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Samenvatting 
 

Korte samenvatting van de interventie 

Er is een grote kloof in Nederland tussen inwoners zonder en met perspectief, zonder en 

met kansen, kwetsbaar en kansrijk. Dit zorgt voor persoonlijke drama’s en (publieke) 

organisaties hebben veel moeite om deze kloof op effectieve wijze te dichten. Daarnaast 

kost het de maatschappij veel geld. Binnen deze context richt de interventie GrowCare zich 

op positieve verandering in organisaties die deze kloof willen dichten en beoogt hierbij 

duurzame groei voor zowel inwoners als de organisaties daaromheen. De interventie is 

gericht op het handelen van professionals in het sociaal domein. 

 

Doelgroep 

De primaire doelgroep bestaat uit inwoners met problemen op meerdere leefvelden1  ofwel: 

multiproblematiek – hiermee wordt bedoeld: elke combinatie van problematiek op minimaal 

twee leefvelden. De interventie is ontwikkeld als lokale aanpak in achterstandswijken waar 

een samenhangende aanpak nodig is om de multiproblematiek duurzaam op te lossen.  

 

De intermediaire doelgroepen: 

• Een centrale rol binnen de intermediaire doelgroep is weggelegd voor de 

kerngroep. Deze bestaat uit sleutelfiguren uit de betrokken organisatie(s) die de 

interventie uitvoeren. De sleutelfiguren zijn enerzijds uitvoeringsprofessionals 

(coaches) en anderzijds organisatieprofessionals.  

▪ De uitvoeringsprofessionals (coaches) zetten de interventie direct in bij 

de inwoner.  

▪ De organisatieprofessionals (een selectie van beleidsmedewerkers, 

managers en bestuurders) faciliteren de uitvoering van de interventie en 

werken samen met de uitvoeringsprofessionals aan borging van 

uitvoeringskracht waarmee kwetsbare inwoners duurzaam uit 

achterstand groeien.  

• Via de uitvoering van de interventie door de kerngroep worden ook ketenpartners 

bereikt. Dit zijn bijvoorbeeld schuldhulpverleners, gespecialiseerde 

(jeugd)hulpverleners, medewerkers woningcorporatie, huisarts. 

 

  

 
1 De leefvelden uit GrowCare zijn: Geld, Wonen, Gezondheid, Opgroeien, Persoonlijke Ontwikkeling, Sociale Relaties, Zelforganisatie en 

Veiligheid 
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Doel 

GrowCare richt zich op een positieve verandering in organisaties zodat deze in staat zijn om 

gezinnen beter en vanuit een duurzaam perspectief vooruit te helpen.  

Om dit te bereiken wordt vanuit de interventie gewerkt aan twee doelen. Het eerste doel is 

om inwoners en gezinnen te laten groeien naar een stabiele situatie. Dit gaat om (financiële) 

bestaanszekerheid, woonsituatie, veiligheid, gezondheid, sociale relaties en persoonlijke 

ontwikkeling. Hiermee omvat het alle leefvelden. Hiernaast wordt binnen de interventie ook 

gewerkt vanuit het doel dat de inwoner vaardigheden bezit en gedrag vertoont om deze 

stabiliteit in stand te houden.  

Het tweede onderdeel van de interventie is het ontwikkel- en leereffect voor de organisatie. 

Het bijbehorende doel voor de intermediaire doelgroep is: bereid en in staat zijn om zodanig 

te handelen dat de groei van de inwoner centraal staat. 

 

Aanpak  

Zowel individuele professionals als organisatie gaan aan de slag met GrowCare in de 

bestaande lokale setting. Het doel daarbij is om inwoners uit achterstand te laten groeien. 

Dit dynamische en interactieve proces omvat activiteiten op het niveau van inwoners en 

professionals. Deze vallen uiteen in coaching van inwoners enerzijds en het praktijkgestuurd 

ontwikkelen van de organisatie anderzijds. Vanuit de samenhang tussen deze activiteiten 

wordt organisatieontwikkeling vanuit de praktijk tot stand gebracht.  

Het werken met GrowCare positioneert zich aanvullend aan de lokale context, werkwijze en 

kwaliteiten. Dit betekent dat werken met GrowCare het rendement van de lokale aanpak 

vergroot, maar dat het deze aanpak niet verdringt.   

Wanneer een organisatie wil werken vanuit GrowCare wordt dit implementatieproces voor 

een periode van ongeveer drie jaar begeleid door de Uitvoeringsbrigade 

(www.uitvoeringsbrigade.nl – sociale onderneming).  

 

De Uitvoeringsbrigade speelt een centrale rol in de lokale implementatie en borging van 

GrowCare en positioneert zich daarbij als een tijdelijke toevoeging aan het lokale landschap 

binnen het sociaal domein. De Uitvoeringsbrigade voert samen met de kerngroep de 

interventie-activiteiten uit (coaching van gezinnen en praktijkgestuurd ontwikkelen). Het 

doel van de uitvoering van activiteiten vanuit de rol van de Uitvoeringsbrigade is om de 

aanpak op lange termijn te borgen in het lokale landschap. Dit gebeurt doordat zij handson 

en vanuit nabijheid intensief aan de slag gaan met de lokale kerngroep waarbij de 

interventie in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd en de Uitvoeringsbrigade zich in de loop 

van de drie jaar steeds meer ‘terugtrekt’.  

 

  

http://www.uitvoeringsbrigade.nl/
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Materiaal 

Onderstaande materialen zijn beschikbaar voor uitvoering, werving en evaluatie van de 

interventie. 

• Handboek 

• Ondersteunende materialen 

• GrowPad 

• Trainingen  

 

Onderzoek 

Een overzicht van de beschikbare onderzoeken naar GrowCare als interventie:  

• Onderzoek door Super, Bouwman & Verkooijen (2018-2020) naar de integrale 
aanpak GrowCare waar inwoners (N=6) aan hebben deelgenomen.  

• Een evaluatieonderzoek door Akkermans & Oudejans (januari 2021, niet 
openbaar) naar het programma ‘Thumbs Up Way Up’ waar de interventie 
GrowCare onderdeel van was. Hieraan hebben 49 professionals deelgenomen.  

• Onderzoeksactiviteiten door Borgman (2021) waarbij gebruik is gemaakt van 
kwantitatieve en kwalitatieve data vanuit inwoners (N=224) en professionals 
(N=8) die met GrowCare hebben gewerkt. 

  



 

Interventiebeschrijving GrowCare * 7 

 

 

1. Uitgebreide beschrijving 
 

1.1 Doelgroep 

Uiteindelijke doelgroep 

De primaire doelgroep bestaat uit inwoners met 

multiproblematiek, ofwel problemen op meerdere leefvelden2 

waarbij een samenhangende aanpak nodig is om deze duurzaam 

op te lossen. Elke combinatie van problematiek op minimaal twee 

leefvelden volstaat hierbij. Wanneer er sprake is van een 

gezinssituatie, wordt de interventie ingezet voor het gehele gezin.  

 

Intermediaire doelgroep 

Een centrale rol binnen de intermediaire doelgroep is weggelegd 

voor de kerngroep. Deze bestaat uit sleutelfiguren uit de 

betrokken organisatie(s) die de interventie uitvoeren. De 

sleutelfiguren zijn enerzijds uitvoeringsprofessionals (coaches) en 

anderzijds organisatieprofessionals.  

 

De uitvoeringsprofessionals (coaches) zetten de interventie direct in bij de inwoner. De 

coach werkt samen met de inwoner, betrokkenen in het netwerk en ketenpartners aan een 

integrale aanpak.  

 

De organisatieprofessionals (een selectie van beleidsmedewerkers, managers en 

bestuurders) faciliteren de uitvoering van de interventie en werken samen met de 

uitvoeringsprofessionals aan borging van de uitvoeringskracht waarmee kwetsbare inwoners 

duurzaam uit achterstand groeien. Dit betekent dat zij de voor de uitvoering van GrowCare 

benodigde integrale aanpak in hun eigen organisatie(netwerk) op lange termijn mogelijk 

maken.  

 

Selectie van doelgroepen 

De primaire doelgroep wordt als volgt geselecteerd. 

 

Welke inwoners in aanmerking komen voor een coachingstraject hangt in de eerste 

plaats af van de problematiek die zij op meer dan één leefgebied ervaren. 

Aanwezigheid van enkelvoudige problematiek in plaats van multiproblematiek is een 

 
2 De leefvelden uit GrowCare zijn: Geld, Wonen, Gezondheid, Opgroeien, Persoonlijke Ontwikkeling, Sociale Relaties, Zelforganisatie en 

Veiligheid 
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contra-indicatie. Er wordt vanuit ketenpartners en betrokken professionals bewust 

breed gekeken en uitgevraagd naar aanwezige problematiek. Vaak is het zo dat na 

een brede intake toch op meerdere leefvelden problemen aanwezig zijn. Hiernaast 

kan het zo zijn dat de betrokken organisaties ervoor kiezen om de interventie in een 

specifieke wijk uit te voeren. Inwoners die buiten deze wijk wonen of verblijven, 

vallen in dat geval niet binnen de selectiecriteria van de doelgroep. 

 

Per type intermediaire doelgroep vindt selectie als volgt plaats. 

 

1. Kerngroep 
Binnen de interventie wordt gewerkt vanuit een kerngroep. Professionals uit de 

kerngroep zijn in staat om zelf de interventie uit te voeren maar ook om andere 

collega’s te motiveren en te inspireren, om kennis te delen en vaardigheden aan 

andere professionals aan te leren. Dit vraagt van hen dat zij intrinsiek gemotiveerd 

zijn om aan de slag te gaan met GrowCare. Daarnaast zijn er vanuit de interventie 

specifieke competenties benoemd (zie toelichting competenties). De competenties 

dienen bij betrokkenen al aanwezig of in potentie aanwezig te zijn om al doende te 

ontwikkelen. Het selecteren van professionals gebeurt in samenspraak met het 

betrokken management. Er zijn geen harde selectiecriteria maar er wordt wel een 

zorgvuldige afweging gemaakt op basis van bovenstaande achtergrond.  

• Selectie kerngroep: uitvoeringsprofessionals. De betrokken organisatie 
selecteert zelf professionals die betrokken zijn bij de interventie 
(uitvoeringsprofessionals). Selectie van deze doelgroep is gebaseerd op de 
genoemde competenties. Zo is GrowCare gebaseerd op een outreachende 
benaderingswijze van inwoners. Dit betekent dat juist inwoners die niet of 
nauwelijks zelf reageren op uitnodigingen, proactief worden benaderd. Cruciaal 
hierbij is dat betrokken coaches goed luisteren en actief hulpbehoeftes 
signaleren – dit is een competentie – in plaats van dat mensen een pasklare 
hulpvraag moeten formuleren. Een tweede type competenties is gebaseerd op 
het invloed zoeken en uitoefenen op de eigen organisatie en het netwerk van 
organisaties.  

• Selectie kerngroep: organisatieprofessionals. Selectie van deze groep vindt 
plaats op dezelfde manier als selectie van uitvoeringsprofessionals. Daarnaast 
speelt de invloed die de uitvoeringsprofessional heeft binnen de lokale 
organisatie en het organisatienetwerk een rol in de selectie. Dit in verband met 
het draagvlak voor lokale implementatie en borging.   
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Betrokkenheid doelgroep  

 

‘De doelgroep was en blijft betrokken bij de (door)ontwikkeling van de interventie’  

 

De doelgroep blijft betrokken…. 

De interventie is bewust niet als blauwdruk ingericht. Er is eerder sprake van een 

voortdurende ruimte voor maatwerk en de rol van de coach kan voortdurend worden 

afgestemd op dát wat de inwoner nodig heeft. Wel is een uitgebreid stappenplan 

voor de coach beschreven in het Handboek GrowCare, dit dient als houvast. Hiermee 

is de invloed van de inwoner op het eigen traject zeer groot. Daarnaast vormen 

(tussentijdse) evaluaties een vast onderdeel van de coaching. Zo zijn vaste 

evaluatiemomenten ingebouwd:(tussentijds, afsluitend en in de vorm van nazorg). 

Deze zijn beschreven in stap 4 t/m 6 van het Stappenplan GrowCare coaching). De 

uitkomsten van deze evaluaties hebben ofwel direct invloed op invulling van het 

individuele coachingstraject, ofwel op de ontwikkeling van de algehele werkwijze.  

Hiernaast vormen de leerervaringen vanuit de individuele casuïstiek een belangrijke 

prikkel voor organisatieontwikkeling via het onderdeel ‘Praktijkgestuurd 

Ontwikkelen’. Indien successen, knelpunten of uitdagingen vanuit casuïstiek tastbaar 

worden, stuurt de interventie bewust aan op beïnvloeding hiervan op het niveau van 

de organisatie of het organisatienetwerk. Het algemene doel van de interventie is om 

via de gebundelde leerervaringen een structurele feedbackloop van leefwereld naar 

systeemwereld te creëren. Hiermee worden leereffecten en knelpunten vanuit 

concrete casuïstiek de organisatie ingebracht met als doel invloed uit te oefenen op 

de manier waarop de organisatie zichzelf of samenwerking organiseert en de lokale 

werkwijze vorm krijgt.  

 

De doelgroep was betrokken…. 

GrowCare is in de afgelopen 15 jaar in de praktijk ontwikkeld. Dat betekent dat de 

behoefte van inwoners direct van invloed was op de manier waarop de aanpak vorm 

heeft gekregen. Hiermee heeft de leefsituatie en behoefte van de inwoner een 

directe invloed gehad op de manier waarop de interventie is vormgegeven. Dit heeft 

plaatsgevonden via interne evaluatiecycli – vanuit individuele casuïstiek en de zojuist 

genoemde evaluatiemomenten – en ook via externe onderzoeken –variërend van 

individuele afstudeeronderzoeken tot gesubsidieerde onderzoekstrajecten. 

Interviews met inwoners of inwonerpanels zijn daar altijd een vast onderdeel van 

geweest. Een overzicht van de belangrijkste onderzoekstrajecten vindt u hier.  
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1.2 Doel 

Hoofddoel 

 

GrowCare richt zich op een positieve verandering in organisaties zodat deze in staat zijn om 

gezinnen beter en vanuit een duurzaam perspectief vooruit te helpen.  

 

Hoofddoel primaire doelgroep: Het doel is dat inwoners en gezinnen duurzaam uit hun 

kwetsbare positie groeien zodat zij in staat zijn om vanuit grip op hun leven stabiliteit vast te 

houden. Deze stabiliteit heeft betrekking op de eerdergenoemde leefvelden en gaan over 

(financiële) bestaanszekerheid, woonsituatie, opvoeding, veiligheid, gezondheid, sociale 

relaties en persoonlijke ontwikkeling.  

 

Hoofddoel intermediaire doelgroep: Het doel voor de intermediaire doelgroep is dat zij in 

staat zijn om zodanig te handelen dat de groei van de inwoner centraal staat binnen de 

lokale organisatie en het bijbehorende organisatienetwerk. Dit betreft het handelen van de 

uitvoerend professional in relatie tot de inwoner én het handelen van management en 

professionals om de eigen organisatie en samenwerking tussen organisaties zodanig vorm te 

geven dat deze de groei naar stabiliteit van de inwoner ondersteunt. 

 

Het tweede onderdeel van de interventie is het ontwikkel- en leereffect voor de organisatie. 

Het bijbehorende doel voor de intermediaire doelgroep is: bereid en in staat zijn om zodanig 

te handelen dat de groei van de inwoner centraal staat.  

 

Subdoelen 

 
1. Subdoelen voor de inwoner 

1. De inwoner ervaart stabiliteit3 op alle leefvelden4 

(zie figuur hiernaast) en specifiek op de 

leefvelden waarop de inwoner zelf problemen 

ervaart.  

2. De inwoner bezit vaardigheden en gedrag om 

deze stabiliteit in stand te houden. 

 
3 Stabiliteit wordt binnen GrowCare geoperationaliseerd op diverse evaluatiemomenten tijdens en na de 

coaching. Hiervoor zijn indicatoren beschikbaar in de onderliggende database in GrowPad, evenals 

vragenlijsten (minimaal benodigde doelen, subdoelen en acties op ieder leefveld).  
4 De leefvelden uit GrowCare zijn: Geld, Wonen, Gezondheid, Opgroeien, Persoonlijke Ontwikkeling, Sociale 

Relaties, Zelforganisatie en Veiligheid. 
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3. De inwoner heeft grip op hoe zij/hij zelf, of in samenwerking met het sociaal netwerk, 

stappen kan zetten om doelen op deze leefvelden te bereiken. 

De subdoelen hebben een link met de groeidriehoek 

die binnen GrowCare centraal staat (zie figuur). 

Subdoel 1 gaat over de ‘situatie’ van de inwoner en 

subdoel 2 gaat over vaardigheden en gedrag. De 

groeidriehoek geeft zowel invulling aan de activiteiten 

van professionals die werken vanuit de interventie en is 

verwerkt in het Handboek (zie stappenplan GrowCare 

coaching).  

2. Subdoelen voor de kerngroep (intermediaire 
doelgroep) 

De leden van de kerngroep (uitvoeringsprofessionals en 

organisatieprofessionals uit de intermediaire 

doelgroep) werken samen aan uitvoeringskracht. Met uitvoeringskracht wordt bedoeld: de 

mate waarin inwoners duurzaam uit achterstand groeien binnen de lokale organisatie en het 

bijbehorende organisatienetwerk. Hiermee faciliteert de kerngroep de subdoelen voor de 

inwoner.  

 

Voor de kerngroep zijn de volgende kerndoelen beschreven. 

Professionals uit de kerngroep handelen zodanig dat: 

1. De organisatie en/of het organisatienetwerk toegankelijk is voor inwoners. Dit 

betekent dat het voor de inwoner helder en eenvoudig is om in contact te komen 

met organisaties. En dat deze organisaties via een open houding en brede oriëntatie 

op hun taak laagdrempelig contact met de inwoner mogelijk maken.  

2. De organisatie en/of het organisatienetwerk de inwoner faciliteert om de ‘basis op 

orde5’ te krijgen. 

3. Er binnen het netwerk van ketenpartners integraal wordt samengewerkt. Dit 
betekent dat de professional de belangen van inwoner en organisatie op een actieve 
manier verbindt (over de grenzen van expertise en organisatie heen, gestuurd vanuit 
behoefte en/of situatie van inwoner). 

4. De organisatie en/of het organisatienetwerk zich voortdurend oriënteren en zichzelf 

continu verbeteren op basis van informatie vanuit de praktijk.  

Realisatie van deze subdoelen leidt tot een positieve bijdrage aan de volgende 

organisatiedoelen.  

• Het organisatienetwerk is toegankelijk voor inwoners. 

• Het organisatienetwerk faciliteert de inwoner om ‘de basis op orde’ te kunnen 

krijgen. 

 
5 De ‘Basis op Orde’ slaat op bestaanszekerheid en bijbehorende voorzieningen die ervoor zorgen dat de 

inwoner niet wordt ‘geregeerd’ door schaarste maar kan handelen vanuit een stabiele dagelijkse leefsituatie, 
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• Binnen het netwerk van ketenpartners wordt integraal samengewerkt. 

• De sleutelfiguren uit organisaties om de inwoner heen gebruiken leerervaringen voor 

toekomstige casuïstiek. 

• Er is uitwisseling tussen professionals en beleid/management/bestuur om de 

organisatie te ontwikkelen vanuit de praktijk. 

• Het organisatienetwerk oriënteert zich op basis van informatie vanuit de praktijk. 

De subdoelen van de kerngroep zijn afgeleid van de eerder afgebeelde groeidriehoek die 

centraal staat binnen de interventie GrowCare. De groeidriehoek geldt dus zowel voor de 

doelen van de inwoner (coaching via GrowCare) als voor alle doelen van de kerngroep op het 

gebied van organisatieontwikkeling. De groeidriehoek is daarom verwerkt in het 

stappenplan Praktijkgestuurd Ontwikkelen. Subdoel 1 en 2 hebben (overwegend) 

raakvlakken met het onderdeel ‘situatie’, subdoel 3 met vaardigheden en subdoel 4 met 

gedrag. Hiermee is de groeidriehoek ook van toepassing op het handelen van professionals 

in de lokale organisatie of het organisatienetwerk.  

Via de uitvoering van de interventie door de kerngroep worden ook ketenpartners bereikt. 

Zij maken geen deel uit van de intermediaire doelgroep maar kunnen wel een actieve rol 

hebben in het uitvoeren van de interventie op inwonersniveau. Ketenpartners zijn 

bijvoorbeeld schuldhulpverleners, gespecialiseerde (jeugd)hulpverleners, medewerkers 

woningcorporatie, huisarts, et cetera.  

Goede samenwerking met de ketenpartners is een voorwaarde om de interventie uit te 

kunnen voeren. Via deze samenwerking dragen de ketenpartners direct bij aan het behalen 

van de subdoelen voor de inwoner. Het kan zijn dat de betrokken ketenpartner vanuit zijn 

rol alleen een directe invloed heeft op een van de leefvelden, maar in dat geval is het 

nadrukkelijk de bedoeling dat de ketenpartner zijn rol invult vanuit samenhang met 

hulpvragen op de andere leefvelden. Zo wordt integrale samenwerking en maatwerk 

mogelijk gemaakt als dit nodig is.  

 

1.3 Aanpak 

 

Opzet van de interventie 

 

Vaste elementen in de uitvoering van de interventie 

De interventie bestaat uit twee elementen (zie figuur ‘Elementen’). 

Deze elementen lopen in de tijd parallel aan elkaar en staan qua 

uitvoering actief met elkaar in verbinding via de kerngroep die een 

actieve rol heeft in uitvoering van alle elementen.  

 

Het onderdeel ‘Coaching inwoner’ wordt altijd bij meerdere inwoners 

of gezinnen uitgevoerd. Afhankelijk van de keuze van de betrokken 
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organisatie of het organisatienetwerk is er een specifieke doelgroep. Het meest passend bij 

deze interventie is een wijkaanpak. De insteek kan ook primair liggen op een specifieke 

doelgroep (bijvoorbeeld dak- en thuislozen). Hiermee wordt de interventie dus niet 

individueel maar op grotere schaal onder inwoners uitgevoerd. De coaching van inwoners 

wordt door betrokken professionals uitgevoerd (intermediaire doelgroep). Zij worden hierbij 

vanuit nabijheid (‘on the job’) ondersteund door het team van de Uitvoeringsbrigade.  

 

De verschillende elementen worden hierna toegelicht.  

 

1. Coaching van de inwoner 

 

Stappenplan 

Een individueel coachingstraject duurt gemiddeld tussen de drie en achttien maanden. Er 

wordt een vast stappenplan gevolgd. 

 

Ontwikkelindicatoren 

Betrokken uitvoeringsprofessionals stellen tijdens uitvoering van de interventie persoonlijke 

doelen. Deze krijgen vorm vanuit de GrowCare ontwikkelcompetenties die de rode draad 

vormen in de trainingen en ‘on the job training’. Deze competenties worden verderop nader 

toegelicht.  
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2. Praktijkgestuurd 

Ontwikkelen 

Praktijkgestuurd Ontwikkelen 

(PGO) is de term voor de 

activiteit en vaardigheid 

waarmee professionals grip 

krijgen op 

organisatieontwikkeling 

vanuit leerzame casuïstiek uit 

de praktijk.  

 

De kerngroep ontwikkelt deze 

vaardigheid in het 

gelijknamige programma: 

‘Praktijkgestuurd 

Ontwikkelen’. Dat is een 

persoonlijk 

ontwikkelprogramma van drie 

dagdelen waarin individuele 

professionals leren om 

praktijkgestuurd te ontwikkelen in eigen organisatie en/of organisatienetwerk. Dit leren zij 

door tijdens het programma minimaal één keer de PGO-cyclus te doorlopen aan de hand van 

een concrete leerzame casus. Dit wordt ook wel de ‘meesterproef’ genoemd.  

 

Na deelname aan dit programma blijven professionals PGO in hun eigen praktijk toepassen. 

Specifiek wanneer er vanuit de coaching leerzame casuïstiek komt bovendrijven. Maar ook 

wanneer zij zelf uitdagende ontwikkelthema’s zien in de organisatie waarbij een verbinding 

vanuit leerzame casuïstiek een verfrissend en verscherpt beeld kan geven van mogelijke 

oplossingsrichtingen. Vanuit de leerervaringen en informatie die dit proces oplevert bouwen 

zij aan een structurele feedbackloop van leefwereld naar systeemwereld in hun eigen 

organisatie. In de loop van de tijd ontstaat hierdoor een blijvende infrastructuur binnen 

organisatie en organisatienetwerk.  

 

PGO-cyclus 

Een concreet handvat binnen PGO is de PGO-cyclus. Deze bestaat uit vaste stappen:  
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Toolbox 

De toolbox PGO is gevuld met hulpmiddelen voor de professional om het stappenplan PGO 

uit te kunnen voeren. Het is een combinatie van bestaande onderzoeksmethodes in het 

sociaal domein (zoals de effectencalculator) en door de Uitvoeringsbrigade op maat 

ontwikkelde hulpmiddelen.  

 

Ontwikkelindicatoren 

Betrokken organisatieprofessionals stellen tijdens uitvoering van de interventie persoonlijke 

doelen. Deze krijgen vorm vanuit de GrowCare ontwikkelcompetenties die de rode draad 

vormen in het ontwikkelprogramma en de structurele feedbackloop die daarna ontstaat. 

Deze competenties worden verderop nader toegelicht.  

 

Doorlooptijd interventie 

 

Onderdeel interventie Doorlooptijd Toelichting 

Coaching inwoner 3 – 18 

maanden 

Een individueel coachingstraject duurt gemiddeld tussen 

de drie en achttien maanden 

PGO-cyclus 2 – 6 

maanden 

Het doorlopen van een afzonderlijke PGO-cyclus duurt 

minimaal 2 maanden (actieve fase t/m stap 6) en 

gemiddeld 4 maanden aan acties die daar uit voort vloeien 

Implementatie in de 

organisatie 

3 jaar Het geheel aan activiteiten in het kader van de 

implementatie (concreet gemaakt in de twee 

bovenstaande onderdelen van de interventie) neemt 

(minimaal) 3 jaar in beslag om een positieve verandering in 

de organisatie te bewerkstellingen 
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3. Vormen van uitvoering van de interventie 

In deze interventiebeschrijving beschrijven wij een vorm van Growcare die het best leidt tot 

implementatie en borging van Growcare in de praktijk. Dit is het expertniveau. In bijlage 1 

zijn alle verschillende vormen van uitvoering van de interventie schematisch weergegeven. 

 

Wanneer organisaties het benodigde expertniveau bereiken, hebben ze GrowCare in hun 

lokale aanpak geïmplementeerd en geborgd. Dat betekent dat zet de interventie GrowCare 

toepassingsgericht en in hun eigen lokale context op maat uitvoeren. 

 

Hoe implementatie & borging eruitziet bij deze uitvoeringsvorm van de interventie lichten 

we hier nader toe.  

 

 

Inhoud van de interventie  

Hiernaast staat 

de volledige 

schematische 

samenvatting 

van de 

interventie. 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna gaan we per element in op de concrete activiteiten die worden uitgevoerd.  

 

1. Coaching van de inwoner 

Basis van de interventie GrowCare is de coaching van inwoners in samenwerking met 

ketenpartners.  
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De groeidriehoek vormt de basis van het coachingstraject: 

 

• Er wordt gewerkt aan een stabiele situatie, 
waarbij de basis op orde is (bijvoorbeeld 
financiën, veiligheid). Deze stap is 
randvoorwaardelijk om aan de andere twee 
onderdelen te kunnen werken. 

• De inwoner wordt gecoacht op vaardigheden 
die nodig zijn om doelen te bereiken. 

• De inwoner leert welk gedrag nodig is voor de 
gestelde doelen en wordt gecoacht om dit 
gedrag te ontwikkelen. 

Tijdens het traject bouwt de inwoner 

zelfeffectiviteit (self-efficacy) op via 

succeservaringen. Dit stimuleert verdere groei 

binnen de situatie, vaardigheden en gedrag.  

Samenvatting van elke stap uit het stappenplan – deze stappen worden nauwkeurig 

beschreven in het Handboek, inclusief concrete hulpmiddelen. 

1. Eerste contact: Coaches komen in contact met inwoners door een aanmelding. Een 

inwoner kan zich zelf melden of via een ketenpartner in de wijk worden aangemeld. 

Ook worden inwoners aangemeld via een proactieve outreachende werkwijze in 

samenwerking met ketenpartners.  

Outreachend betekent in dit verband: de coach gaat naar de mensen toe. Door goed te 

luisteren signaleert de coach een hulpbehoefte, in plaats van dat mensen een pasklare 

hulpvraag moeten formuleren. 

2. Kennismaking: Het doel van de kennismakingsfase is inzicht te krijgen in de situatie 

van de inwoner. Samen met de inwoner kijkt de coach wat er speelt op verschillende 

leefvelden, welke doelen de inwoner wil stellen en wie daarin een rol kan spelen. Het 

groeiplan (zie toelichting ‘groeiplan’) dat hier later uit komt rollen is maatwerk. Het 

plan kan zich verder ontwikkelen tijdens, maar ook nog na het traject, omdat het 

beschikbaar blijft voor de inwoner via GrowPad – zie toelichting GrowPad in deze 

paragraaf. Een competentie van de professional die hierbij cruciaal is heeft te maken 

met diens brede blik en het integrale handelingskader. Dat geldt niet alleen voor deze 

fase, maar doorlopend gedurende het hele stappenplan – zie toelichting ‘Brede Blik’.  

3. Basis op orde: Deze fase is gericht op het op orde krijgen van de basale behoeften 

(financiën, veiligheid, dak boven het hoofd, gezondheid) en op het reduceren van 

stress. De coach legt contact met betrokken instanties en stelt een eerste versie van 

het plan (groeiplan) op, waarin doelen op de verschillende leefvelden in samenhang 

worden geformuleerd. 
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Praktijkvoorbeeld: Lesley vertelt aan haar coach dat ze een gesprek op de school van haar 

zoon heeft gehad. Hij is te veel afwezig geweest de afgelopen maanden. Lesley vertelt 

dat ze haar zoon regelmatig op vrijdag heeft thuis gehouden, wanneer ze naar de 

Voedselbank moest. Die is namelijk een eind weg, ze moet de baby meenemen en er is 

geen goede verbinding met het openbaar vervoer. Bij de Voedselbank mag ze geen 

tassen achter laten, alles moet mee. Daarom neemt Lesley haar zoon mee om te 

helpen dragen. Toen de juf begon over de afwezigheid van haar zoon is Lesley heel 

boos geworden. De coach gaat in gesprek met Lesley over de effecten van stress. Dat 

dit ervoor kan zorgen dat het alleen nog maar lukt om te focussen op wat op dit 

moment het meest belangrijk is, bijvoorbeeld eten halen bij de Voedselbank. En wat 

stress met je emoties kan doen, zoals boos worden. Lesley maakt een nieuwe afspraak 

bij de juf en bereidt dit voor met haar coach. Daarnaast schakelt de coach een 

vrijwilliger in die het pakket van de Voedselbank bij Lesley thuis kan brengen.  

 

4. Groeifase: Bij aanvang van de groeifase is de stress vanuit de meest acute zaken zoveel 

mogelijk gereduceerd waardoor ruimte ontstaat om aan vaardigheden, positieve 

gedragsverandering en opbouw van het zelfbeeld (self-efficacy) te werken door middel 

van oplossingsgerichte coaching. De coach doet dit door zich zoveel mogelijk te richten 

op wat goed gaat en hoe dit uitgebouwd kan worden. De coach activeert de inwoner 

waar mogelijk. Daarnaast creëert de coach eigenaarschap via de gesprekstechnieken 

van motiverende gespreksvoering. De invloed vanuit de onstabiele situatie is 

geminimaliseerd en de invloed van de inwoner via het eigen gedrag wordt vergroot in 

deze fase. Hieronder staat een figuur met daarin veel voorkomende doelen en 

samenhangende vaardigheden om een beeld te geven waaraan wordt gewerkt in deze 

fase.  

Vanuit GrowCare is een grote database beschikbaar met doelen (en actieplannen) voor 

het groeiplan waarmee situatie, vaardigheden en gedrag kunnen worden verbeterd en 
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waaraan tijdens deze fase vooral wordt gewerkt. Een overzicht van deze en andere 

karakteristieke hulpmiddelen aan de hand waarvan de coaching wordt ingevuld, is 

opgenomen in bijlage 2.  

 

Praktijkvoorbeeld: Peter wil dat zijn administratie weer op orde komt en dat hij de 

brieven weer gaat maken, maar dat is een grote stap. Peter en de coach besluiten 

daarom als tussenstap dat hij elke dag de brieven die binnenkomen op een stapel 

legt. Op de ochtend dat de coach langskomt sorteert Peter de brieven. Tijdens het 

huisbezoek maken ze de brieven samen open. De coach stuurt de eerste twee keer ’s 

ochtends een reminder hiervoor en complimenteert Peter dat hij zijn angst onder 

ogen ziet. Dit doet Peter goed. Na vier weken geeft hij aan dat het tijd is voor een 

volgende stap. Hij stelt voor de brieven eerst zelf door te nemen en tijdens het 

huisbezoek zijn vragen te bespreken.  

 

5. Zelfstandige fase: De inwoner werkt zelf, of in samenwerking met het (in)formele 

netwerk, verder aan doelen. De coach blijft op de achtergrond betrokken. De coach 

gaat niet meer wekelijks op huisbezoek. Afspraken vinden plaats wanneer dit nodig is. 

De coach werkt in deze fase naar een adviserende en monitorende rol. De intensiteit 

van het contact neemt af. Als de inwoner opnieuw met hulpvragen komt, zal de coach 

in eerste instantie de inwoner aansporen om zelf met ideeën en oplossingen te 

komen. Er wordt teruggegrepen op het geleerde. 

6. Afronding & Nazorg: Inwoner en coach voeren een evaluatiegesprek ter afronding van 

de coaching. Maximaal zes maanden na de afronding neemt de coach nog eenmaal 

contact op om te vragen hoe het gaat en de voortgang van het groeiplan kort door te 

nemen. 

 

Toelichting ‘groeiplan’: In het groeiplan staan de persoonlijke doelen en de voortgang 

op deze doelen. De doelen worden opgesteld door coach en inwoner samen. Het 

groeiplan wordt gevuld vanaf fase 2 (kennismaking) en kan doorlopend (t/m fase 6) 

worden bijgesteld doordat doelen worden behaald – de inwoner bouwt hiermee 

punten op – of door het toevoegen of wijzigen van de bestaande doelen. Voor het 

maken van het groeiplan zijn diverse hulpmiddelen aanwezig en opgenomen in de 

Handleiding, zoals een brede vragenlijst en GrowPlay, een spel om op een speelse, 

beeldende en laagdrempelige manier de inhoud van het groeiplan te bepalen. 

GrowPad faciliteert het maken van en het dagelijks werken in het groeiplan vanuit 

techniek, met een simpele gebruikersinterface en een database waarin alle doelen, 

subdoelen en acties per leefveld zijn opgenomen, inclusief de bijbehorende 

vragenlijsten. Bovendien kan de inwoner via GrowPad andere coaches toegang geven 

tot het plan. Deze toegang kan zij/hij op elk moment van de dag intrekken.  
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Toelichting GrowPad: GrowPad is de door de Uitvoeringsbrigade ontwikkelde tool die 

inwoners en coaches ondersteunt bij het maken en monitoren van het persoonlijke 

groeiplan. Het is ontwikkeld om het individuele groeiproces te optimaliseren. Growpad 

geeft de inwoner grip op eigen groei en zorgt ervoor dat zij/hij zelf eigenaar is van het 

groeiproces: de inwoner bepaalt wie toegang heeft tot het plan en kan de toegang tot 

het groeiplan zelf regelen en aanpassen. GrowPad maakt het pad van groei inzichtelijk, 

toegankelijk en leuk. Naast individuele toepassing is GrowPad ook ontworpen voor 

organisatieleren. Achter de schermen komen alle groeiplannen samen in een 

geaggregeerde en anonieme vorm. Dit biedt direct inzicht in de praktijk waarvan de 

organisatie kan leren. Tenslotte kan een coach via GrowPad ook verantwoording over 

de aanpak afleggen omdat er managementinformatie uit gegenereerd kan worden. 

 

Toelichting ‘Brede Blik’: In de interventie GrowCare staat een brede, integrale blik 

centraal waarbij actief wordt gesignaleerd op problematiek en van waaruit een 

integrale analyse van de situatie wordt gemaakt. De Brede Blik wordt uitgebreid 

gefaciliteerd door training (on the job) en met bijbehorende hulpmiddelen. Zo is er de 

Brede Blik waaier, de vragensystematiek – dit zijn toegankelijke inhoudelijke 

vragenlijsten voor professionals ten behoeve van de Brede Intake – en de techniek 

achter GrowPad waarmee de professional vanuit een realtime gesprek met een 

inwoner gemakkelijk gebruik maakt van voorgeprogrammeerde vragen, doelen, 

subdoelen en acties waarmee het groeiplan (gedeeltelijk automatisch) op een 

organische manier wordt gemaakt. Meer informatie over deze materialen vindt u hier.  

 

Rol ketenpartner 

De ketenprofessionals worden (organisch) betrokken vanuit hun reguliere rol in relatie tot 

de inwoner of het gezin. Vaak is er sprake van een taak of wet van waaruit deze 

professionals een bijdrage leveren aan de groei van de inwoner. In de basis wordt 

samenwerking benaderd vanuit aanvullende rollen en gebaseerd op het groeiplan van de 

inwoner. Indien er geen harde taak of wet onderliggend is en de ketenpartner niet wil 

meewerken op basis van vrijwilligheid, wordt gezocht naar een alternatieve ketenpartner 

opdat het groeiplan van de inwoner wel in de breedte uitgevoerd kan worden.  

 

2. Praktijkgestuurd Ontwikkelen 

Praktijkgestuurd Ontwikkelen (PGO) is zowel een activiteit en vaardigheid als de titel van het 

persoonlijk ontwikkelprogramma waarin praktijkgestuurde organisatieontwikkeling centraal 

staat. Concrete leerzame casuïstiek – direct afkomstig vanuit de praktijk van ‘GrowCare 

Coaching’ – vormt directe input voor dit programma. Via het programma wordt gebouwd 

aan een structurele feedbackloop van leefwereld naar systeemwereld.  

 

Vorm: Het ontwikkelprogramma duurt drie dagdelen (waaronder één terugkombijeenkomst) 

en omvat daarnaast drie dagdelen voorbereidend werk voor elke deelnemer. Deze dagdelen 

https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2020/09/GrowPad-grip-op-groei.pdf
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vinden plaats binnen een tijdsbestek van minimaal twee en maximaal zes maanden. 

Deelnemers aan het programma zijn de professionals uit de kerngroep, zowel 

uitvoeringsprofessionals als organisatieprofessionals. Er kan ook voor gekozen worden om 

het ontwikkelprogramma als training aan te bieden aan medewerkers uit de betrokken 

organisatie die geen deelnemer zijn van de kerngroep. Na dit programma kan de deelnemer 

het stappenplan PGO zelf uitvoeren en is hiermee in staat om eigenstandig een leercyclus 

vanuit een individuele casus uit te voeren.  

Na deelname aan dit programma blijven professionals uit de kerngroep de PGO-cyclus en 

dus de activiteit PGO in hun eigen praktijk toepassen. Dit bekent dat nieuwe leerzame 

casuïstiek – afkomstig uit de doelgroep van GrowCare coaching óf vanuit eigen werkpraktijk 

– ook door hen vanuit het stappenplan PGO wordt opgepakt. Maar ook wanneer zij zelf 

uitdagende ontwikkelthema’s zien in de organisatie waarbij een PGO-benadering een 

verfrissend en verscherpt beeld kan geven van mogelijke oplossingsrichtingen. Het is dus ook 

mogelijk dat de PGO-activiteiten worden toegepast binnen actuele initiatieven of 

werkgroepen binnen de organisatie of het organisatienetwerk. 

Vanuit de leerervaringen en de informatie die dit proces oplevert, bouwt de kerngroep een 

structurele feedbackloop van leefwereld naar systeemwereld op in de eigen organisatie. In 

de loop van de tijd ontstaat hierdoor een blijvende infrastructuur binnen organisatie en 

organisatienetwerk.  

De intensiteit en het aantal feedbackloops wordt gezamenlijk door de kerngroep bepaald en 

kent geen vast stramien. Wel zijn er minimaal vier keer per jaar terugkombijeenkomsten 

waarin de opbrengsten van individuele leercycli worden gedeeld. Aanvullend kunnen 

professionals uit de kerngroep andere collega’s leren om de PGO-cyclus zelf ook toe te 

passen in hun praktijk.  

De Uitvoeringsbrigade voert zelf de PGO-cyclus uit op het niveau van individuele casuïstiek 

en is daarnaast als trainer en ‘on the job’-coach betrokken bij het ontwikkelprogramma PGO. 

Daarmee begeleiden zij de kerngroepleden in hun activiteiten rondom PGO, zowel tijdens als 

na het ontwikkelprogramma. De Uitvoeringsbrigade monitort ook of de structurele 

feedbackloop tot stand komt vanuit gezamenlijk eigenaarschap met de kerngroep. Meer 

over de invulling van de rol van de Uitvoeringsbrigade tijdens de implementatie van de 

interventie leest u hier (onderdeel c. rol uitvoeringsbrigade). 

 

Stappenplan PGO: Als een professional aan de slag gaat met een individuele leerzame casus, 

volgt zij/hij een vast stappenplan. Dit stappenplan is uitgebreid toegelicht in het Handboek 

en kan worden gezien als concreet hulpmiddel om een individuele leercyclus op te zetten 

vanuit leerzame casuïstiek. De stappen luiden als volgt. 
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1. Zoek de uitdaging: De eerste 

stap is het zoeken naar een 

uitdaging voor de organisatie 

of het organisatienetwerk 

waarin de professional 

opereert. Karakteristiek voor 

PGO is dat de uitdaging ofwel 

wordt ingestoken vanuit een 

casus, ofwel vanuit een 

thema waarbij de leefwereld 

nadrukkelijk betrokken moet 

worden in verband met een 

‘reality-check’. Een voorbeeld 

van een leerzame casus is 

hiernaast beschreven.  

2. In kaart brengen van casus 

en betrokkenen bij de casus: 

in de Handleiding zijn tools opgenomen om zowel de casus – door middel van een 

leefveldenanalyse) – als de betrokkenen – in directe en indirecte rollen – in kaart te brengen. 

In het figuur hieronder is deze stap uitgewerkt op basis van de bovengenoemde casus.  

3. Doel bepalen: de professional bepaalt wat zij/hij wil bereiken. Voorbeelden: succes delen, 

principes & waarden peilen en delen, gedragsverandering, ‘reality-check’.  

4. Doelgroep bepalen: de professional organiseert minimaal één bijeenkomst met bij de casus 

betrokkenen. We noemen dit een ‘systeembijeenkomst’ of een ‘changelab’. De professional 

maakt een afweging welke doelgroep bij deze bijeenkomst wordt uitgenodigd. Het doel van 

de bijeenkomst (in brede zin) is om benodigde beweging in de organisatie te veroorzaken 

naar aanleiding van de leerzame casuïstiek. De beweging kan diverse doelen hebben: 

bijvoorbeeld het aanpassen van een werkproces, het agenderen en onderbouwen van 
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ontwikkelthema’s, het zichtbaar maken van knelpunten of de uitwerking van politieke of 

managementbeslissingen in de uitvoering en voor de inwoner.  

5. Voorbereiding bijeenkomst via gebruik toolbox: De toolbox wordt ingezet ter voorbereiding 

van de bijeenkomst, als volgende stap in het stappenplan. De toolbox PGO is gevuld met 

hulpmiddelen voor de professional om het stappenplan PGO uit te kunnen voeren. Dit is een 

combinatie van bestaande onderzoeksmethodes in het sociaal domein (zoals de 

effectencalculator) en door de Uitvoeringsbrigade op maat ontwikkelde hulpmiddelen. Deze 

toolbox wordt uitgebreid beschreven in het Handboek.  

6. Bijeenkomst vindt plaats 

7. Reflectie op resultaten en delen: de professional staat stil staat bij (het delen van) de 

resultaten van de stappen op twee niveaus: wat heeft het proces opgeleverd? En wat heeft 

het qua inhoud opgeleverd? De professional heeft hierna een actieve rol (eigenaarschap) in 

het vertalen van resultaten naar de benodigde ‘beweging’ in de lokale organisatie of het 

organisatienetwerk. Deze vertaling kan diverse vormen krijgen. Een voorbeeld van een 

leereffect vanuit de 

besproken casus 

staat in het figuur 

hiernaast. Naar 

aanleiding van deze 

casus is een 

maatwerktraining 

ontwikkeld voor 

gemeentelijke 

medewerkers over 

bejegening en 

dialoog met inwoner.  

 

De twee genoemde activiteiten (coaching van inwoner en praktijkgestuurd ontwikkelen) 

zorgen gezamenlijk voor de volgende resultaten. 

• een goede relatie met en directe actie bij bewoner of gezin  
• een verbetering en logische samenhang tussen gedrag, vaardigheden en situatie op 

alle leefvelden (gezondheid, zelfontwikkeling, geld en werk, veiligheid, wonen, 
opvoeding, netwerk en zelforganisatie)  

• een logische samenhang in (actie)stappen die zorgt voor een effectieve manier van 
samenwerking  

• dat wat werkt (en wat níet werkt) bij de groei van inwoners wordt vertaald in acties, 
structuren en een (lokale) werkwijze in het sociaal domein  

• inzichten vanuit de lokale praktijk worden vertaald in baten voor de betrokken 
organisatie op korte en lange termijn  

• meer rendement vanuit bestaande aanpakken en methoden dankzij logische 
samenhang en actieve verbinding.  
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2. Uitvoering 
 

Materialen  

Onderstaande materialen zijn beschikbaar voor de uitvoering, de werving van deelnemers 

en de evaluatie van de interventie. Op de website (uitvoeringsbrigade.nl) staat algemene 

informatie over GrowCare. Het Handboek – met daaraan gelinkt alle beschikbare materialen 

en instrumenten – is niet openbaar. Het wordt gedeeld met professionals die ofwel het 

trainingsprogramma GrowCare practitioner volgen, ofwel werken vanuit een organisatie die 

aan de slag gaat met implementatie van GrowCare. Geïnteresseerde professionals kunnen 

individueel of namens de organisatie direct contact opnemen met de Uitvoeringsbrigade. 

Contactgegevens staan op de website.  

• Handboek: hierin staat alle achtergrondinformatie die de professional nodig heeft om 
de interventie te kunnen uitvoeren. Het bestaat uit drie onderdelen waarvan GrowCare 
Coaching & Praktijkgestuurd ontwikkelen direct bedoeld is voor individuele professionals 
die met de interventie aan de slag gaan. Het derde onderdeel is bedoeld voor de 
organisatie die met implementatie van GrowCare aan de slag gaat.  

• Ondersteunende materialen (deze materialen zijn via links naar websites of als bijlage 
opgenomen in het Handboek): Brede blik waaier (inhoudelijk hulpmiddel voor brede 
integrale blik), GrowPlay (kaartspel om met inwoner groeiplan te maken), iGrow (spel 
om ontwikkeldoelen te stellen voor inwoner en professional), diverse templates (zoals 
een format voor een financieel overzicht), praatplaten (theoretische hulpmiddelen 
bijvoorbeeld voor afwegingskader duurzame oplossing of groeidriehoek), linkjes naar 
bestaande bruikbare methodieken en interventies. 

• GrowPad: De app GrowPad ondersteunt bewoners, professionals en organisaties bij het 
maken en monitoren van de individuele groeiplannen. De bewoner is eigenaar van zijn 
of haar eigen plan en bepaalt wie toegang krijgt. Achter de schermen komen alle 
groeiplannen samen in een geaggregeerde en anonieme vorm. Inwoners geven er 
expliciet toestemming voor dat deze informatie (in anonieme vorm) gebruikt mag 
worden om organisaties van te laten leren. Dit alles biedt de organisatie direct inzicht in 
de praktijk waarvan de organisatie kan leren. 

• Trainingen – het trainingsaanbod vanuit GrowCare wordt in dit hoofdstuk later kort 
toegelicht en deze informatie is online beschikbaar. 

 

Locatie en type organisatie 

Alle (maatschappelijke) organisaties die in direct contact staan met inwoners in achterstand 

kunnen de interventie uitvoeren.  

 

De organisatie wordt qua locatie uitgevoerd op diverse plekken. Ten eerste is de 

gebruikelijke werkplek van de betrokken organisatie of organisatienetwerk het 

uitgangspunt. Dit betekent ook dat er geen nieuw kantoor of fysieke plek wordt ingericht om 

de interventie uit te voeren. Verder volgt de uitvoering van de interventie op individueel 

niveau zoveel mogelijk de lokale vindplaatsen in de wijk. Dit betekent dat er voor de 

https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/10/Trainingen-Uitvoeringsbrigade.pdf
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individuele coaching vaak thuis bij de inwoners wordt afgesproken. Of op plekken die 

inwoners als laagdrempelig, vertrouwd en nabij ervaren, zoals basisscholen en wijkcentra. 

Ook eventuele bijeenkomsten op organisatieniveau vinden bij voorkeur in de wijken plaats 

waar de inwoners waar het om gaat wonen.  

 

Opleiding en competenties van de uitvoerders 

Als het gaat om competenties van uitvoerders van de interventie worden twee typen 

competenties onderscheiden. Er wordt geen onderscheid gemaakt in opleidingsniveau van 

uitvoerders van de interventie. Deze competenties worden verworven middels trainingen en 

‘coaching/training on the job’ (toepassing in werkpraktijk). In de praktijk hebben 

professionals die met de gezinnen werken minimaal een agogische achtergrond (zoals 

bijvoorbeeld SPH, MWD, SPW).  

 

GrowCare werkt op het vlak van individuele professionals met ontwikkelindicatoren. Hier 

volgt een samenvatting van deze indicatoren.  

 

1. Competenties voor uitvoeringsprofessionals 

• Het lukt mij om in verbinding te blijven, ook als het moeilijk wordt. 

• Het lukt mij om breed te kijken en te handelen, behalve op basis van mijn eigen 

expertise ook vanuit een integrale blik.  

• Het lukt mij om de (groei van de) inwoner centraal te zetten en om samenwerking 

daaromheen te organiseren. 

• Het lukt mij om actief signalen op te pakken en deze in te zetten voor ontwikkeling, 

met groei van de inwoner als maatstaf (persoonlijk leiderschap). 

2. Competenties voor organisatieprofessionals: 

• Het lukt mij om in verbinding te blijven met de leefwereld en systeemwereld. 
• Het lukt mij om breed te kijken en te handelen, behalve op basis van mijn eigen 

expertise ook vanuit een integrale blik. 
• Het lukt mij om de (groei van de) inwoner centraal te zetten en om samenwerking 

daaromheen te organiseren. 
• Het lukt mij om actief signalen op te pakken en deze in te zetten voor ontwikkeling, 

met de groei van de inwoner als maatstaf (bijvoorbeeld in samenwerking, in mijn 
organisatie of aan de hand van ontwikkelingen) – persoonlijk leiderschap. 

Hoe wordt er binnen de interventie omgegaan met deze competenties? Ten eerste spelen ze 

een rol bij selectie van de kerngroep die bestaat uit uitvoeringsprofessionals en 

organisatieprofessionals. Daarnaast vormen de competenties de individuele ontwikkelfocus 

tijdens de uitvoering van de interventie. Kortweg betekent dit dat bij selectie van de 

kerngroep een afweging plaatsvindt of de competenties in aanleg aanwezig zijn en 

ontwikkeld kunnen worden in de toekomst. Tijdens uitvoering van de interventie vormen de 

competenties een kompas voor individuele ontwikkeling die wordt gemonitord door 

Uitvoeringsbrigade als begeleider van uitvoering van de interventie. De Uitvoeringsbrigade 
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voert dit uit in de vorm van ‘coaching on the job’. Het management monitort de 

ontwikkeling vanuit hun bestaande relatie met betrokken professionals.  

De wijze waarop professionals uit de kerngroep worden geselecteerd en de rol van 

competenties daarbij is in hoofdstuk 1 nader beschreven. De afweging of competenties in 

aanleg aanwezig zijn wordt gemaakt tussen betrokken professionals zelf (zij kunnen zichzelf 

naar voren schuiven om te werken met de interventie), de betrokken teamleiders of 

managers en de Uitvoeringsbrigade samen.  

Trainingen 

Hieronder staat een overzicht van de trainingen die professionals in staat stellen om de 

genoemde competenties te ontwikkelen. 

• Basistraining GrowCare (GrowCare Practitioner): Dit basisprogramma is het meest 
uitgebreide individuele trainingsprogramma voor de professional in het sociaal domein. 
Alle hierna besproken trainingen komen terug in dit basisprogramma. Na deelname ben 
je in staat de interventie GrowCare in jouw eigen praktijk toe te passen ('practitioner'). 
Met GrowCare als basis leer je over effectieve interventies voor gedragsverandering, de 
rol van de professional in samenwerking en het inzetten van casuïstiek om te leren en 
ontwikkelen binnen de organisatie. 

• Praktijkgestuurd ontwikkelen: In deze training leren deelnemers op een constructieve 
manier de praktijk en het systeem met elkaar te verbinden. Vernieuwing en ‘doen wat 
nodig is’ vraagt om een voortdurende feedbackloop tussen de praktijk en de 
systeemwereld. Je leert hoe je successen en knelpunten in casuïstiek kunt inzetten voor 
leren en ontwikkelen binnen je organisatie en voor samenwerking. Beleid en praktijk 
komen zo dichter bij elkaar. De training is geschikt voor uitvoeringsprofessionals, 
beleidsmedewerkers en managers. 

• Basistraining GrowPad: in de basistraining over GrowPad leren deelnemers GrowPad 
kennen en ze zijn daarna direct in staat om met GrowPad te werken in de eigen praktijk. 
Deelnemers krijgen hiervoor een eigen account voor GrowPad en toegang tot diverse 
online tutorials en hulpmiddelen. 

• Brede blik en vraagverheldering: deelnemers leren met een brede, integrale blik 
problematiek te signaleren en een integrale analyse van de situatie te maken. Ze krijgen 
tips en tops om hierover in gesprek te gaan. We analyseren je persoonlijke cirkel van 
invloed en welke interventies hierbij passen of hoe je succesvol kunt doorverwijzen naar 
en samenwerken met netwerkpartners. 

• Maatwerk: deelnemers leren hun professionele ruimte te benutten om maatwerk 
mogelijk te maken bij uitdagende casuïstiek. Voor toepassing in e eigen praktijk worden 
de tools 'Groeicalculator en Afwegingskader maatwerk' gebruikt. De training is gericht 
op vergroten van kennis over maatwerk, vaardigheden en persoonlijke competenties. 

• Leiderschap en Netwerken: deelnemers leren hoe hun invloed te vergroten op 
casusniveau en/of organisatieniveau vanuit de (theoretische) principes rondom 
leiderschap en netwerksamenwerking. Geschikt voor professionals die binnen de 
organisatie een rol hebben als het gaat om procesregie of casusregie. 

• SKJ-erkenning: op het moment van schrijven zijn de basistraining GrowCare en 
basistraining GrowPad SKJ-erkend. Voor de overige trainingen is een erkenningstraject 
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gestart in najaar 2021. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal ook zijn 
geregistreerd bij ofwel SKJ of Registerplein.  

• Succesvolle deelname training: een deelnemer ontvangt een certificaat van de training 
als zij/hij tijdens alle bijeenkomsten aanwezig is geweest. Daarnaast worden 
voorbereidende opdrachten gemaakt en in sommige gevallen wordt er een afsluitende 
opdracht uitgevoerd waarna de certificering pas plaatsvindt. 

 
Alle trainingen bestaan uit de volgende vaste elementen. 

• ‘Training on the job’ in verband met toepassing in eigen werkpraktijk. 
• Koppeling aan persoonlijke ontwikkeldoelen via ontwikkelindicatoren GrowCare. 
• Inzet van ondersteunende materialen zoals beschreven, bijvoorbeeld GrowPad en 

GrowPlay.  
• Online leerplatform: de Academy: deelnemers krijgen onbeperkt toegang tot het online 

trainingsplatform van GrowCare. 
• Reproduceerbaarheid: de inhoud van de trainingen kan via de kerngroep ook ná de 

aanwezigheid van de Uitvoeringsbrigade aangeboden worden aan nieuwe medewerkers 
of als opfristraining aan het bestaande personeelsbestand. De kerngroep werkt hierbij 
vanuit het principe van ambassadeurschap op een specifiek onderwerp waar de training 
over gaat. Dit betekent dat de deelnemer de inhoud van de training na verloop van tijd 
kan overbrengen aan andere medewerkers en tegelijkertijd zorgt voor doorontwikkeling 
van de inhoud ervan op basis van een steeds veranderende lokale behoefte.  

 

Wie volgt welke training? 

Alle leden van de kerngroep volgen minimaal de training GrowCare Practitioner. De overige 

trainingen – met uitzondering van de basistraining GrowPad die een vast onderdeel is van 

GrowCare Practitioner – zijn verdiepende trainingen. Afhankelijk van de individuele rol 

binnen de organisatie en aanwezige competenties bepalen betrokken professionals en 

Uitvoeringsbrigade op individueel niveau welke trainingen aanvullend worden gevolgd.  

Voor training van overige medewerkers in de betrokken organisatie of het 

organisatienetwerk wordt vanuit lokale behoefte en de in het implementatieplan gestelde 

doelen een afweging gemaakt welke professionals welke trainingen volgen. Deze afweging 

maken betrokken management, kerngroep en Uitvoeringsbrigade samen.  

 

Kwaliteitsbewaking 

 

Kwaliteitsbewaking vindt plaats op twee niveaus: 

1. Individueel niveau: het behalen van trainingscertificaten hangt samen met een 

aanwezigheidsplicht en een inhoudelijke beoordeling van de individuele professional. Bij 

sommige trainingen is dat in de vorm van (praktijk)opdrachten, in andere trainingen 

gaat het om een vrije toepassing in de praktijk, zoals een proeve van bekwaamheid 

tijdens een huisbezoek of het succesvol organiseren van een leerbijeenkomst casuïstiek, 

een zogenaamde ‘systeembijeenkomst’. 
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2. Organisatieniveau: een organisatie die GrowCare implementeert en borgt binnen de 

eigen organisatie, maakt bij aanvang een implementatieplan en doorloopt op basis 

daarvan een implementatieprogramma. Dit proces wordt begeleid door de 

Uitvoeringsbrigade die ook de doelen voor implementatie en borging (zie 1.3) 

doorlopend evalueert. Een projectleider vanuit de interne organisatie stuurt en 

monitort op deze doelen. Tenslotte vormt de organisatie een speciaal orgaan 

(bijvoorbeeld een stuurgroep) waarin management en bestuur van de betrokken 

organisatie(s) zijn vertegenwoordigd. Dit orgaan monitort regelmatig de voortgang van 

doelen.  

 

Randvoorwaarden 

Implementatie van GrowCare vereist de volgende randvoorwaarden.  

• Het maken van een implementatieplan op basis waarvan het implementatieprogramma 
wordt uitgevoerd. 

• Beschikbaarheid van een projectleider uit de interne organisatie, die zorgt voor 
planvorming en uitvoering van het programma. 

• Selectie van deelnemende professionals binnen de interventie in samenwerking met het 
interne management. 

• Capaciteit, draagvlak en financiering voor uitvoering van het implementatieprogramma; 
de invulling hiervan is gekoppeld aan de inhoud van de interventie zoals beschreven in 
het laatste deel van 1.3. 

 

Implementatie 

Als een organisatie ervoor kiest om te werken aan implementatie en borging van GrowCare, 

start een programma van minimaal drie jaar. Zowel individuele professionals als de gehele 

organisatie committeren zich aan het werken vanuit GrowCare. Het is mogelijk dat één 

organisatie besluit GrowCare te implementeren, maar de reikwijdte van de resultaten is dan 

beperkter dan wanneer diverse organisaties samen, als organisatienetwerk, besluiten om 

met de implementatie aan de slag te gaan. Indien een organisatie toch alleen aan de slag 

gaat met de implementatie van GrowCare betekent dit niet dat andere organisaties geen 

invloed kunnen hebben. Via de rol van ketenpartners zijn zij wel direct betrokken bij 

individuele casuïstiek en via die lijn worden zij ook betrokken bij activiteiten op het gebied 

van organisatieontwikkeling. De aanpak op het niveau van de inwoner (GrowCare coaching) 

sluit bovendien nooit organisaties of vrijwilligers uit. Het zal dus niet zo zijn dat een inwoner 

niet met haar of zijn vraag geholpen kan worden. Het kan wel zijn dat er minder intensieve 

samenwerkingsruimte of gezamenlijke leerruimte is bij knelpunten of successen in 

individuele casuïstiek.   

Randvoorwaarde binnen de lokale implementatie is dat er een lokaal implementatieplan 

(onderdeel d) wordt gemaakt bij aanvang van het programma. Het lokale implementatieplan 

wordt gemaakt door de organisatie zelf. De Uitvoeringsbrigade ondersteunt hierbij. Het 

implementatieplan betreft de inrichting van het implementatieprogramma. Het 
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implementatieproces (dat ca. drie jaar duurt) wordt begeleid door de Uitvoeringsbrigade. Er 

zijn vier vaste thema’s in dit programma: 

 

• Draagvlak 

Het doel is om voldoende draagvlak te organiseren voor de lokale aanpak en de 

implicaties hiervan voor individuele professionals en leerruimte van de gehele 

organisatie: 
o Onderliggende visie van de organisatie op het werken met GrowCare. Zowel voor 

uitvoering als beleid. 
o Voldoende capaciteit en ruimte voor (een deel van de) medewerkers om met 

GrowCare aan de slag te gaan. Er is voldoende steun en ruimte (positionering) 

voor individuele professionals om dit ontwikkeltraject in te gaan. Er is voldoende 

leerruimte in de betrokken organisatie.  
o Er is ruimte om specifieke (interne) ontwikkelthema’s van de organisatie een 

plek te geven in het implementatieprogramma 

• Borging 

Het doel is het structureel inbedden van GrowCare in de lokale werkwijze. Subdoelen 

zijn: 

o Er ontstaat een kritische massa (op medewerkersniveau) die getraind is in en 

werkt vanuit GrowCare. De kritische massa ligt op 20% van de medewerkers in 

de organisatie.  

o De aanpak sluit aan op interne processen. 

o Training en ontwikkeling kan in de toekomst zelfstandig (in eigen beheer) 

worden voortgezet. 

o Er is een platform waarop medewerkers zich kunnen blijven scholen (de 

‘Academy’ van de Uitvoeringsbrigade). 

• Infrastructuur 

Het doel is om een infrastructuur te creëren of te versterken waarin samenwerking en 

ontwikkeling tot stand komen: 
o Wijknetwerk 
o Samenwerkingsnetwerk 
o Verbinding aan interne werkprocessen 

• Monitoren en evalueren 

Het doel is om een blijvende ontwikkelcyclus vanuit de praktijk (leefwereld) te creëren:  
o Er is een infrastructuur voor (activiteiten rondom) praktijkgestuurd ontwikkelen. 

Dit noemen we ook wel een feedbackloop vanuit de praktijk. Dit betekent dat 

leerzame casuïstiek structureel wordt onderzocht en een directe invloed heeft 

op beleid en interne processen, opdat de organisatie continu blijft leren en 

ontwikkelen.  
o De organisatie formuleert (op basis van alle eerdergenoemde activiteiten) een 

ontwikkelagenda en stelt deze elk half jaar bij. 
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Inhoudelijke invulling van de implementatie 

We onderscheiden drie thema’s die bepalend zijn voor de inhoudelijke inrichting van de 

lokale implementatie en borging. Deze thema’s kunnen worden gezien als inhoudelijke 

focuspunten in het implementatieprogramma die vaak een link leggen met 

bestaande/lopende interne programma’s waar (al) een ontwikkelvraag ligt vanuit de 

betrokken organisatie of organisatienetwerk. Onderstaande thema’s worden in de praktijk 

ook gecombineerd in een implementatieprogramma. 

1. Wijkaanpak: locatie op wijk- of gebiedsniveau en geschikt voor organisaties die 

op wijkniveau werken en deze aanpak willen versterken. 

2. Toegang en preventie: vanuit dit thema wordt vaak op stads- of gemeenteniveau 

gewerkt, geschikt voor organisaties die direct met inwoners werken vanuit de 

thema’s toegang en preventie en deze aanpak willen versterken. 

3. Integrale samenwerking: idem als 2 alleen dan voor thema integrale 

samenwerking. 

 

Rol en samenstelling van de kerngroep 

Een centrale rol binnen de implementatie en borging is weggelegd voor de kerngroep. Deze 

bestaat uit sleutelfiguren uit de betrokken organisatie(s) die de interventie uitvoeren. De 

sleutelfiguren zijn enerzijds uitvoeringsprofessionals (coaches) en anderzijds 

organisatieprofessionals uit diverse lagen van de organisatie. Via intensieve samenwerking 

met de Uitvoeringsbrigade zorgt de kerngroep voor de daadwerkelijke implementatie van de 

interventie binnen de organisatie. Ook na de implementatiefase houden zij een 

ontwikkelende en monitorende rol. Daarbij houden ze enerzijds kritisch de borging van de 

interventie in de gaten, anderzijds kunnen ze inhoudelijk bijsturen op de lokale 

verschijningsvorm van de interventie wanneer dit nodig is vanuit de praktijkbehoefte. In de 

kerngroep zit minimaal één uitvoerend professional per uitvoerende afdeling van de 

betreffende organisatie. Dit geldt ook voor organisaties die hun taken en afdelingen op 

wijkniveau hebben georganiseerd. Ook vanuit de betrokken beleidsdisciplines is minimaal 

één persoon per discipline aangehaakt. Verder zit er in de kerngroep minimaal één 

vertegenwoordiger van het management van de genoemde afdelingen.  

 

Naast de kerngroep krijgen meerdere professionals uit de organisatie actief te maken met de 

uitvoering van de interventie. Dat kan zijn vanuit de rol als ketenpartner of in een individuele 

casus. Ofwel omdat zij deelnemen aan een of meer trainingen tijdens het 

implementatieproces. Welke professionals uit de betrokken organisatie of het 

organisatienetwerk deelnemen, wordt vanuit lokale behoefte en de in het 

implementatieplan gestelde doelen afgewogen. Deze afweging wordt gezamenlijk gemaakt 

door betrokken management, kerngroep en Uitvoeringsbrigade. Hierbij is het minimale 

uitgangspunt dat alle medewerkers die direct met uitvoering van de interventie in aanraking 
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(kunnen) komen minstens een oriënterende training volgen. Bijvoorbeeld ‘Brede Blik & 

Vraagverheldering’ of een training die daarvoor op maat is gemaakt.  

 

Rol Uitvoeringsbrigade 

Het team van de Uitvoeringsbrigade begeleidt het implementatieproces van GrowCare voor 

een periode van ongeveer drie jaar. De Uitvoeringsbrigade speelt een centrale rol in de 

lokale implementatie en borging van GrowCare en positioneert zich daarbij als een tijdelijke 

toevoeging aan het lokale landschap binnen het sociaal domein.  

Dit doen zij via grofweg twee kernactiviteiten: ‘doen’ en ‘ontwikkelen’. Onder ‘doen’ worden 

de activiteiten verstaan waarbij ze in direct contact staan met inwoners (coaching via 

GrowCare). De ontwikkelkant van hun activiteiten valt onder de noemer ‘Praktijkgestuurd 

Ontwikkelen’. Beiden zijn eerder toegelicht in ‘1.3 aanpak’). Dit betekent dus dat deze 

activiteiten niet alleen worden uitgevoerd door de intermediaire doelgroep, maar ook door 

de Uitvoeringsbrigade zélf. De activiteiten focussen zich op het samenwerken met de 

kerngroep: ze organiseren, werken mee en faciliteren het werk van de kerngroep. Deze 

actieve verschijningsvorm van de Uitvoeringsbrigade zorgt voor een stevige borging van de 

aanpak, doordat in de praktijk (‘door te doen’) wordt geleerd. In diezelfde praktijk wordt dan 

ook beoordeeld of de aanpak resultaten oplevert voor inwoners en betrokken organisatie.  

 

Afhankelijk van de grootte van de organisatie of het organisatienetwerk is de 

Uitvoeringsbrigade met een klein team (circa drie medewerkers per middelgrote gemeente) 

gedurende drie jaar dagelijks aanwezig.  

 

Hieronder geven we een overzicht van de vaste activiteiten van de Uitvoeringsbrigade. 

1. Het begeleiden van de totstandkoming van een lokaal implementatieplan en het 

monitoren van de uitvoering en resultaten van dit implementatieplan. 

2. Het opbouwen van een wijk- en samenwerkingsnetwerk, binnen en buiten de 

organisatie op het vlak van uitvoering, management, beleid en bestuur. 

3. Casusbegeleiding: directe ondersteuning en verlichting van professionals bij 

ingewikkelde en leerzame casuïstiek (= casusbegeleiding). Daarbij hoort ook het 

opschalen van het leereffect van deze casuïstiek ten behoeve van ontwikkeling en 

transformatie in het sociaal domein (praktijkgestuurd ontwikkelen). 

4. Het ondersteunen van en samenwerken met het lokale kernteam waarin 

ambassadeurs zitten die een sleutelrol hebben in de doorontwikkeling en borging 

van GrowCare binnen de eigen organisatie.  

5. Organisatieontwikkeling: het vertalen naar een benodigde aanpak, ontwikkeling en 

training op het gebied van de lokale ontwikkelthema’s. 

6. Het trainen en ‘on the job’ trainen/coachen van lokale professionals. 

7. Het opzetten van een werkende infrastructuur rondom GrowPad. 
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De intensiteit van activiteiten door de Uitvoeringsbrigade is in de eerste helft van de drie 

jaar intensief en wordt in de tweede helft van de periode geleidelijk afgebouwd. Activiteit 1 

vindt doorlopend plaats gedurende drie jaar. In de activiteiten 2 t/m 4 wordt de eerste helft 

van de periode verhoudingsgewijs meer energie gestoken. Vanaf de tweede helft van de 

periode verschuift de energie naar de activiteiten 4 t/m 7. De exacte invulling van deze 

activiteiten wordt in het lokale implementatieplan vastgelegd.  

 

a. Lokaal Implementatieplan 

Uitgangspunt is dat de betrokken organisatie een lokaal implementatieplan maakt bij 

aanvang van het programma. Ondanks het uitgangspunt om minimaal drie jaar te nemen om 

het programma uit te voeren, wordt er in de praktijk gewerkt met een tijdshorizon van een 

jaar. Jaarlijks bepaalt de betrokken organisatie altijd een go/no-go moment op basis van 

evaluatie van doelen en activiteiten uit het implementatieplan.  

 

Het lokale implementatieplan wordt gemaakt door de organisatie zelf. De 

Uitvoeringsbrigade ondersteunt bij dit proces. Het implementatieplan heeft betrekking op 

de inrichting van het implementatieprogramma. Er zijn vier vaste thema’s in dit programma: 

 

• Draagvlak 

• Borging 

• Infrastructuur 

• Monitoren & evalueren 

 

Op vaste evaluatiemomenten (per kwartaal) wordt gemonitord of het behalen van 

bovenstaande implementatiedoelen op koers ligt. In het laatste jaar gaat er extra aandacht 

uit naar centrale borgingsvragen: is er een blijvende infrastructuur? Zal de ontwikkelde 

aanpak in de toekomst blijven voortbestaan zonder aanwezigheid van de 

Uitvoeringsbrigade? Deze kritische borgingsvragen vormen input voor de werkagenda in het 

implementatieplan voor het laatste jaar. 

 

Kosten 

Net als voor de gedetailleerde inrichting van de implementatieprogramma’s is lokaal 

maatwerk erg belangrijk. Dat geldt ook voor de begroting. De grootte van de gemeente 

gekoppeld aan het aantal inwoners van het gebied én het aantal medewerkers in de 

betrokken organisatie(s) vormen samen de bepalende factoren voor de omvang van de 

begroting en benodigde financiering. 
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Uiteindelijk wordt de begroting door de Uitvoeringsbrigade op een transparante manier 

opgesteld aan de hand van de doelen en lokale wensen in het implementatieplan. 

Afhankelijk hiervan bepaalt de Uitvoeringsbrigade in welke omvang zij hun activiteiten 

moeten laten plaatsvinden en daar wordt een totale kostprijs uit afgeleid.  

 

Overzicht belangrijkste kostenposten: 

• Personele kosten: indien de organisatie kiest om met GrowCare te werken, dan wordt 

op basis van de benodigde urencapaciteit van de Uitvoeringsbrigade een begroting 

gemaakt. Deze capaciteit wordt inzichtelijk gemaakt per activiteit (zie voorgaand 

paragraaf ‘Implementatie’). 

o In deze begroting wordt ook een inschatting van de gevraagde capaciteit van 

professionals uit de betrokken organisatie gegeven. 

o Er worden geen aparte bedragen gerekend voor losse activiteiten zoals 

trainingen. 

• Materiële kosten: ongeveer 95% van de begroting bestaat uit financiering van de 

benodigde urencapaciteit door de Uitvoeringsbrigade (inclusief overhead). Het 

resterende deel gaat naar randvoorwaardelijke zaken als reiskosten, ICT-

voorzieningen, trainingsmateriaal, locatiehuur, et cetera.  

 

Voorbeeldcasus 

Om een indicatie van de kosten te krijgen gebruiken we een praktijkvoorbeeld van een 

gemeente waar de Uitvoeringsbrigade het implementatietraject heeft doorlopen. Het 

betreft een gemeente met 85.000 inwoners.  

 

Gemiddeld was er per jaar een werkbudget van 170.000 euro per jaar met vaste onderdelen: 

▪ (gemiddeld) 75 coachingstrajechten voor gezinnen (‘on the job’ dus in samenwerking 

met lokale professionals) 

▪ Ontwikkelprogramma GrowCare voor de kerngroep (met een gezamenlijk en een 

inidividueel deel) 

▪ Maatwerktrainingen waarin 80% van de medewerkers van de gemeente Nissewaard 

(sociaal domein) participeerden. Deze maatwerktrainingen waren vanuit het 

bestaande GrowCare trainingsaanbod gekoppeld aan interne actuele thematiek (zoals 

integrale toegang en casus- en procesregie).  

▪ Onbeperkt gebruik van GrowPad voor alle inwoners, professionals en vrijwilligers in de 

betreffende gemeente 
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3. Onderbouwing 
 

Probleem 

Er bestaan grote verschillen in Nederland in kansengelijkheid. Dit uit zich in verschillende 

situaties van armoede. Zo is er niet alleen financiële achterstand, maar hebben mensen ook 

te maken met achterstand op sociale gebieden als gezondheid, leefstijl, woonsituatie en een 

veilige leefomgeving (CBS, 2019). Deze opeenstapeling van achterstand maakt dat inwoners 

en gezinnen te maken hebben met multiproblematiek (Bosselaar, Maurits & Molenaar, 

2010; Joose, Teisman & Verschoor, 2019).  

 

De afgelopen jaren is het aandeel huishoudens in Nederlands met een inkomen onder de 

lage inkomensgrens onverminderd op 7,9% blijven hangen, waarvan bijna de helft te maken 

heeft met een langdurig laag inkomen (CBS, 2019). Van deze groep zitten huishoudens die 

voornamelijk rond moeten komen van een bijstandsuitkering of een soortgelijke sociale 

voorziening in de benardste positie. Zij lopen zowel het meest risico op een langdurig laag 

inkomen als op multiproblematiek (Bosselaar et al., 2010; CBS, 2019).  

 

Een recent literatuuronderzoek van Movisie laat zien dat bestaansonzekerheid in 

hardnekkigheid toeneemt (Franken, Kuiper, van der Sanden, 2022). Zij beschrijven 

bestaansonzekerheid als een complex vraagstuk dat zich op verschillende leefgebieden 

manifesteert. ‘De impact in het ene leefgebied versterkt in een aantal gevallen de effecten 

op andere leefgebieden en vergroot daardoor de kwetsbaarheid van burgers. Het gelijktijdig 

optreden van al deze factoren van invloed leidt tot extra risico’s en grotere 

bestaansonzekerheid’ (Franken, Kuiper, van der Sanden, 2022, p. 24).  

In het kader van bestaanszekerheid beschreef het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 

2014 een groep (29%) van de bevolking die zich kenmerkt door tijdelijke banen, lage 

inkomens, moeilijke relaties, weinig sociale zekerheid en/of het ontbreken van een politieke 

stem, met een verhoogd risico op armoede, schulden en bestaansonzekerheid. Recentere 

publicaties (Sociale Staat van Nederland 2018 en 2020) laten zien dat deze groep niet kleiner 

is geworden (bron: de structurele dimensie van bestaanszekerheid, Movisie).  

 

Inzicht in problematiek van inwoners 

 

Brenda is 23 jaar en moeder van drie kinderen tussen de 1 en 4 jaar oud. Alle kinderen zijn 

door de jeugdbescherming uit huis geplaatst en wonen in verschillende pleeggezinnen. 

Brenda is 8 maanden zwanger als ze binnen komt lopen in de ontvangsthal van het 

wijkgeboouw van haar gemeente. Niet aangemeld, niet via een indicatie of verwijzing. 

Gewoon binnengelopen. Via een kennis had ze gehoord dat ze hier moest zijn voor hulp. 

https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/09/11/de-sociale-staat-van-nederland-2018
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2020
https://www.movisie.nl/artikel/structurele-dimensie-bestaanszekerheid
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Brenda heeft geen enkele vorm van inkomsten (geen werk en ook geen uitkering), geen huis 

en geen zorgverzekering. Brenda heeft twee gezinsvoogden. Brenda krijgt van geen enkele 

instantie hulp om haar situatie op de rit te krijgen. Eén dag na de geboorte wordt ook haar 

vierde kind uit huis geplaatst. De reden is dat Brenda geen stabiele woonomgeving heeft en 

geen inkomsten heeft. Brenda mag elk kind 1 uur per maand zien. Als we haar 2 weken na de 

geboorte van haar kind vragen of ze nog meer kinderen wil, zegt ze resoluut ‘nee’. Weet je 

ook hoe je kunt voorkomen dat je zwanger wordt? Nee. Geen idee. Brenda kijkt opgelucht als 

ik haar uitleg hoe dit werkt. We regelen diezelfde dag nog een afspraak met de huisarts voor 

anticonceptie. Nog niemand had deze vraag eerder aan Brenda gesteld.  

 

In de wereld van Brenda spelen meerdere problemen. Er is een inkomensprobleem, er is een 

woonprobleem, er is sprake van huiselijk geweld, haar kinderen wonen in verschillende 

pleeggezinnen, ze heeft beperkte verstandelijke vermogens en worstelt dagelijks met de 

gevolgen van een traumatisch verleden. Brenda’s problemen werken op elkaar in en kunnen 

alleen in samenhang worden aangepakt. Een professional heeft hierdoor ook andere 

professionals nodig om een probleem op te lossen.  

 

Onderstaande figuren geven inzicht in het percentage doelen per leefveld en de top-20 van 

doelen die door 224 participerende gezinnen zijn gesteld (bron: GrowPad, uit: 

procesevaluatie).  
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De huidige aanpak van 

maatschappelijke organisaties maakt 

duurzame groei uit achterstand niet 

altijd mogelijk. Dit fenomeen zien we 

terug in onderzoek naar het aanpakken 

en voorkomen van multiproblematiek. 

Joose, Teisman en Verschoor (2019) 

noemen deze knelpunten in hun 

onderzoek naar gezinnen met 

multiproblematiek ‘machinetragiek’: 

Dit houdt in dat de huidige werkcultuur van organisaties is dat zij bij multiproblematiek ieder 

probleem zien als een apart onderdeel, dat onderverdeeld en ‘opgelost’ kan worden door 

één professional met expertise relevant voor dat onderdeel. Een negatief neveneffect is het 

ontstaan van een slechte relatie tussen inwoner en hulpverlener en de leef- en 

systeemwereld. En zo wordt de doelgroep steeds moeilijker bereikbaar. Als tegenhanger van 

de machinetragiek stelt het onderzoek van Joose en anderen (2019) voor om 

multiproblematiek te benaderen als een complex systeem. Dit perspectief van een complexe 

systeembenadering vormt het passende basisfundament waarop GrowCare tot stand is 

gekomen. 

 

Verantwoording 

Het doel van GrowCare is dat inwoners en gezinnen duurzaam uit hun kwetsbare positie 

groeien zodat zij in staat zijn om deze stabiliteit zelfstandig vast te houden. Die stabiliteit 

heeft betrekking op (financiële) bestaanszekerheid, woonsituatie, veiligheid, gezondheid, 

sociale relaties en persoonlijke ontwikkeling. Deze factoren hangen met elkaar samen. De 

benodigde samenhang in zowel de individuele aanpak als de aanpak vanuit betrokken 

organisaties maakt dat deze aansluit bij een complexe systeembenadering.  

 

De eerdergenoemde benadering van multiproblematiek als complex systeem werkt op 

verschillende manieren door binnen de uitvoering van de interventie GrowCare. 

• Op individueel niveau wordt de inwoner gecoacht vanuit een brede integrale blik en 
een plan met duurzame groei als 
handelingsperspectief. Door toepassing van de 
groeidriehoek (situatie, vaardigheden en gedrag) 
wordt gewerkt aan een langetermijnoplossing 
(stabiliteit die de inwoner zelf in stand kan 
houden). Door het coachingsproces en de 
(blijvende) inzet van tools als GrowPad ervaart 
de inwoner hoe zij/hij zelf weer invloed op de 
eigen situatie kan uitoefenen en vasthouden. De 
inwoner is in staat de eigen doelen op elk 
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moment van de dag aan te passen omdat haar/zijn situatie ook constant zal blijven 
veranderen.  

o Toelichting Groeidriehoek voor duurzame individuele groei:  

Hoe komt duurzame groei tot stand? De groeidriehoek is het fundament 

onder duurzame groei en helpt om stap voor stap het leven van de inwoner 

op orde te krijgen. De eerste stap is ‘de basis op orde’. De pyramide van 

Maslow en theorie van Mullainathan & Shafir (2013) over schaarste 

onderschrijft dat ieder mens een minimale basis op orde (situatie) nodig heeft 

om überhaupt te kunnen functioneren. De volgende stap is het aanleren van 

vaardigheden die je moet beheersen om mee te kunnen doen. Tenslotte 

moet dit leiden tot gewenst gedrag. Effectieve coping strategieën en een 

positief zelfbeeld versterken dit gedrag. Als we de groeidriehoek samenvatten 

gaat het om de vragen: wat moet je hebben, kunnen en doen om mee te 

draaien in de samenleving? In welke volgorde ga je dit aanpakken, wie heb je 

daarbij op welk moment nodig, en wat kunnen deze mensen 

terugverwachten? De groeidriehoek vormt de basis voor de coaching van 

individuele inwoners via het groeiplan.  

• Op organisatieniveau ligt de uitdaging in het realiseren van benodigde samenhang 
om de individuele aanpak op grote(re) schaal mogelijk te maken. Binnen de aanpak 
van GrowCare wordt dit op de meest directe manier gerealiseerd via het werk van de 
kerngroep die samenwerkt aan uitvoeringskracht. Met uitvoeringskracht wordt 
bedoeld: de mate waarin inwoners duurzaam uit achterstand groeien, gefaciliteerd 
door de lokale organisatie en het bijbehorende organisatienetwerk. De manier 
waarop de kerngroep hiermee aan de slag gat, wordt ingevuld vanuit 
‘Praktijkgestuurd Ontwikkelen’ (PGO). Dit is zowel een activiteit en vaardigheid als de 
titel van het persoonlijk ontwikkelprogramma waarin praktijkgestuurde 
organisatieontwikkeling centraal staat. Concrete leerzame casuïstiek (direct 
afkomstig vanuit de uitvoering van ‘GrowCare Coaching’) vormt directe input voor dit 
programma. Via het programma wordt gebouwd aan een structurele feedbackloop 
van leefwereld naar systeemwereld.  
Na deelname aan dit programma blijven professionals uit de kerngroep de PGO-

cyclus en dus de activiteit PGO in hun eigen praktijk toepassen. Dit bekent dat zij 

nieuwe leerzame casuïstiek (afkomstig uit de doelgroep van GrowCare coaching óf 

vanuit eigen werkpraktijk) ook vanuit het stappenplan PGO oppakken. Vanuit de 

leerervaringen en informatie die dit proces oplevert bouwt de kerngroep een 

structurele feedbackloop van leefwereld naar systeemwereld op in de eigen 

organisatie. In de loop van de tijd ontstaat hierdoor een blijvende infrastructuur 

binnen organisatie en organisatienetwerk.  

Het werk van de kerngroep op organisatieniveau wordt ook ingevuld vanuit de 

eerder besproken groeidriehoek die centraal staat binnen de interventie GrowCare. 

De groeidriehoek geldt dus zowel voor de doelen van de inwoner (coaching via 

GrowCare) als voor alle doelen van de kerngroep op het gebied van 
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organisatieontwikkeling. De groeidriehoek is daarom verwerkt in het stappenplan 

Praktijkgestuurd Ontwikkelen. Subdoel 1 en 2 hebben (overwegend) raakvlakken met 

het onderdeel ‘situatie’, subdoel 3 met vaardigheden en subdoel 4 met gedrag. 

Hiermee is de groeidriehoek ook van toepassing op het handelen van professionals in 

de lokale organisatie of het organisatienetwerk.  
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4. Onderzoek 
 

4.1. Onderzoek naar de uitvoering  

Voor de procesevaluatie van GrowCare (mei 2021, Borgman) is gebruik gemaakt van diverse 

beschikbare onderzoeken naar de uitvoering van de interventie. Deze resultaten zijn 

gecombineerd met de eigenstandige onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd in het kader 

van deze procesevaluatie (Borgman, 2021).  

 

Een overzicht van de beschikbare onderzoeken verwerkt in Borgman (2021): 

• Onderzoek door Super, Bouwman & Verkooijen (2018-2020) naar de integrale 
aanpak GrowCare en GrowPad in het kader van het door FNO mogelijk gemaakte 
programma ‘een gezonde toekomst dichterbij’. In dit onderzoek reflecteerden 
deelnemers van GrowCare op de persoonlijke ontwikkeling die ze hebben 
doorgemaakt. Dit onderzoek is nog in afwachting van publicatie, naar verwachting 
begin 2022. Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn interviews gedaan met inwoners 
(N=16).  

• Een evaluatieonderzoek door Akkermans & Oudejans (januari 2021, niet openbaar) 
naar het programma ‘Thumbs Up Way Up’ waar de interventie GrowCare onderdeel 
van was. Dit programma liep van 2019 tot mei 2021 en hieraan hebben 49 
professionals uit het sociaal domein deelgenomen (vanuit diverse plekken in 
Nederland). Dit programma is uitgevoerd als een trainingsprogramma in combinatie 
met de mogelijkheid voor deelnemers om in hun eigen praktijk ‘training on the job’ 
te krijgen. Daarbij werd ook hun eigen organisatie op een actieve manier betrokken, 
bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van leerbijeenkomsten vanuit 
casuïstiek. De basistraining GrowCare (GrowCare Practitioner) was volledig verwerkt 
in het programma ‘Thumbs Up Way Up’. Daarnaast lag er een verdiepende 
inhoudelijke focus op het thema ‘gedragsverandering’. Dit onderdeel werd verzorgd 
door projectpartner ADRIBA, VU Amsterdam.  

• Onderzoeksactiviteiten door Borgman (2021) waarbij gebruik is gemaakt van 
kwantitatieve en kwalitatieve data uit haar eigen onderzoeksresultaten 
gecombineerd met de onderzoeksresultaten uit de eerdergenoemde onderzoeken:  

o Kwantitatieve data vanuit in GrowCare participerende inwoners is verkregen 
uit geregistreerde data van de database van de Uitvoeringsbrigade, en 
(anonieme) gegevens ingevuld in GrowPad (N= 224). Hiervoor is gekeken naar 
demografische data en de ingevulde groeiplannen (doelen en acties) van 
inwoners. Kwantitatieve data vanuit in GrowCare participerende 
professionals is verzameld via vragenlijsten (N= 32). Dit betrof een combinatie 
van onderzoeksdata van Borgman (2021) en Akkermans & Oudejans (2021).  

o Kwalitatieve data: voor het verkrijgen van kwalitatieve data zijn 
semigestructureerde interviews gedaan door Borgman (2021) met coaches 
(N=4) en medewerkers van de Uitvoeringsbrigade (N=4). Voor het verkrijgen 
van kwalitatieve data vanuit in GrowCare participerende inwoners zijn 
interviews gedaan met inwoners (N=16). Deze data is verzameld door Super, 
Bouwman & Verkooijen (2022).  
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4.2. Samenvatting van de meest relevante uitkomsten 

 

A. Inzicht in inhoud & implementatie van de interventie GrowCare op het niveau van 
de inwoner 

 

Alle onderstaande punten zijn een samengevatte versie van de conclusies uit de 

procesevaluatie over GrowCare (Borgman, 2021). 

 

• Bereik van de interventie: In totaal zijn 384 huishoudens gezinnen gecoacht via 
GrowCare in de periode van januari 2018 tot maart 2021. Een huishouden bestaat uit 
minimaal één gezinslid dat actief wordt gecoacht. Het kan ook zijn dat er meerdere 
gezinsleden individuele coaching krijgen. Uitgangspunt is dan om samenhang te 
organiseren tussen de afzonderlijke trajecten. Over het algemeen – ca. 95% van de 
gevallen – focust de coaching zich op één gezinslid maar worden de overige 
gezinsleden wel in de doelen van deze persoon meegenomen. Van de totale groep 
van 385 huishoudens zijn er 224 inwoners geregistreerd in GrowPad met een 
bijbehorend groeiplan. Dit betekent dat niet alle gezinnen die in de periode januari 
2018 - maart 2021 zijn gecoacht een groeiplan hebben gemaakt in GrowPad. Kijkend 
naar de moeilijkheid in het bereiken de doelgroep, en de fase van implementatie 
waarin GrowCare zich bevindt, is het bereik van de interventie adequaat bevonden.  

• Waardering interventie door inwoners: Inwoners oordelen positief over de 
interventie, en noemen als meerwaarde van GrowCare: de vertrouwelijke band met 
de coach, niet oordelend over de situatie, luisterend en het gevoel gevend dat ze 
ertoe doen. Daarnaast vinden inwoners de leeromgeving die de coaches creëren 
belangrijk; inzicht geven in het probleem en gedrag, oefenen met relevante 
vaardigheden en complimenteren. Waardering van de interventie door inwoners 
wordt hiernaast structureel meegenomen in de feedbackloop die vanuit PGO uit 
leerzame casuïstiek wordt gehaald. Die gaat immers niet alleen over het handelen 
van betrokken organisaties en/of het organisatienetwerk, maar kan ook gaan over 
successen of knelpunten in de interventie zelf waar inwoners direct bij betrokken 
zijn. De ervaring van de inwoner is een vast onderdeel van de structurele PGO-
feedbackloop waarmee tevens continue verbetering van de interventie wordt 
beoogd. 

• Succes- en faalfactoren in de inhoud en implementatie van de interventie 
o Succesfactoren in GrowCare komen voort uit de groeidriehoek, die ten 

grondslag ligt aan de interventie. Wat betreft de situatie van inwoners wordt 
binnen GrowCare gezorgd dat inwoners de basis weer op orde hebben, om 
stress te verlagen en ruimte voor groei te creëren. Daarnaast zijn 
succesfactoren van GrowCare de vaardigheden die inwoners worden 
aangeleerd en het inzicht dat ze verwerven in het eigen gedrag. Zo kunnen 
inwoners in het vervolg ook beter met bepaalde situaties omgaan. Dit alles 
zorgde bij inwoners voor een positieve bekrachtiging van hun zelfbeeld.  
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o Een succesfactor in de implementatie van GrowCare is de effectiviteit van 
benadering en bereik van inwoners. Binnen de context van multiproblematiek 
waarbij wantrouwen jegens hulp een grote rol speelt, is GrowCare van 
toegevoegde waarde in het herstellen van dit vertrouwen (Borgman, 2021). 
Dit onderwerp leggen uitvoerende coaches (professionals) uit als het zorgen 
voor laagdrempelig contact met inwoners, door om meer benaderbaar te zijn, 
op huisbezoek te gaan of bereikbaar te zijn via WhatsApp. Daarnaast noemen 
coaches het belang van vertrouwen in de verstandhouding met de inwoner. 
Door snel te handelen, problemen die meteen kunnen worden verholpen ook 
meteen aan te pakken, en te doen wat je belooft, win je het vertrouwen 
(terug) van een inwoner. Vaak hebben inwoners eerdere ervaringen met 
hulpverleners waarbij ze tegen een muur aanliepen en niet verder kwamen. 
Door vanaf het begin transparant te zijn over wat je kunt doen en dat dan ook 
te doen, zet je het contact met een inwoner al meteen goed in en kom je 
uiteindelijk veel verder. Ook het benoemen van wat al goed gaat bij een 
inwoner noemen coaches als iets dat ze van Growcare hebben meegenomen 
in hun werk. 

o Uit onderzoek is ook een faalfactor naar voren gekomen, namelijk de 
implementatie van GrowPad waarbij inwoners zelfstandig aan de slag gaan 
met hun groeiplan. Het in samenhang en gelijktijdig oppakken van doelen op 
meerdere leefvelden via GrowPad blijkt voor een deel van de inwoners te 
hoog gegrepen. In de praktijk wordt vaak eerst aan één groot doel gewerkt 
om de basis weer op orde te krijgen, voordat er ruimte is voor andere doelen. 
De aanbeveling die hieruit voortkomt is dat de coach qua timing rekening 
houdt met de mogelijkheden van de inwoner om met GrowPad te werken.  

 

B. Inzicht in inhoud en implementatie van de interventie GrowCare op het niveau van 
de uitvoerder 

 

• Bereik van de interventie: In totaal hebben 69 professionals en 150 (individuele) 
ketenpartners met GrowCare gewerkt van 2018 tot 2021. Deze professionals en 
ketenpartners zijn werkzaam bij drie verschillende gemeenten, de meesten bij de 
gemeente Nissewaard. Gelet op de moeilijkheid om professionals in het sociaal 
domein met innovaties aan de slag te laten gaan, en de fase van implementatie van 
GrowCare, is het bereik van de interventie adequaat bevonden.  

• Ervaring met implementatie interventie: GrowCare is nog in een vroeg stadium van 
implementatie. De interventie is in een tijdsbestek van drie jaar als pilot in de 
gemeente Nissewaard geïmplementeerd en daarbij heeft de interventie zich 
gaandeweg ontwikkeld. De basis van GrowCare, bestaande uit verschillende 
materialen en theorieën, is geïmplementeerd zoals gepland. De inhoud, inzet en 
volgorde van gebruik van deze materialen is afhankelijk van de specifieke context 
waarin wordt gewerkt en staat daarom niet van tevoren vast.  

• Ervaring en waardering van de interventie door professionals: GrowCare wordt 
door professionals positief gewaardeerd. Professionals ervaren dat de benadering 
van inwoners via GrowCare positief bijdraagt aan de verstandhouding met inwoners. 
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Er is meer vertrouwen en professionals kunnen dichter bij een inwoner en diens 
verhaal komen. Daarnaast waarderen professionals de mentaliteit die gepaard gaat 
met GrowCare. Dit houdt in: ‘samen staan we sterk’, ‘denken in oplossingen’ en 
‘hands on’. Zij proberen dit toe te passen in contact met de inwoner en met collega`s. 
Hierop aansluitend waarderen professionals de inzichten in het sociaal systeem die 
GrowCare ze heeft gegeven; hoe je door samenwerking met het betrokken netwerk 
meer mogelijk kunt maken en van elkaar kunt leren.  

• Succes- en faalfactoren van de inhoud en implementatie van de interventie: 
o Een belangrijke succesfactor van de interventie is het werken met ‘de brede 

blik’. Professionals geven aan dat dit houvast biedt om voor een inwoner te 
zoeken naar maatwerk. Daarnaast biedt de brede blik handvatten om andere 
collega’s te stimuleren in hun werk om ook breder te kijken en te handelen.  

o De mentaliteit van professionals die werken vanuit GrowCare wordt ook 
gezien als succesfactor. 'Niet blijven hangen in: het is niet gelukt’ Geen ‘maar’ 
gebruiken, maar ‘en’. Overal is iets goeds uit te halen. Is het niet voor deze 
keer, dan wel voor een volgende casus.’’ Deze positieve benadering van de 
situatie en het denken in oplossingen sprak professionals erg aan. Een 
professional lichtte dit verder toe: ‘Ik heb heel veel zin om mijn eigen toolbox 
verder te vullen met omdenkers en technieken. Ik spreek meer in oplossingen 
dan in problemen. En ik weiger om mij bij sommige knelpunten neer te leggen 
als een feit, ik wil eerst ontdekken wat er wel mogelijk is.’ Daarnaast noemden 
professionals dat deze mentaliteit ook inhield dat in de oplossing centraal 
staat: ‘Het gaat om de inwoner en niet om de regeltjes’. Bij de persoonlijke 
ontwikkeling van professionals speelde ‘kritisch naar de organisatie blijven 
kijken’ ook een rol. Dit hield in: het herkennen, oppakken en in de organisatie 
brengen van signalen, maar ook het samenvoegen van diverse perspectieven 
tot een werkend plan. Binnen de context van transitie en transformatie in het 
sociaal domein, waarin cultuurverandering nodig is, vinden professionals 
GrowCare van toegevoegde waarde om oude patronen te doorbreken.  

o Een faalfactor van GrowCare is de veelomvattendheid van de interventie als 
het gaat om toepassing in de dagelijkse praktijk. Hierdoor is het voor 
professionals niet altijd duidelijk waar ze mee aan de slag moeten gaan om 
zich te ontwikkelen en wat er daarbij van ze wordt verwacht. De 
Uitvoeringsbrigade signaleert dat professionals vaak al belangrijke elementen 
uit de interventie in hun dagelijkse werk hebben geïntegreerd maar zich hier 
niet altijd van bewust zijn. Om hierop in te spelen zijn er recent 
ontwikkelindicatoren opgesteld waarmee de voortgang van een professional 
op verschillende aspecten van de interventie gemonitord kan worden. De 
professional kan hierdoor bewust persoonlijke ontwikkeldoelen kiezen. Ook 
kunnen er scherpere ontwikkeldoelen en bijbehorende activiteiten worden 
afgesproken tussen professional en Uitvoeringsbrigade voor de gezamenlijke 
activiteiten, zoals coaching/training ‘on the job’.  

o Er zijn nog meer faalfactoren in de implementatie van de interventie 
GrowCare. Zo lopen professionals in de implementatie aan tegen zaken als 
capaciteit, steun van management, regels, cultuur en interne werkprocessen. 
Recent heeft de Uitvoeringsbrigade (mede in het licht van de 
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interventiebeschrijving) een kader gemaakt voor lokale implementatie en 
borging van GrowCare. Hiermee zijn de eisen aan de organisatie die 
verbonden zijn aan een succesvolle implementatie en borging van GrowCare 
scherper geworden. Zo maakt de betrokken organisatie bij aanvang van een 
implementatieprogramma een lokaal implementatieplan. Dit plan heeft 
betrekking op vier vaste thema’s in het programma (draagvlak, borging, 
infrastructuur en monitoren & evalueren). De verwachting is dat genoemde 
faalfactoren een minder negatieve invloed hebben op de lokale 
implementatie van de interventie, omdat deze bij aanvang van het proces op 
diverse niveaus in de organisatie kritisch tegen het licht worden gehouden en 
afgesproken wordt hoe ermee om te gaan.  

 

4.3. Praktijkvoorbeeld 

Er is geen praktijkvoorbeeld beschikbaar van de uitvoering en implementatie van de 

volledige interventie.  

 

Er zijn wel praktijkvoorbeelden van delen van de uitgevoerde interventie.  

De praktijkvoorbeelden zijn hieronder per activiteit weergegeven. Van beide activiteiten het 

eerste voorbeeld bekijken geeft al een goed beeld: 

 

Activiteit 1:  Coaching van de Inwoner 

• Zes inwoners aan het woord over hun ervaringen met GrowCare (eigen productie 
Uitvoeringsbrigade): https://youtu.be/aG55MBuBlYE. Ook beschikbaar via de 
website van de Uitvoeringsbrigade: https://www.uitvoeringsbrigade.nl/innovatie-
door-integrale-wijkaanpak-in-leefwereld-en-systeemwereld-visie/  

• Publicatie Platform31: ‘een groeimethode voor spoedzoekers met meerdere 
problemen’ 
https://www.platform31.nl/nieuws/een-groeimethode-voor-spoedzoekers-met-

meerdere-problemen  

Als vervolg op deze publicatie zijn 3 portretten van inwoners gepubliceerd. Deze 

inwoners zijn allen gecoacht vanuit GrowCare: 

o Patrick & Daisy: www.platform31.nl/nieuws/een-gezin-met-
multiproblematiek-uit-hun-noodwoning-helpen  

o Frances: https://www.platform31.nl/nieuws/hoe-te-handelen-als-iemand-
huis-en-kinderen-kan-kwijtraken  

o Lesley & Geoffrey: https://www.platform31.nl/nieuws/antenne-maatwerk-
en-inlevingsvermogen-voor-spoedzoekers-met-multiproblematiek-helpen  

 

Activiteit 2:  Praktijkgestuurd Ontwikkelen 

• Casusboekje Alkmaar: https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-
content/uploads/2021/07/150421-Casusboekje-van-Alckmaer.pdf  

https://youtu.be/aG55MBuBlYE
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/innovatie-door-integrale-wijkaanpak-in-leefwereld-en-systeemwereld-visie/
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/innovatie-door-integrale-wijkaanpak-in-leefwereld-en-systeemwereld-visie/
https://www.platform31.nl/nieuws/een-groeimethode-voor-spoedzoekers-met-meerdere-problemen
https://www.platform31.nl/nieuws/een-groeimethode-voor-spoedzoekers-met-meerdere-problemen
http://www.platform31.nl/nieuws/een-gezin-met-multiproblematiek-uit-hun-noodwoning-helpen
http://www.platform31.nl/nieuws/een-gezin-met-multiproblematiek-uit-hun-noodwoning-helpen
https://www.platform31.nl/nieuws/hoe-te-handelen-als-iemand-huis-en-kinderen-kan-kwijtraken
https://www.platform31.nl/nieuws/hoe-te-handelen-als-iemand-huis-en-kinderen-kan-kwijtraken
https://www.platform31.nl/nieuws/antenne-maatwerk-en-inlevingsvermogen-voor-spoedzoekers-met-multiproblematiek-helpen
https://www.platform31.nl/nieuws/antenne-maatwerk-en-inlevingsvermogen-voor-spoedzoekers-met-multiproblematiek-helpen
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/07/150421-Casusboekje-van-Alckmaer.pdf
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/07/150421-Casusboekje-van-Alckmaer.pdf
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• Casusboekje Alphen aan den Rijn: https://www.uitvoeringsbrigade.nl/casusboek-
gemeente-alphen-aan-de-rijn-naar-onderzoek-innovatie-in-sociale-domein/ 

• Casusboekje Dak & Thuisloosheid Zuid-Hollandse Eilanden (wordt in 2021 verder 
aangevuld): https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-
content/uploads/2021/07/270421-Casusboekje.pdf  

https://www.uitvoeringsbrigade.nl/casusboek-gemeente-alphen-aan-de-rijn-naar-onderzoek-innovatie-in-sociale-domein/
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/casusboek-gemeente-alphen-aan-de-rijn-naar-onderzoek-innovatie-in-sociale-domein/
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/07/270421-Casusboekje.pdf
https://www.uitvoeringsbrigade.nl/wp-content/uploads/2021/07/270421-Casusboekje.pdf
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Bijlage 1: Verschillende vormen van uitvoering van de 
interventie 
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Bijlage 2: Inhoud groeiplan en coaching GrowCare 
 

 


