan dat hij uiteindelijk dan best wel
veel doet, zoals het lezen en uitleggen van brieven. Een collectief aanbod, zoals een formulierenbrigade kan helpend zijn, maar is niet altijd een middel. We weten ook uit onderzoek dat de verantwoordelijkheid om het sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning te benutten problematisch
kan zijn en aanleiding geeft voor dilemma’s in de uitvoering van professionals (Kampen, 2019).
Er is volgens de wijkteamleden een te hoge verwachting van kwetsbare mensen. Ze moeten zelfredzaam zijn en hun sociale netwerk vergroten. ‘We praten hier ook over het denk en doe vermogen van mensen.’ Dat kan zo verschillend zijn. Ook wordt er in grote mate verwacht dat iedereen
de weg weet te vinden in de digitale wereld en beschikt over een computer of smartphone. Dat
maakt het voor deze groep mensen lastig.
Het afgelopen jaar en de komende jaren worden door de woningcorporaties veel renovatie- en
nieuwbouwprojecten uitgevoerd met de verwachting dat dit een positief effect zal hebben op de
leefbaarheid. Een veranderende wijk betekent echter ook veranderende netwerken in de wijk.
Wijkteamleden geven aan dat de bestaande sociale cohesie en bijbehorende sociale controle die
er was in de wijken verminderd. Sociale banden worden verbroken doordat inwoners verhuizen.
Waar het overheidsbeleid ervan uitgaat dat er nog winst te behalen is bij informele ondersteuning
door sociale contacten van mensen aan te spreken, worden deze contacten door de vernieuwingsprojecten juist verbroken. Een veranderende wijk kan een grote impact hebben op het leven van
mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Doordat de aanwezige informele hulp van buren en
jarenlange buurtcontacten verdwijnen. Er zal opnieuw geïnvesteerd moeten worden op informele contacten in de straat en buurt. Dit gaat niet vanzelf. Het team zet intensief in op collectieve
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activiteiten, samenwerking met welzijn en het bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie
door naast individuele begeleiding meer collectieve activiteiten te organiseren. De opbouwwerker
in het team heeft hier een belangrijke rol in en het team kan inwoners via het wijkteam verbinden met collectieve activiteiten die nodig zijn en om mensen aan te spreken op hun talenten en
mogelijkheden.

4. Samenwerking: hokjes maar ook korte lijntjes
De samenwerking in de wijk is essentieel. Niet alleen op collectieve activiteiten om inwoners
te versterken op zelfredzaamheid, maar ook bij de complexe casuïstiek. Een integraal zorgsysteem
is er (nog) niet, en dat geeft af en toe het gevoel dat casussen af worden geschoven naar het wijkteam. Sommige instanties weten niet goed waar ze met een klant terecht kunnen en dan wordt
het wijkteam vaak ingeschakeld. Integrale samenwerking is dan ook essentieel, zodat je met partners en de klant kan kijken wat er nodig is en wie wat oppakt. Het is nu niet altijd duidelijk wie
welke taken precies heeft en welke rol.
Het wijkteam is toegankelijk voor iedereen met elke hulpvraag op verschillende levensdomeinen.
Door problematiek op meerdere gebieden passen veel klanten van het wijkteam niet in één van de
doelgroep profielen van instellingen. Wijkteamleden ervaren dat samenwerkingspartners sneller
afschalen en strengere eisen hanteren voordat zij overgaan tot het verlenen van zorg. Door o.a.
wachtlijsten of andere afspraken met gemeenten ten aanzien van de klanten kunnen zij mensen
niet opnemen of verwijzen door naar het wijkteam. De druk op het wijkteam is en blijft daardoor
hoog.
Het wijkteam ervaart ook successen in de samenwerking met partners. Het is belangrijk om signalen te bespreken en partners weten steeds beter het wijkteam te vinden. Wijkteamleden geven aan
dat korte lijnen met andere partijen cruciaal zijn voor het tijdig signaleren van problemen en daarin
samen te werken. Deze partijen zijn doorverwijzers naar het wijkteam indien nodig, maar het
belangrijkste is dat zij ook een oogje in het zeil houden. Thijs geeft aan dat korte lijnen belangrijk
zijn. Elkaar kennen en weten wat elkaars mogelijkheden zijn, werken positief in de samenwerking.
‘Omdat men je dan vertrouwt op je professionaliteit.’



5. Toerusting: omgekeerde toets

Waarover mag je als wijkteamlid beslissen en hoeveel bewegingsruimte heb je? Een vraagstuk van de wijkteamleden is hoe om te gaan met de discretionaire ruimte. Er zijn vaak verschillende handelingsopties. Welke kies je dan en op basis waarvan? Welke is het beste voor de inwoner
en hoe weeg je die met de procedures die er zijn? En welke rol spelen daarin de eigen normen en
waarden van de wijkteamleden? Pieter zegt daar bijvoorbeeld over: ‘Dichterbij is mooi, maar dan
moet je ook wel wat kunnen betekenen voor de inwoner. Daar is doorzettingsmacht voor nodig.’
Een ander dilemma waar het wijkteam tegen aanloopt is de plicht die je als ambtenaar hebt om
signalen te melden bij de gemeenten, ten aanzien van bijvoorbeeld fraude of andere misstanden. Het verbindende doel hierin, is het werken naar duurzame zelfredzaamheid van inwoners.
Maar hoe werk je hiernaartoe? En hoe ga je daar als team, dat zowel uit ambtenaren als niet
ambtenaren bestaat, mee om? En wat zijn de gevolgen van zo’n melding? Dat zorgt nog wel eens
voor discussie in het team. Thijs zegt daarover:‘Vertrouwen is het allerbelangrijkste om inwoners te
kunnen helpen.’ Voor meer duidelijkheid en inzicht in elkaars werk zijn kennis,- en leerbijeenkomsten over het werk van de sociale recherche en het sociaal wijkteam georganiseerd. ‘Dat maakt het
wel inzichtelijker en we hebben onze aanpak goed voor het voetlicht kunnen brengen, al blijft het
wel lastig om casuïstiek te delen.
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In de opdracht aan het wijkteam wordt met diverse methodieken gewerkt, zoals oplossingsgericht
werken, dichterbij, gedragen plan en de omgekeerde toets. De omgekeerde toets helpt vooral om
meer vanuit de leefwereld naar een inwoner te kijken. Daarbij wordt ook het kostenaspect afgewogen. Door op tijd in te grijpen, voorkom je grotere problematiek later.
De praktijk is echter weerbarstig en iedere casus brengt zijn eigen afwegingen met zich mee. Het
wijkteam zou daarin meer mandaat moeten hebben over wat een klant nodig heeft. De wet- en
regelgeving en protocollen van instellingen en instanties maken dit soms moeilijk, waardoor de
klant maar deels geholpen kan worden. ‘Je zou meer willen doen dan dat je kan’.
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K
 arel en Mehmet: alles
valt en staat met tijd

Karel en Mehmet zijn werkzaam als casemanager Jeugd en Maatschappelijke
Ondersteuning in een WMO-wijkteam van een aandachtswijk in een van onze
grote steden. Hun kantoor bevindt zich in een groot wijkcentrum midden in de
wijk. Een welzijnsorganisatie heeft er onderdak, zo ook een opvoedsteunpunt, een
vrijwilligerspunt, en een burenhulpcentrale. Jong en oud kunnen er voor allerlei
cursussen en activiteiten terecht én voor hulp bij het doen van een Wmo-aanvraag.
Als ik21 er de eerste keer binnenloop, zit de huiskamer van het centrum vol met mensen die kletsen,
een kop koffie drinken, werken achter een laptop of de krant lezen. Het wijkteam huist op de tweede verdieping in een kamer met een beperkt aantal werkplekken. Mijn oog valt direct op een aan de
muur geplakte flap waarop de ‘stilliggende werkvoorraad’ wordt aangegeven: het aantal casussen
dat nog afgehandeld moet worden. Boven is ook een grotere vergaderruimte en een aantal kleinere
kamers waar wijkteamleden naar uitwijken om rustig te kunnen werken en telefoneren. Iets wat altijd
veel gedoe met sleutels geeft. In het verleden konden buurtbewoners zich hier direct bij het wijkteam
melden, maar daarmee is men gestopt omdat sommige van hen zich agressief gedroegen. Wijkteamleden maken ook gebruik van kantoorruimten op het stadsdeelkantoor, waar betere print-faciliteiten
zijn én bij het Centrum voor Jeugd en Gezin elders in de wijk, waarmee men nauw samenwerkt. Tijdens mijn veldwerk sprak ik steeds hier in het wijkcentrum met Karel dan wel Mehmet af.

Het werkgebied
Het werkgebied van Karel en Mehmet is een van de eerste vroeg-naoorlogse wijken van
onze grote steden. Er wonen zo’n 21.000 bewoners. Karakteristiek voor de wijk zijn
de middelhoge portiek-etage woningen met de collectieve binnentuinen. In landelijke
kranten tref je regelmatig reportages over deze wijk aan als er geschreven wordt over
armoede, eenzaamheid, sociaal economische gezondheidsverschillen en laaggeletterdheid.
De wijk behoort tot de armsten van het land. In de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw woonden hier verschillende sociaaleconomische klassen, nu wonen er vooral
mensen met een smalle beurs vanwege de lage huren. Driekwart van de bewoners
heeft een migratieachtergrond. Veel bewoners hebben hun wortels in de klassieke
gastarbeiderslanden, maar er wonen ook relatief veel statushouders en arbeidsmigranten
uit Oost-Europa. Het merendeel van de woningen bestaat uit corporatiebezit. Ruim 10
jaar geleden lagen hier plannen klaar voor grootschalige sloop en nieuwbouw, maar dat
heeft zich nooit doorgezet. Wel vindt er momenteel op verschillende pekken renovatie en
nieuwbouw plaats. Er zijn veel klachten over het binnenklimaat van de woningen (vocht,
schimmel, achterstallig onderhoud).

21 Dit betreft Radboud Engbersen, als expert werkzaam bij Movisie bij het team ‘Doen wat werkt’.
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WERKWEEK



Dinsdag: ‘Het is hier niet gemiddeld’

Ik maak kennis met Karel en Mehmet tijdens een teamvergadering op de dinsdagmorgen.
Op deze wekelijkse vergadering worden de meldingen verdeeld, vindt het casuïstiekoverleg plaats
en worden ook mensen van buiten uitgenodigd. Bij de vergadering schuift ook steeds Stichting
MEE aan, een organisatie met expertise ten aanzien van chronische zieken, mensen met autisme
en verstandelijke beperkingen. Naast dit vaste casuïstiek-overleg wordt van teamleden verwacht
dat ze casussen met elkaar bespreken (‘4 ogen principe’). Het team bestaat uit 12 medewerkers
met zeer verschillende achtergronden. Met Karel maak ik als eerste een afspraak. Vanaf het eerste
contact zijn we in intensief met elkaar gesprek. Karel is begin veertig, energiek, bewegelijk, eerder
werkte hij lange tijd in een orthopedagogisch behandelcentrum, een residentiële instelling voor
licht verstandelijk beperkte jongeren. Hij zegt verknocht te zijn aan het uitvoerend werk. ‘Ik houd
van mensen.’ Hij heeft radicalisering als extra aandachtsveld binnen het wijkteam. In zijn vorige
baan kreeg hij ‘de moeilijke gevalletjes’ en nog steeds hebben dat type casussen zijn voorliefde.
Hij woont naar eigen zeggen in een dorpse omgeving aan de periferie van een stad. Hij is een verenigingsman, actief binnen de kerk, betrokken bij tal van maatschappelijke initiatieven, maar ook
in verschillende amateursporten actief (geweest) als leider, coach en instructeur. Hij is ook nog opgeleid als elektricien (‘Nu ben je een sociale elektricien,’ zeg ik grappend). Hij roemt de netwerken
van zijn dorp, waar armoede maar beperkt aanwezig is (‘Ik woon nu eenmaal in een dorp waarin
iedereen genoeg geld heeft’). Hij kent de kracht van gemeenschappen. Als hij één van zijn privé
groepsapps benut, heeft hij binnen één dag een partij latex om een gebouwtje te schilderen voor
een maatschappelijk initiatief.
Het contrast met de wijk waar hij werkt is groot. ‘Het is hier niet gemiddeld!’ merkt hij op. Een
uitdrukking die collega’s van hem ook vaak gebruiken. Soms is het een eufemisme voor ‘doffe
ellende’ begrijp ik. Karel: ‘De draagkracht is hier gering, hier zijn de laagste huren, als je in deze
stad een goedkope woning wil, dan kom je hier terecht.’ Hij wijst op de armoede, de financiële
sores van veel mensen, de ernstige gezondheidsproblemen, veel bewoners kampen met psychische klachten en hoe lastig het is om in deze wijk vrijwilligers te vinden. Karel is van mening dat
de gemeente en de instanties zich onvoldoende bewust zijn van de leefpatronen van veel mensen
die in de wijk wonen. Zo zijn nagenoeg alle instanties georganiseerd rond vaste kantoortijden.
Karel: ‘We moeten af van kantoortijd. Bij de dagbesteding moet je om 9 uur binnen zijn, terwijl je
om 15.30 weer vrijgelaten wordt, terwijl deze wijk - ik overdrijf een beetje - om één uur wakker
wordt. Waarom beginnen ze niet om 14.30 uur? Dan zorg je ook nog eens voor een gezonde
avondmaaltijd. Maar dat kan niet, want we hebben afgesproken dat dagbesteding tussen 9.00 en
15.30 plaats moet vinden!’



Woensdag; parkeerplaats voor scootmobiels

Woensdagochtend heeft Karel een dienstfiets voor mij geregeld. Als eerste gaan we naar
een woonzorgcentrum. De bewoners hebben er hun eigen appartementje, zorg en hulp wordt
individueel op hen afgestemd. Je kunt er ook een aantal weken verblijven wanneer tijdelijk hulp
nodig is. Wijkbewoners kunnen ook van het restaurant gebruik maken en aan activiteiten van
het centrum deelnemen. Een hofje voor mensen met dementie maakt onderdeel van het complex uit. Het woonzorgcentrum verschilt enorm van de bejaardenhuizen waar ik als kind mijn
opa’s en oma’s opzocht. Mijn opa en oma deelden het bejaardententehuis met krasse zeventigers, hier is iedereen heel broos en heel oud. De alleenstaande tachtiger die we bezoeken, wil een
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verlenging van zijn taxi-pas, Karel neemt de tijd voor een praatje, legt uit waarvoor hij komt, controleert of de man inderdaad een pas nodig heeft - zijn er familieleden die hem af en toe kunnen
rijden? - en resumeert bij het afscheid wat hij gaat doen. Als we later buiten staan zie ik een soort
inpandige parkeerplaats voor scootmobiels. Ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Karel
benadrukt hoe belangrijk mobiliteit is. Hij vertelt over een kennis die vanwege een ernstig ziekte
bijna dagelijks naar het ziekenhuis moet. Hij en zijn vrouw hebben geen auto, een heel netwerk
is gemobiliseerd om hen bij toerbeurt te rijden en voor hen te koken. In zijn wijkteam-wijk zijn dit
soort vrijwillige hulptroepen in veel mindere mate aanwezig.
We fietsen naar een volgend adres, een alleenstaande man in een corporatiewoning. Een enorme televisie staat aan. We complimenteren hem met de planten in de vensterbank die dankzij
zijn goede zorgen floreren. De man heeft angsten, is onder behandeling bij een psychiater, maar
beperkt in zijn mobiliteit voor bezoek aan therapie en ziekenhuis. Hij heeft een indrukwekkende
verzameling medicijnen op de salontafel staan. Zijn sociaal netwerk is minimaal en ook hij blijkt
een beperkte actieradius te hebben vanwege fysieke belemmeringen. Het winkelcentrum een paar
honderd meter verderop is de uiterste grens van zijn wereld. Aan de wijk grenst een groot stedelijk
stadspark. Ideaal om even frisse lucht te scheppen en te bewegen, maar het is voor veel bewoners
onbereikbaar ver. Karel neemt rustig zijn situatie door en maakt met hem afspraken. Als we buiten
staan, moeten we allebei lachen om het schrijnende maar grappige detail dat zijn cliënt in de ochtend naar een buitenlands kookprogramma aan het kijken was om zijn eetlust op te wekken. Zijn
medicatie remt zijn hongergevoel. Karel: ‘Die zag ik niet aankomen, maar dit soort dingen heb ik
elke dag. Op het moment dat ik dit soort zaken niet meer meemaak, stop ik er mee!’
Ten slotte gaan we die ochtend langs bij een oudere man in één van de hoogbouwflats in de wijk.
De man had Karel gebeld omdat deze in het verleden zijn inmiddels overleden vrouw had geholpen. Zijn vrouw was op Karel gesteld geweest, nu was zijn douchestoel kapot was, vandaar dat hij
juist Karel had benaderd. Karel is geraakt door het telefoontje van de man. ‘Dan denk ik: aandacht
geven aan iemand werkt, maar alles staat en valt met tijd. Die heb ik alleen steeds minder, maar
dit adres ligt op de route.’ Voordat we die ochtend vertrokken had Karel de man gebeld en gezegd
dat hij met een plannetje voor de douchestoel kwam (‘We zijn er zo laat, dan kunt u een handtekening zetten voor de douchestoel’). We treffen een dankbare oudere man aan. Ik ben op mijn beurt
geraakt als ik hoor dat drie generaties in dezelfde flat wonen. De man deelt de flat met zijn zoon
en diens dochter. Voor de opkomst van de verzorgingsstaat werd wel gezegd dat familie een leven
lang duurde. Ik vraag me af of het drie-generaties gezin door versobering van de verzorgingsstaat
noodgedwongen aan het terugkeren is. Ik hoor van Karel en de oudere man dat ze het met elkaar
heel goed redden. Het is mogelijk ouderwetse vorm, maar in ieder geval een voorbeeld van eigen
netwerken aanspreken.

‘Niet bij wijze van spreken, ze wonen in elke straat!’
We lunchen in een ruim winkelpand in de plint van een winkelstrip. Kerstmis nadert en dat is aan
de versiering te zien. We eten aan een lange tafel met aanwezige vrijwilligers en bezoekers. Een
grote pan met soep en brood en beleg staan klaar. Aan tafel wordt gepraat over het kerstdiner dat
hier georganiseerd gaat worden. Aanwezigen verheugen zich erop. Karel maakt zijn cliënten graag
attent op het bestaan van deze plek. Hij praat met de initiatiefnemers van deze plek bij en neemt
tijdens de lunch zijn werkmail door op zijn telefoon. De ontmoetingsplek is een initiatief van de
ondernemers in de winkelstraat om het tekort aan sociale plekken in de wijk op te vullen. Je kan
er terecht voor kop koffie, een praatje en deelnemen aan allerlei activiteiten. Het is een plek waar
de taal van de wijk wordt gesproken.
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Na de lunch laat Karel me meer sociale plekken van de wijk laten zien. In Wmo-termen: plekken
in het voorliggende veld waar je naar kunt afschalen. We gaan langs een winkel waar aanstaande moeders met weinig geld een babybasispakket kunnen krijgen, een winkel/werkplaats waar
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt handgemaakte producten maken, en een bedrijfsverzamelgebouw in een voormalig kantoorpand. Eén van de corporaties actief in de wijk heeft het
opgeknapt. Tal van startende ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben er hun plek.
Samen bieden de instellingen en bedrijfjes een breed pakket van sociale, medische en buurtgerichte maatschappelijke diensten aan, zo is er fysiotherapie, een kapsalon, een pedicure, maar er zijn
ook gratis computerlessen voor ouderen te krijgen en Resto van Harte heeft er een wijkrestaurant.
Buurtbewoners kunnen er ook een kopje koffie drinken. Bij het verder verkennen van de wijk valt
me de geweldige zorginfrastructuur op, huisartspraktijken, zorgkantoren, kerken, kringloopwinkels, wijkcentra en winkels waar je tweedehands rollators en scootmobiels kunt kopen, maken er
deel van uit. Bij al die voorzieningen hangen posters op ramen die aangeven waar je terecht kunt
voor geldzaken, gezondheidsproblemen, kledingbanken, mantelzorgondersteuning, en informatie
en advies voor allerhande maatschappelijke vraagstukken. Zo ook informatie over taalonderwijs
voor mensen met een migratieachtergrond en deelname aan activiteiten (‘Wij zoeken nog leden
Grijze Koppenorkest’). We fietsen verder de wijk in. Karel wijst waar cliënten van hem wonen. Ik
zeg tegen hem dat zijn cliënten ‘bij wijze van spreken in elke straat’ wonen. Karel: ‘Nee, niet bij
wijze van spreken, ze wonen in elke straat!’
We fietsen naar een kerk. Karel heeft met een van de medewerkers een afspraak gemaakt. Hij
praat met hem bij over het armoedebeleid en de schuldhulpverlening vanuit de gemeente en specifiek over één cliënt van hem die in een schuldhulpverleningstraject zit. De kerk is een pioniersplek
van de Protestantse Kerk Nederland. De kerk probeert mensen te helpen die op of onder de armoedegrens leven. De kerk is ook uitdeelpunt van de voedselbank. In en rond de kerk worden tal
van maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Onderlinge steun en hulp wordt gestimuleerd, in
hun eentje redden veel bewoners het immers niet. Na het bezoek aan de kerk, fietsen we verder en
eindigen onze fietstocht aan de andere kant van de wijk in de schuilplaats, een soort bezinningsplek in een wijkzorgtuin met moestuinwinkel, waar ik de kans krijg observaties met hem te delen.

‘Brieven markeren’
Ik vertel Karel dat het me opvalt hoe belangrijk brieven in het wijkteamwerk zijn. Karel beaamt
dat het een enorm topic is. In het wijkcentrum waar zijn wijkteam kantoor heeft, komen veel
mensen met hun brieven. Ze kunnen ze niet lezen, begrijpen ze niet en zeker niet de acties die in
de brief staan. Het gaat niet goed met ze - zijn in meer of mindere mate ziek - en dan krijgen ze
van allerlei instanties brieven toegestuurd. Niet in de meest gemakkelijke taal geschreven. Karel
zegt zijn brieven te markeren met een ster, zodat zijn cliënten weten dat de brief van hem is en
niet van de schuldhulpverlening, de belastingdienst of welke instanties dan ook. Die vertrouwen
ze allemaal niet. ‘Maak eerst contact! Als je zegt: ‘Ik ben van de gemeente,’ sta je vaak al met 1-0
achter.’ Hij verwijst ze naar de hulp die je kunt krijgen in het wijkcentrum bij het lezen van brieven
én ook taaltraining kan krijgen. ‘Er is daar veel hulp beschikbaar!’ Maar hij hoort ook dat mensen
het centrum niet kennen, want hem verbaast. ‘Dan heb je geen notie van je omgeving, knap als je
het wijkcentrum niet kent.’
Hoewel Karel terugkerend wijst op de geringe draagkracht van de bewoners, staat hij volledig achter principes als het beroep doen op eigen kracht en zelfredzaamheid. Hij vertelt bewoners vaak te
gemakkelijk de verantwoordelijkheid bij anderen leggen. ‘Ik kom weleens bij mensen binnen dat je
denkt: hoe haal je het in je hoofd? Die willen nieuwe gordijnen en de vloer moest ook geïsoleerd
worden. De ketel is kapot en dan wordt naar de gemeente gekeken, daar is de gemeente toch
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verantwoordelijk voor? Nog een voorbeeld? Laatst was ik bij een dame met een inwonende zoon
van 26 jaar met een fulltime baan. Ze had een klein beetje ondersteuning in de vorm van hulp in
de huishouding aangevraagd. Dan denk ik: wacht even?, jíj kan ook je handen laten wapperen. En
dat zegt ik dan ook tegen de zoon. Zo iemand kijkt me dan een beetje lacherig aan van je denkt
toch niet dat ik mijn moeder ga helpen met stofzuigen? Maar er is ook een andere kant. Ik heb
laatst gezorgd dat er begeleiding kwam voor iemand om haar zoon van 18 jaar te ontlasten. Die
deed én het huishouden én een stukje verzorging én moest ook nog studeren.
Karel zegt desgevraagd voldoende methodisch toegerust te voelen. Waar hij zich niet voldoende
deskundig acht, kan hij terugvallen op de inbreng van collega’s van Stichting MEE die ook meegaan
op huisbezoek. Door zijn oude werk is hij bekend met LVB-problematiek en hij ‘heeft alle relevante
telefoonnummers.’ Karel: ‘Ik heb het mobiele nummer van het GGZ-wijkteam, de psycholoog;
die netwerken zijn zo vreselijk belangrijk!’ Voorts is er een groot aanbod van cursussen via de
gemeente beschikbaar, zo heeft hij bijvoorbeeld zelf aan een cursus motiverende gespreksvoering
deelgenomen een aan een cursus om slechts nieuws adequaat te communiceren met cliënten.

‘Je wordt een administratiekantoor’
Dé bottleneck in zijn wijk, zegt hij, is de omvang van de aanwezige problematiek die voor gewoon
teveel werk zorgt. De grote werkvoorraad van meldingen verhindert hem voldoende tijd te stoppen
in face-to-face contacten met cliënten, bijvoorbeeld door een tweede of derde keer bij iemand
langs te gaan. Karel: ‘Je probeert een band op te bouwen, je bent altijd op zoek naar een trigger,
hoe je een klein beetje samen met iemand op kunt lopen en iemand het beste kunt helpen. Dat
is niet altijd een product van de Wmo. Niet omdat het voor de gemeente goedkoper is, maar ook
omdat je iemands zelfredzaamheid ermee stimuleert. Daar gaat het om. Het zit hem in contact
kunnen maken. In aandacht geven. Ik heb gisteren een dame geholpen. Als je haar melding leest,
is er van alles aan de hand. Als je bij haar bent geweest en het samenvat is het: ik ben mantelzorger en ik ben doodop! Uiteindelijk heb ik haar doorverwezen naar een organisatie waar ze met
ervaringsdeskundigen kan praten en uitwisselen.’
Karel heeft de overtuiging dat je in zijn wijk met extra stukjes begeleiding ‘verbeterstappen’ kunt
maken, maar de werkvoorraad dwingt tot het snel afhandelen van de caseload. Je wordt een
administratiekantoor, terwijl je júist in deze wijk soms even naast iemand moet gaan zitten voor
gesprek.’ Omdat een aantal collega’s in het wijkteam door werkgerelateerde klachten uitgevallen
is, is de werkdruk extra hoog. Karel verwijst graag naar de ‘de pionierstijd’, de beginperiode van
het wijkteam. Er was toen meer tijd voor outreachend werken en meer tijd om in wijkcontacten te
investeren. Hij zou graag de tijd en de ruimte die er toen was terug hebben. Ik begrijp van hem dat
er binnen zijn team teamleden zijn die minder moeite hebben om casussen snel administratief af
te ronden. Hij daarentegen moet zichzelf op dat punt vaak geweld aan doen. ‘Mij wordt wel eens
verweten: Karel, je doet teveel voor een ander. Ik hoor het ook in mijn vrijwilligerswerk. Ik heb de
neiging er altijd helemaal voor te gaan.’
Niet alleen de werkvoorraad levert frustraties op, ook het feit dat er in de meeste gevallen sprake
is van financiële problematiek. Het Wmo-team kan daar maar beperkt iets aan doen, bovendien
kan niet iedereen een schuldsaneringstraject in. Het zijn de social casemanagers van de gemeente
die zich op schuldenproblematiek richten. Karel: ‘Je weet dat als je alle kosten van administratie
en zorg en hulpverlening die voortvloeien uit schulden wegstreept tegen het in één keer opkopen
van alle schulden, het laatste goedkoper is?’ Binnen de gemeente wordt momenteel succesvol
geëxperimenteerd met een dergelijke collectieve aanpak. Een effectieve aanpak van schuldenproblematiek zou het werk van het Wmo-wijkteam ook belangrijk verlichten.
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Donderdag: een dynamische wijk

Ik heb Mehmet in het voorbijgaan al eerder kort gesproken, maar vandaag krijg ik de kans
dat meer uitvoerig te doen. Karel had hem al bij mij geïntroduceerd met de opmerking dat ik met
hem en Mehmet ‘twee dezelfde types’ te pakken heb, waarmee hij wilde zeggen: we zoeken
allebei zoveel mogelijk het contact met mensen op. Ik praat met Mehmet in één van kleine werkkamers van het wijkcentrum. Terwijl ik vragen stel, werkt hij aantal telefoontjes af en checkt hij zijn
werkmail. Hij vertelt me dat zijn ouders tot de eerste groep gastarbeiders behoorden die in de jaren
zestig naar Nederland kwamen en dat hij opgegroeid is in een warm groot gezin in een volksbuurt
van een grote stad (‘mooie jeugdjaren, wereld was toen anders’). Hij is grootgebracht met de
boodschap dat je je om elkaar moet bekommeren. Hij startte ooit met een studie Sociaal Juridische
Dienstverlening, maar studeerde af met een hbo-studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
Zij hart, ontdekte hij, ligt bij maatschappelijke vraagstukken. Hij heeft werkervaring opgedaan binnen verschillende terreinen van het sociaal werk, zoals de sociale activering van bijstandscliënten,
in groepswerk, kortdurende ondersteuning in het jongerenwerk en in verschillende vormen van
hulpverlening (FIOM, psychosociale). Hij is vertrouwd met culturele aspecten van het sociaal werk.
Binnen het wijkteam heeft hij als extra aandachtsgebied de leefbaarheid van de wijk.

Brieven, rekeningen en inloggen
Ook Mehmet wijst op de ernst van de problemen in zijn wijk. Hij verwijst naar mediaberichten
waar de wijk als één van de ongezondste van Nederland werd aangemerkt. Hij houdt van de wijk.
‘Het is een volkswijk, Ik ben een volksjongen.’ Ze moeten hem niet wegzetten in een gemiddelde
wijk. ‘Deze wijk is dynamiek, er moet wel wat zijn.’ Ook hij is vanaf dag 1 betrokken geweest bij
de proeftuin-periode toen de Wmo-teams vanuit de wijken werden opgezet. Nu is er een periode
van stabilisatie aangebroken. Ik praat met hem door over waar ik met Karel geëindigd was: hoeveel eigen verantwoordelijkheid en zelfregie kan je verwachten bij kwetsbare wijkbewoners? Ook
Mehmet is op dit punt heel beslist. Het is belangrijk dat mensen op hun eigen verantwoordelijkheid
gewezen worden. Op het moment dat je alles van ze overneemt, versterk je hun passiviteit en heeft
dat een anti-revaliderende invloed, betoogt hij. ‘Het werkt niet alleen op henzelf door, maar die
passiviteit beïnvloedt ook het gezin, hun netwerk, alles. Het versterkt elkaar.’ Mehmet: ‘Veel mensen zijn geneigd veel uit handen te geven, want de overheid zorgt wel voor ons. Mensen komen
binnen, ze spreken de taal niet, we helpen ze bij het brieven lezen, maar als je zegt: wacht eens we
kunnen u ook aanmelden voor een taalcursus dan zijn ze daar niet happig op. Maar hoe lang wilt
u dat wij brieven voor u blijven lezen, voor u inloggen, rekeningen voor u betalen?’ Hij is zich zeer
bewust van de beperkingen van zijn cliënten, veelal hebben ze een minimale scholing, beperkte
financiële armslag, slechte en niet passende huisvesting, maar toch kijkt hij steeds in hoeverre de
omgeving familie, buren, voorzieningen die er zijn in de wijk – hun bijdrage kunnen leveren aan
het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Hij vindt dat mensen soms te gemakkelijk een
voorziening claimen, ook uit onwetendheid. Hij geeft het voorbeeld van een man die vanwege
slecht zich een vervoersvoorziening aanvroeg, maar alleen een bril nodig bleek te hebben.

Strenger geworden
Hij ziet zorgpartijen die bij de aanbesteding hebben aangegeven de visie te delen van de gemeente,
maar vervolgens cliënten onnodig afhankelijk maken. ‘Neem alleen daar waar nodig is over,’ zeg ik
tegen ze. ‘Nu neem je de post over, hun financiën, ga je mee naar alle afspraken. Neem ze niet overal
bij de hand. Motiveer mensen om zelf stappen te nemen, leer het hen, leer hen die vaardigheden aan.
Hij geeft aan dat je vaak te maken hebt met cliënten die geen prognose op herstel hebben. Zij moeten
met hun beperkingen leven. Met een scootmobiel of een traplift kun je hun onafhankelijkheid belangrijk vergroten. Alleen er zijn grenzen aan aanreiken van een traplift. Zo is het technisch niet mogelijk
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om in een portieketage-woning 4-hoog een traplift te plaatsen. Dat betekent dat ze in feite gevangen
komen te zitten in een niet geschikte woning. Vaak gaat het om ‘voorzienbare situaties’, zegt hij, dat
wil zeggen mensen weten dat hun situatie zal verslechteren, maar blijven zitten in de woning waar ze
al decennia wonen. Hij vindt het begrijpelijk (‘Je woont er al 40 jaar!’), maar ook een voorbeeld dat
mensen slecht anticiperen op de toekomst, in feite hun verantwoordelijkheid ontlopen. Mehmet zegt
in de loop van de tijd strenger te zijn geworden, ook omdat sommigen onnodig een beroep op de
Wmo doen (‘Zodra zich een mogelijk voordoet op een voorziening dan claimen ze die.’). Hij neemt,
zegt hij, soms mensen tegen zichzelf in bescherming door aanvragen soms te weigeren. ‘In de hoop
dat ze dan zélf stappen gaan zetten, dat ze tot het inzicht komen dat ze belang hebben bij een aanpak
waarbij ze zelf zich meer actief opstellen.’
We stappen in zijn auto die vlak voor de deur van het wijkcentrum geparkeerd staat. Op weg naar
een huisbezoek zegt hij, wijzend op woningen, dat woningcorporaties het af laten weten in de
wijk. Al heel lang hebben bewoners last van schimmel en vochtproblemen in de corporatiewoningen, maar het is nog steeds wachten op adequate reacties van hun kant. ‘Individuen moeten het
opnemen tegen deze grote organisaties. Ze hebben huurdersrechten! Er wordt veel over gepraat,
mooie teksten, maar die huurder wil in gewone taal horen wat ze ertegen gaan doen, daar wachten ze nog steeds in veel te veel gevallen op.’ Goed geïsoleerde huizen én goed ingerichte en toegankelijke nabije publieke ruimten zouden een geweldige impuls aan de leefbaarheid van de wijk
geven, juíst voor kwetsbare bewoners, begrijp ik uit zijn verhaal. Vroeg-naoorlogse wijken met hun
breed opgezette groenstructuur bieden in dit opzicht veel kansen. Hij vertelt dat hij veel samen met
werk met wat hij ‘Achter de Voordeur’ noemt, een organisatie die expertise heeft op het terrein
van de GGZ. Op het moment dat hij te maken heeft met zorgmijders zonder concrete vraag, maar
waar hij niet met een gerust gevoel weggaat, benadert hij deze organisatie. Voorts heeft hij veel
contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin, het GGZ-wijkteam, wijkverpleegkundigen en de
thuiszorg. Net als Karel geeft hij aan voldoende methodisch te zijn toegerust voor zijn werk, ook
omdat hij een beroep kan doen op expertise van anderen.

Een parkiet op mijn hoofd
We gaan op huisbezoek bij een alleenstaande man van 59 jaar die vlakbij het woonzorgcentrum
woont, waar ik eerder met Karel was. De man heeft een melding gedaan voor huishoudelijke hulp.
Hij woont in een flat waar een parkiet door de kamer fladdert (en op een bepaald moment op mijn
hoofd gaat zitten). Vertelt dat hij decennialang in de bouw heeft gewerkt, hij heeft veel medische
klachten (knieën, rug) en wacht op een mogelijke operatie aan zijn arm. Hij loopt ook bij de psychiater. Hij heeft oudere kinderen uit een vroegere relatie, maar die wonen in Engeland. Vader en
kinderen zijn van elkaar vervreemd.
Mehmet leest de medische paperassen die de man aanreikt en noteert gegevens van behandelaars.
Hij verheldert de uitkeringssituatie van de man en de toeslagen die hij ontvangt. De man is de
jongste uit een gezin van vijf kinderen, maar twee broers zijn inmiddels overleden. Contacten met
familie zijn goed, maar niet alle familie woont in de stad. Een schoonzus komt een aantal malen
in de week helpen met het huishouden en kookt dan voor een paar dagen voor hem. Hijzelf zegt
door fysiek ongemak, versleten knieën en rug, niets te kunnen doen in het huishouden (‘Over
mezelf aankleden doe ik al een half uur’), vandaar zijn vraag voor huishoudelijke ondersteuning,
ook om zijn schoonzus te ontlasten. Mehmet informeert naar zijn dagelijkse bezigheden (‘Ik doe
niks’) en probeert zicht te krijgen op het sociale netwerk van de man. ‘Ik zie daar bekers en prijzen
staan?’ De man blijkt tot op hoge leeftijd gevoetbald te hebben bij een amateurclub, daar heeft
hij enige vrienden. Daar gaat hij af en toe naar toe voor gezelligheid. Mehmet zegt bij het afscheid
dat hij een en ander in beraad neemt en contact met hem zal opnemen.
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Terug in de auto zegt Mehmet dat hij contact zal zoeken met zijn behandelaars alvorens een beslissing te nemen. In de auto vertelt hij dat huisbezoek cruciaal is om een goed beeld van iemand
te krijgen, ook om door poppenkast heen te prikken. ‘Als je bij iemand in zijn wereld binnenstapt
krijg je heel veel informatie. Dan merk je aan alles en nog wat, de ruimte, hoe het voelt, hoe iemand spreekt, je merkt aan de persoon in hoeverre zijn verhaal realiteit is. Je moet direct durven
zijn, zo nodig confronteren, maar wel aanvoelen tot hoever je kan gaan en culturele aspecten mee
laten wegen.’ Heb je niet meer professionele hulptroepen in deze wijk nodig, vraag ik hem, gezien de omvang van het aantal kwetsbare inwoners? Mehmet antwoordt dat de realiteit is dat ze
achterstanden hebben bij het wegwerken van de werkvoorraad, maar dat de financiële middelen
begrenst zijn.

REFLECTIE OP DE WERKWEEK VAN KAREL EN MEHMET:
‘Nergens zo hoog als hier’
In deze reflectie maak ik gebruik van een gesprek dat ik op de vrijdagochtend had met een ervaren
collega van Karel en Mehmet. Ik had de kans haar alle observaties voor te leggen die ik bij Karel en
Mehmet had opgedaan. Zij zegt een Kwartiermaker en Sociaal Makelaar Eenzaamheid en Mantelzorg te zijn. Ze moet zelf lachen om de lengte van de formulering. Zij bevestigt dat we te maken
hebben met een exceptionele wijk qua sociale problematiek. Het is omvang en zwaarte van de
aanwezige problematiek die het wijkteamwerk belasten. Dat is de grote tegenwind waar het wijkteam tegen moet opboksen. Vandaar dat ik me in deze reflectie beperk tot de thema’s ‘cliënten en
hun netwerk’ en ‘inkadering’. Op de drie andere thema’s thuisbasis, toerusting en samenwerking
kom ik kort terug aan het einde.
De kwartiermaker heeft een lange carrière in de jeugdzorg, jeugdbescherming en de jeugdreclassering achter de rug. Ze kende de wijk al omdat ze jongeren uit deze wijk begeleidde, maar de
concentratie van de sociale problematiek heeft haar toch verrast (‘Ik ben er twee jaar heel diep
ingedoken’). Sprekend over de bevolkingspopulatie, vertelt ze dat de wijk veel bewoners telt in
de leeftijd van 20 tot 45 jaar met GGZ-problematiek, waaronder verslaving. In de categorie daarboven - in de leeftijd van 40 tot 65 jaar - veel mensen die arbeidsongeschikt zijn met een heel
slechte gezondheid. Dat verklaart het hoge beroep op de Wmo in deze wijk (‘nergens in de stad zo
hoog als hier’). Onder genoemde twee categorieën zijn er veel alleenstaanden met schrale sociale
netwerken die van alles afhankelijk zijn, van begeleiding en huishoudelijke hulp, opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, respijtzorg, voorzieningen, et cetera. De wijk kent weinig draagkracht, veel
draaglast. Karel en Mehmet hebben me het vaak voorgehouden.

‘Zo is het hoe het hier gaat.’
Ze is kritisch over de heersende beleidsideologie van rijk en gemeente, die zoveel van de eigen
kracht en netwerken van burgers verwacht. Ze geeft aan dat bewoners in deze wijk elkaar maar
beperkt bij kunnen staan. De realiteit is dat bewoners zich vaak onveilig voelen, bang zijn voor
hun buurman of buurvrouw, want die heeft een GGZ-achtergrond (‘doet soms gek of gedraagt
zich gek’). Door het huisvestingsbeleid of misschien beter het ontbreken daarvan telt de wijk
een grote voorraad van woningen met lage huren, waar relatief veel bewoners met een rugzak
wonen. ‘Het gaat om-daklozen, ex-GGZ-ers die na een periode van begeleid wonen zelfstandig
wonen of jongeren uit de jeugdzorg die na periode van begeleiding hier hun woninkje vinden.
Vaak vervallen ze terug in oud gedrag, ook omdat ze zonder sociaal netwerk kwetsbaar zijn. Ze
vervuilen vervolgens hun woning, hebben nooit goed geleerd prettig met andere mensen om
te gaan. Als de buurvrouw iets vraagt, krijgt ze een grote bek. Dan vraagt de buurvrouw nooit
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meer wat, sterker nog die houdt de gordijnen dicht, die wil niks meer weten van de buur. Zo is
het hoe het hier gaat.’
Wat te doen? Ten eerste is ze van mening dat instanties (gemeente, corporaties, zorginstellingen)
moeten stoppen met het zo geconcentreerd bij elkaar plaatsen van kwetsbare bewoners. Ten
tweede vraagt de wijk om meer professionele hulptroepen. Het opbouwwerk én ouderenwerk is
haar inziens minimaal bemenst, daar zou meer in moeten worden geïnvesteerd, zo ook in professionals die zich richten op leefstijltraining. De leeftijdsverwachting in de wijk ligt bijna 10 jaar onder
het landelijk gemiddelde. ‘Dit is geen sjieke wijk, hier wonen geen mensen met geld die zelf van
alles kunnen inkopen, laat de gemeente budgetten en menskracht die nu naar de betere wijken
gaan, deels hier naar overhevelen.’ De wijk zou ook gebaat zijn bij de hulp van deskundige vrijwilligers van buiten de wijk, voegt ze daaraan toe. Met deskundige vrijwilligers in combinatie met
meer professionele inzet kan haar inziens echt resultaten worden geboekt. Ten derde is het haar
een doorn in het oog dat de gemeente gevoelig is voor het subsidiëren van kleinschalige nieuwe
kortdurende projecten van hippe zzp-ers, terwijl gevestigde organisaties met ervaren medewerkers
met een schat aan ervaring en expertise gekort worden. Ze prijst de maatschappelijke initiatieven
van de kerk waar ik met Karel op bezoek was, zo ook het initiatief van de winkeliers (waar ik met
Karel lunchte), omdat die initiatieven staan voor continuïteit, wars zijn van modieuze hipheid en
kwetsbare groepen in de wijk weten te bereiken. Als laatste wijst ze op de rol van corporaties. Met
Mehmet had ik daar ook gesprekken over. Ze vindt dat corporaties bij nieuwbouw of renovatie nog
te weinig aandacht hebben voor ontmoetingsruimten, buitenruimten en publiek groen. Voor ‘alles
wat het leven prettiger maakt’ en wat ook kan helpen om naar buiten te gaan, meer te bewegen
en elkaar te ontmoeten. Karel en Memeth hebben het beiden vaak benadrukt: de mobiliteit van
veel mensen in zijn wijk is door gebrek aan geld en lichamelijke beperkingen gering. De kleinste
afstanden kunnen ze daardoor niet overbruggen. Nabij en toegankelijk publiek groen zou kwalitatief van hun leven belangrijk verbeteren.

Ongelijke strijd
Is er een discrepantie tussen visie van de kwartiermaker op de nadruk op zelfredzaamheid in het
beleid van wijkteams en die van Karel en Memeth? Die tegenstelling is schijn. De laatsten geven
aan: houd er aan vast, juist in deze wijk, maar zie wel de realiteit onder ogen. Ook zij wijzen terugkerend op de geringe draagkracht en hoge draaglast van wijkbewoners. Op de punten van
‘toerusting’ en ‘samenwerking’ geven ze aan voldoende steun te hebben van organisaties waar ze
mee samenwerken, zowel in het voorliggende veld als in de tweede lijn. Binnen het team zijn er
wel verschillen in de taakuitoefening. Karel is daarin het meest geprofileerd, hij zou meer tijd willen
investeren aan directe contacten met cliënten en wijkorganisaties. De caseload maakt dat onmogelijk. Het algemene beeld wat achterblijft is een wijkteam dat met alle inzet tegen een machtige
tegenstander knokt: een wijk waar heel veel mensen met heel serieuze problemen bij elkaar wonen. Door de omvang van de problematiek lijkt er sprake van een ongelijke strijd.
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Epiloog
Wat belemmert, wat helpt?
In deze epiloog staat de vraag centraal wat belemmert en helpt wijkteamleden bij het bereiken
van hun doelen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden voor het sociale wijkteam. We doen dat
om inzichten aan te reiken die rekening houden met datgene wat goed gaat en datgene dat het
behalen van doelen in de weg zit, om zodoende de kwaliteit van het werk te kunnen verbeteren.
We zijn ons ervan bewust dat deze inzichten gebaseerd zijn op beperkte casuïstiek, namelijk op
de inzichten die we hebben opgedaan door het volgen van medewerkers van vijf wijkteams. We
presenteren ze hier dan ook met gepaste bescheidenheid, wél in de overtuiging dat ze ertoe doen,
ook omdat ze in het verlengde liggen van ander onderzoek. Voor het beantwoorden van de centrale vraag - wat belemmert en helpt wijkteamleden bij het bereiken van hun doelen – maken we
gebruik van een eenvoudig model dat door de filosoof en taalkundige A.J. Greimas (1917-1992) is
ontwikkeld.22 Zijn model gaat uit van de vooronderstelling dat het handelen en denken van mensen een doelgerichte activiteit is. Mensen streven altijd naar iets, wensen iets. Ze streven naar het
bereiken van iets gunstigs of vrezen iets: streven naar het vermijden van iets ongunstigs. Het is een
model dat in eerste instantie vooral binnen de literatuurwetenschap gebruikt is voor de analyse
van romanteksten. We kennen de voorbeelden uit de romanliteratuur, de hoofdpersoon die naar
rijkdom, macht, liefde, zelfinzicht, geluk of naar een meer rechtvaardige samenleving streeft.

Positieve krachten
helpers

Subject

Doel van het streven

tegenstanders
Negatieve krachten

Figuur 1: Actantieel model (Greimas, 1966)

22 Greimas (1966), Sémantique structurale. Paris.
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In dit onderzoek hebben we levensechte verhalen van wijkteamleden gepresenteerd. Zíj waren in dit
onderzoek de hoofdpersonen, níet de landelijke politiek, níet de lokale beleidsmakers, níet de vele organisaties waarmee ze samenwerken, níet hun cliënten. Wijkteamleden werken oplossingsgericht en
doelgericht. Ze streven ernaar dat hun cliënten meer zelfredzaam worden en de regie over hun leven
zo veel mogelijk terugkrijgen. Ze streven er naar dat de leefsituatie van hun cliënt stabiliseert, een verslechteringsproces tot stilstand komt, ze proberen te voorkomen dat een cliënt verder afglijdt om waar
mogelijk met hem stappen te zetten in een verbeteringsproces. Ze helpen bij het op orde krijgen van
financiën, het regelen van (begeleide of beschermde) huisvesting, dragen zorg voor dagactiviteiten en
helpen bij opbouw van sociale contacten, ze stellen de situatie van gezinsleden veilig, et cetera.
Wij maken van het model van Greimas gebruik om de hier gepresenteerde levensechte verhalen
van wijkteamleden te analyseren. In zijn model ligt de nadruk op de medewerking en tegenwerking die de hoofdpersoon - bij ons is dat het wijkteamlid - krijgt bij het nastreven van zijn of haar
doelen. Hij onderscheidt aan de ene kant helpers en tegenstanders en aan de andere kant positieve
en negatieve krachten.
In het geval van helpers kun je denken aan wijkteamcollega’s, aan medewerkers van professionele
organisaties waarmee het wijkteamlid samenwerkt, maar ook aan buren, vrienden en familieleden
van hun cliënten, en aan alle mogelijke vrijwilligers die bereid zijn iets te doen voor hun kwetsbare
stad- of buurtgenoten. Helpers kunnen zich ook transformeren tot tegenstanders. In plaats van dat
het wijkteamlid steun ondervindt van het eigen team, voelt hij tegenwerking, zijn visie wordt niet
gedeeld, en hij ervaart gebrek aan chemie en mist medestanders. Zo komt hij of zij bij het werken
aan een casus geen stap verder, door interne tegenstand, maar ook omdat medewerkers van andere organisaties hem tegen werken, door bijvoorbeeld te treuzelen, het oneens te zijn met zijn visie
op de casus of het domweg af laten weten. Met veel tegenstanders is het lastig successen boeken.
In het geval van positieve of negatieve krachten kun je denken aan maatschappelijke trends, beleidsconcepten, politieke prioriteiten, financiële middelen, samenwerkingsrelaties, de beschikbaarheid van netwerken, vaardigheden en karaktereigenschappen. Deze krachten kunnen voor een
wind in de rug zorgen, maar ook het streven van het wijkteamlid geweldig frustreren. Het verleggen van politieke prioriteiten kan immers zowel positief als negatief uitpakken. In het positieve
geval komen er wellicht extra middelen beschikbaar, in het negatieve geval worden wijkteams
met bezuinigingen geconfronteerd. Zo is het ook met beleidsconcepten. Als deze als nuttig en
bruikbaar voor alledaagse praktijken worden ervaren, zijn doelen gemakkelijker te bereiken dan
wanneer dominante beleidsconcepties als irreëel worden beleefd.

COVID-19-crisis als negatieve kracht
Een voorbeeld van een actuele negatieve kracht is de COVID-19-crisis. Sociaal werkers
proberen in deze situatie hun cliënten zo goed mogelijk te helpen - er is ook veel nabije
solidariteit in de vorm van allerlei vrijwillige hulptroepen beschikbaar gekomen - maar
toch laat onderzoek zien dat de situatie van de meest kwetsbare inwoners is verslechterd.
Ze kunnen niet naar hun dagbesteding, huisbezoek was maar beperkt mogelijk. Alle
gemobiliseerde creativiteit, hulp en energie heeft dat vervolgens niet kunnen compenseren.
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Wil een wijkteamlid succesvol zijn in het nastreven van zijn of haar doelen, dan moeten helpers en
positieve krachten de overhand hebben. Enige vorm van tegenwerking en tegenstand is niet erg,
dat is inherent aan het werk, vaak ook goed (wrijving geeft glans), maar als tegenkrachten te groot
worden is het voor een wijkteamlid ondoenlijk om doelen te bereiken. In onderstaande figuur 1
hebben we e.e.a. schematisch weergegeven, en hebben we één van de centrale doelen die wijkteamleden zich stellen (‘cliënt meer zelfredzaam maken’) als streven ingevuld, maar andere doelen
zijn ook denkbaar, zoals een situatie stabiliseren, het opbouwen van een vertrouwensband, of het
in contact komen met een zorgmijder. We kunnen ook meer concrete doelen invullen: een cliënt
die eenzaam is koppelen aan een maatje of netwerk, een cliënt met fysieke beperkingen voorzien
van een traplift of een scootmobiel zodat hij of zij minder afhankelijk is van de hulp van anderen,
of iemand naar beschut werk of mogelijk naar een reguliere baan toeleiden. Afhankelijk van de
cliënt stelt het wijkteamlid in samenwerking met de cliënt de streefdoelen op.

Negatieve krachten
tegenstanders

Wijkteamlid

Cliënt meer zelfredzaam

helpers
Positieve krachten

Figuur 2 Het streven van een wijkteamlid

De beschrijvingen van de werkweken van Maria, Latifah, Karel, Memeth, Mathilda, José, Karin en
Thijs maken duidelijk dat op een wijkteamlid tal van krachten of invloeden inwerken bij het nastreven van zijn of haar doelen. We hebben deze krachten of invloeden in de inleiding thematisch in
5 categorieën ondergebracht en hebben er in de reflectie-paragrafen van de afzonderlijke hoofdstukken steeds bij stilgestaan: inkadering, thuisbasis, cliënten en hun netwerk, samenwerking en
toerusting. Deze thema’s zijn op zichzelf neutraal. In het ideale geval levert elk thema een positieve
bijdrage aan het realiseren van de streefdoelen. De beschrijvingen van de werkweken maken ons
duidelijk dat dat lang niet altijd het geval is. Wijkteamleden weten en voelen zich vaak geconfronteerd met tegenstanders en negatieve krachten. In schema 1 (zie pagina 80-81) hebben we e.e.a.
samengevat voor de vijf onderscheiden thema’s. In het paarse deel de tegenstanders en negatieve
krachten benoemd, in het groene deel staan de helpers en positieve krachten. We lopen ze kort
langs.

Inkadering
De verschillende praktijken van de wijkteamleden maken duidelijk dat de inkadering zowel helpt
als belemmert. Ten eerste gaat het dan om de inkadering door de dominante beleidsideologie. Nadat de overheid met de uitbouw van de verzorgingsstaat na de oorlog steeds meer helpende taken
op zich had genomen, heeft zij deze in de achterliggende decennia versoberd en probeert ze het
helpen nu meer terug te geven aan de samenleving (familie, vrienden, buurtnetwerken). Met deze
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beleidsverandering hebben wijkteams te maken. Waar kwetsbare inwoners eerst in instellingen
verbleven, wonen zeer oude mensen en mensen met een verstandelijke of psychische beperking,
nu zo lang mogelijk zelfstandig in een gewone woonwijk. Veel van deze kwetsbare inwoners behoren tot de cliënten van wijkteams. Die beleidskeuze is te verdedigen, maar wijkteammedewerkers
vinden dat het streven naar zelfredzaamheid in de eigen omgeving te centraal is komen te staan in
het sociaal beleid. Dit concept en alle implicaties die ermee verbonden zijn, zitten hen in hun dagelijks werk vaak in de weg zitten. Ze ervaren het dan als een negatieve kracht die de realiteit van hun
kwetsbare cliënten onvoldoende onderkent en hen met irreële eisen en frustraties opzadelt. Een
beroep op eigen kracht en netwerk blijkt niet altijd of heel beperkt mogelijk. Ook het aanreiken en
uitbouwen van sociale netwerken kent zijn grenzen.
Aan de andere kant geven door ons geschaduwde wijkteamleden aan dat we niet te gemakkelijk
afscheid moeten nemen van deze uitgangspunten (focus op zelfredzaamheid en eigen kracht, van
zorgen voor naar zorgen dat, aanspreken eigen netwerken). Het is opvallend hoe Karel en Memeth, werkend in één van de meest arme wijken van het land, het belang ervan benadrukken. Juist in
het geval van kwetsbare inwoners, benadrukken zij, is het belangrijk goed te blijven kijken wat zij
wél kunnen en willen en hen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en nog aanwezige
vitale vermogens om, waar nodig samen met hun omgeving, activiteiten op te pakken. Door hen
wordt de focus op zelfredzaamheid én samenredzaamheid als waardevol in hun dagelijkse professionele handelen beschouwd, alleen moet deze invalshoek niet verabsoluteerd worden. Dogmatiek
ten aanzien van deze invalshoek werkt contraproductief en gaat als negatieve kracht fungeren.
Naast de beleidsideologische is er ook de institutionele inkadering. Wijkteams maken onderdeel
uit van een omvangrijk institutioneel veld. De positie van het wijkteam te midden van al die organisaties in het brede veld van ondersteuning en zorg is niet altijd even helder afgegrensd. Waar
houdt het werk van andere organisaties op en begint hun werk? Voor sommige wijkteamleden
is de institutionele inkadering helder, maar dan merken ze dat die voor anderen niet helder is,
waardoor ze casussen aangeleverd krijgen die niet voor hen bestemd zijn. Ze hebben het gevoel
dat lukraak casussen ‘over de schutting’ worden gegooid, wat hun werk onnodig belast. Het SCP
(2020) spreekt in een recente evaluatie van 5 jaar decentraal sociaal beleid over een woud aan
actoren, regelingen en voorzieningen waar burgers, professionals en werkgevers gemakkelijk in
kunnen verdwalen.23 Tot slot zijn er de gemeentelijke kaderstellingen (procedures, richtlijnen) die
voortdurend veranderen. Wijkteamleden vinden ze soms te strak en knellend en ervaren ze als een
inperking van hun professionele speelruimte bij het effectief nastreven van doelen. Wijkteamleden
hebben behoefte aan een bepaalde mate van handelingsvrijheid en beslissingsbevoegdheid bij de
uitvoering van hun taken, om passende ondersteuning te kunnen bieden.

Thuisbasis
De thuisbasis in het team, zo blijkt uit de verschillende verhalen, wordt in het algemeen als veilig
en steunend beleefd. De geportretteerde wijkteamleden profiteren van de collegiale en inhoudelijke ondersteuning van hun teamleden. Verschillende disciplines met eigen specialistische kennis
en expertise reiken feedback aan. Er is gezamenlijk overleg, er is plaats voor humor en ook waardering wordt naar elkaar uitgesproken. Aan de andere kant zijn er ook meningsverschillen binnen
teams. Er zijn verschillen in taakopvatting. Sommige wijkteamleden gaan tot het gaatje om een
cliënt te helpen, anderen zijn gericht op snelle afhandeling. De afbakening van elkaars taken
en verantwoordelijkheden is niet altijd even helder. Ook kwamen we loyaliteitsconflicten tussen
23	Sociaal Cultureel Planbureau (2020), Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal
beleid. Den Haag.
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moederorganisaties en wijkteam tegen. Een ander belangrijk punt is het personeelsverloop binnen
het team, waardoor niet alleen kennis en expertise voortdurend dreigt weg te lekken, maar ook
de relationele continuïteit met cliënten onder druk komt te staan. Cliënten zien zich dan steeds
met nieuwe wijkteammedewerkers geconfronteerd. Recent onderzoek van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix - in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
(AZW) - laat zien dat de uitstroom in het sociaal domein hoog is. In vijf jaar tijd vertrekt bijna
de helft van de medewerkers. De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke
ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte
ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.24 Eerder onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte duidelijk dat het sociaal werk de grootste uitstroom van
de zorgsector heeft25; volgens het CBS had 31 procent van de werknemers in de afgelopen 12
maanden actie ondernomen om ander werk te zoeken en 44 procent aangegeven binnen 5 jaar te
willen vertrekken.26 Maria en Latifah (casus hoofdstuk 1) staan zeker niet alleen in hun beslissing
om een andere werkkring te zoeken.

Cliënten en hun netwerk
Het algemene beeld dat de geportretteerde wijkteamleden schetsen is dat ze meer dan voorheen
te maken hebben met cliënten met meervoudige en/of complexe problematiek. Cliënten hebben
psychische problematiek, zijn eenzaam, hebben schulden, leven in armoede, hebben ondersteuning nodig in hun huishouden, hebben problemen met de buren en een kind dat niet naar school
wil of kan. In veel gevallen zijn het cliënten die nauwelijks een netwerk hebben of een problematisch netwerk, in de zin dat daar ook veel problemen spelen en er een slechte invloed van uit
gaat. Voorts zijn er zorgmijders, die zeer wantrouwend tegenover instanties staan, maar wél voor
overlast zorgen in de eigen woonomgeving. Omdat wijkteamleden te maken hebben met veel
cliënten met meervoudige problematiek is het afronden van casussen en het halen van deadlines
problematisch, ook al is er binnen wijkteams daarvoor wel begrip. Natuurlijk hebben ze ook te
maken met cliënten met lichte problematiek, die zich gemakkelijker laten helpen en ondersteunen,
die zélf ook verantwoordelijkheden op zich nemen en gemotiveerd zijn om uit de problemen te
komen. Dat zijn de cliënten waarbij het halen van deadlines voor afronding van de ondersteuning
een stuk eenvoudiger is.

Samenwerking
Wijkteamleden zijn omgeven door tal van organisaties waarmee ze afstemmen en samenwerken.
De geportretteerde wijkteamleden geven aan dat de positionering van het team in dit omvangrijke
veld niet altijd helder is, en de onderlinge samenwerking voor verbetering vatbaar. Dit geldt zowel
voor de samenwerking met de gemeentelijke organisatie en gespecialiseerde (zorg)organisaties
die zich in de tweede lijn bevinden, als organisaties in de eerste lijn (zoals welzijnsorganisaties en
woningcorporaties) en nuldelijn (vrijwilligersorganisaties, religieuze organisaties). Samenwerking
komt onvoldoende van de grond omdat wijkteamleden te weinig tijd hebben om daarin te investeren. Ook de veelomvattendheid van het veld maakt samenwerking niet eenvoudig. Het is moeilijk
daar overzicht over te krijgen.

24	Zie onderzoek Behoud van medewerkers in het sociaal domein. www.sociaalwerk-werkt.nl/nieuws/hoge-uitstroomsociaal-domein-het-gaat-niet-alleen-om-het-salaris
25 www.zorgwelzijn.nl/sociaal-werkers-stromen-het-meest-uit-de-sector
26 www.azwinfo.nl/wp-content/uploads/2020/01/azw-infographic-arbeidsmarkt-sociaal-werk.pdf
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Toerusting
De geportretteerde wijkteamleden signaleren op het punt van methodische toerusting geen tekortkomingen, in ieder geval kwam dit tijdens het veldonderzoek niet aan het licht. Dat betekent
niet dat ze er niet kunnen zijn. Afhankelijk van de gemeente zijn competenties, algemene vaardigheden, algemene kennis, specialistische kennis geëxpliciteerd. Sommige gemeenten geven precies
aan wat er in de gereedschapskist van het wijkteamlid behoort te zitten, zoals kennis van een
vraaganalyse-instrument en/of de Zelfredzaamheid-Matrix, kennis van specifieke registratiesystemen, en kennis van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Wijkteamleden zijn in
veel gevallen verbonden aan een moederorganisatie die in coaching en bijscholing voorziet. Ook
de gemeente investeert in de toerusting van wijkteams via workshops en diverse trainingen. Er is
een breed aanbod van trainingen die wijkteamleden kunnen volgen om hun professionaliteit en
methodische kennis te vergroten, bijvoorbeeld op het terrein van het stimuleren van de (mentale)
gezondheid van hun cliënten, maar ook motiverende gespreksvoering en trainingen in het omgaan
met agressieve cliënten.
Waar de geportretteerde wijkteamleden vooral op wezen tijdens het veldonderzoek is het belang
van zaken als ervaring, relativeringsvermogen, flexibiliteit, improvisatievermogen en eigen grenzen
bewaken. Idealiter maken deze onderdeel uit van hun toerusting. Een wijkteamlid kan nog zo
deskundig en methodisch onderlegd zijn, als hij/zij deze toerusting ontbeert wordt het lastig om
doelen te bereiken. In het bijzonder het aspect van ervaring is een belangrijke achilleshiel van wijkteams. Wijkteamwerk is ervaringswerk. Je moet het een tijd doen om het in de vingers te krijgen.
Ervaring helpt bij het doorhakken van knopen en helpt bij het afstand nemen van je werk. Ervaring
in een team is ook nodig om net afgestudeerde collega’s te coachen. Op dit moment is er sprake
van een groot verloop binnen wijkteams, ervaren krachten laten zich niet gemakkelijk voor langere
tijd binden, minder ervaren en onervaren krachten nemen hun plaats in. Wijkteams met veel relatief onervaren krachten staan dan ook op achterstand bij het effectief nastreven van hun doelen.
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SCHEMA 1
Aandachtsvelden naar negatieve kracht/tegenstander en positieve kracht/
helper

Aandachtsveld

Inkadering

Negatieve kracht/
tegenstander

q

Te strak

q

Groot verloop

q

Verandert voortdurend

q

q

Inkadering wordt niet als
juist en passend beleefd

Geen duidelijke afbakening
van elkaars taken en
verantwoordelijkheden

q

Privacyregels

q

Verschillen in taakopvatting
en het niet bespreken
hiervan als team

q

Loyaliteitsconflict tussen
moederorganisatie en
wijkteam

Positieve kracht/
helper
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Thuisbasis

q

Heldere positionering
wijkteams

q

Gedeelde teamvisie op de
opdracht

q

Richtlijnen geven houvast

q

Collega’s geven steun en
inhoudelijke feedback

q

Richtlijnen worden als
inhoudelijk juist herkent

q

q

Discretionaire ruimte

Verschillende disciplines met
eigen (specialistische) kennis
en expertise

q

Overleg met humor en
waardering voor elkaar

q

Casuïstiekoverleg:
afwegingen als team
expliciteren en delen

q

Ondersteunende teamleider
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Cliënten en hun netwerk

Samenwerking

Toerusting

q

Meervoudige en/of complexe
problematiek

q

Teveel over elkaars schutting
gooien

q

Alles denken te kunnen en
te moeten oplossen

q

Geen netwerk of
problematisch netwerk met
eigen problemen of slechte
invloed

q

Onduidelijke afspraken en
onduidelijkheid over rollen,
taakverdeling (wie doet wat)
en verantwoordelijkheden

q

Niet los kunnen laten

q

Zorg mijden

q

Wantrouwen tegenover
instanties

q

Eenvoudige problematiek

q

q

q

Cliënt beschikt over sociaal
netwerk

Goede werkrelaties
met medewerkers van
organisaties in het voorveld
en de tweede lijn

Beschikbaarheid
professionele
(methodische)
gereedschapskist

q

Cliënt is gemotiveerd
voor het ontvangen van
ondersteuning en heeft
vertrouwen in aanpak

q

Elkaar kennen/ontmoeten
en bekend zijn met elkaars
mogelijkheden in de
samenwerking

q

Afwegingskader voor het
nemen van beslissingen

q

Ervaring

q

Los kunnen laten/afstand
kunnen nemen

q

Relativeringsvermogen

q

Bevoegdheden/mandaat

q

Tijd
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Slotbeschouwing:
hoe verder weg, hoe meer
tegenstand
Positieve ervaring eigen ‘wereld’
Wat hebben we nu geleerd van de praktijken van wijkteamleden? De eerste waarneming is dat
wijkteamleden de eigen directe ‘wereld’ als positief ervaren. Dan gaat het om hun thuisbasis, de
samenwerkingsrelaties met directe collega’s. Ook hun vakmanschap en gereedschapskist (toerusting) is als onderdeel van die nabije wereld te beschouwen. In die wereld dichtbij zijn veel helpers
en positieve krachten aan te wijzen. Wijkteamleden zijn teamplayers. Ze helpen elkaar. Er is een
werkcultuur die gericht is op klaar staan voor elkaar, ook al zijn verschillen van mening aanwezig. Bij veel casussen is er niet altijd één evident duidelijke actielijn te formuleren die leidt tot een
effectief ondersteuningstraject. Er wordt gewikt, gewogen en ten slotte een knoop doorgehakt.
Wijkteamleden moeten dan ook stevig in hun schoenen staan om de uiteindelijke keuze te verantwoorden, zowel tegenover hun cliënt en zijn/haar familie als collega’s en medewerkers van andere
organisaties.
Niet alleen in de eigen werkomgeving worden hun keuzes nauwlettend in de gaten gehouden,
maar ook in de media, lokale politiek en in veelheid van onderzoeken. Sinds de oprichting van de
wijkteams vraagt iedereen zich af of ze de (hoge) verwachting waarmaken, dat wil zeggen het
bieden van vroegtijdige en laagdrempelige ondersteuning tegen lagere kosten om duurdere meer
specialistische zorg te voorkomen. Dat zorgt voor spanningen en druk en maakt het beroep zwaar.
Niettemin heb je als wijkteam invloed op de wereld dichtbij. Mogelijkheden zijn: aan de teamcultuur werken, coaching en intervisietrajecten verbeteren, casusbesprekingen professionaliseren, zo
ook de methodische toerusting en de vaardigheden aanscherpen die nodig zijn om effectief te
kunnen werken als wijkteamlid. We hebben gezien dat er veel wordt gedaan om die wereld dichtbij veilig, krachtig en steunend te maken.

Verder weg, minder invloed
Waar wijkteams minder invloed op hebben, de tweede waarneming, is op alles wat verder van
ze af ligt, zoals wetgeving, landelijk beleid, de lokale en regionale organisatie van de zorg- en
welzijnsinfrastructuur, gemeentelijke beleidsprioriteiten. Het huisvestingsbeleid of het ontbreken
daarvan zorg ervoor dat in bepaalde wijken grote concentraties mensen in een kwetsbare positie
zijn komen te wonen met een schraal sociaal netwerk. Het beleid van de-institutionalisering heeft
ertoe geleid dat mensen met beperkingen geacht worden zich in een gewone woonwijk staande te
houden. Beleidsconcepten als participatiesamenleving leggen daarbij het accent op zelfredzaamheid en eigen kracht.
Wijkteamleden zien zich als gevolg daarvan in bepaalde wijken geconfronteerd met niet de gemakkelijkste groepen cliënten die ze binnen een bepaalde periode naar meer zelfstandigheid moeten
begeleiden. In een begrensde tijd moeten ze hun casussen afsluiten en cliënten loslaten. Gemeentelijke budgetten zijn immers schaars en er zijn heel veel personen die geholpen moeten worden.
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Wijkteams en hun leden hebben op deze verder weg liggende aspecten – wetgeving, landelijk en
lokaal beleid, de inrichting van de lokale regionale infrastructuur – niet of nauwelijks invloed terwijl
ze hun dagelijkse werk ervaren dat beleidsconcepties en de organisatie van het veld van zorg en
welzijn in veel gevallen niet ondersteunend zijn aan hun werk.

Bereid maar afhankelijk
Een derde waarneming: wijkteams opereren in een sterk verkaveld veld van zorg en welzijn. Wetgeving, arbeidsspecialisatie en groeiende expertise op deelterreinen zijn daar debet aan. Dat betekent dat hun positie in dit omvangrijke veld niet altijd helder is, noch voor de burger, noch voor
henzelf, noch voor de vele partijen waarmee ze geacht worden samen te werken. Op het punt van
samenwerking valt dan ook veel te verbeteren, maar hier moet de liefde wel van twee kanten komen. ‘It takes two to tango.’ Op dit punt zijn wijkteams sterk afhankelijk van de bereidheid tot samenwerken van andere partijen. En als die bereidheid er wel is, blijkt dat in de praktijk ingewikkeld
omdat zoveel verschillende partijen op het veld staan. Samenwerking verdient ook voortdurend
onderhoud. Dat geldt zowel voor de samenwerking met gemeentelijke afdelingen als de samenwerking met organisaties in de tweede lijn en het voorliggende veld. Het is vooral belangrijk dat
wijkteamleden collega’s van relevante andere organisaties goed kennen, weten bij wie ze waarvoor
moeten zijn, hun contactgegevens hebben, en over korte lijnen beschikken om snel te kunnen
opereren. Maar dat vraagt tijd en die tijd is maar schaars aanwezig.
Ofwel in de werelden verder weg van het wijkteam liggen de tegenkrachten, maar het wijkteam
beschikt niet of nauwelijks over de knoppen om die werelden die veraf staan te beïnvloeden, maar
daar liggen wél de essentiële aangrijpingspunten om praktijken van wijkteams te verbeteren.
Kunnen wijkteam dan helemaal geen invloed uitoefenen op de factoren die hun werk beïnvloeden? Dat is te deterministisch en passief geformuleerd. Wijkteamleden hebben een stem. Ze kunnen terugpraten. Dat hebben ze gedaan, terwijl wij met ze opliepen. In deze publicatie zijn hun
ervaringen opgetekend en hebben ze aangegeven wat hen belemmert én helpt.
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