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In de afgelopen jaren is het sociaal domein flink veranderd. Zeker op lokaal ni-
veau werd ‘de transformatie’ zichtbaar. Inwoners moeten zoveel mogelijke worden 
ondersteund vanuit de ‘nuldelijn’ en de eigen kracht van burgers moet worden 
vergroot. De manier van werken is ‘gekanteld’. Veel tijd en energie is gaan zitten 
in het opzetten van sociale wijkteams, het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
dienstverlening en het stimuleren van het collectief. 

Sociaal werk kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de transformatie. Door dicht 
bij de inwoners te staan, te kijken naar de mogelijkheden van inwoners, in goed 
samenspel met lokale partners. Door andere, lichtere vormen van ondersteuning 
te bieden en de eigen kracht van inwoners te versterken. Hiermee krijgen kwets-
bare inwoners weer grip en regie op hun leven en worden maatschappelijke kos-
ten bespaard. 

Dat blijkt uit het onderzoeksproject van negen lokale sociaal werk organisaties. 
Vanuit de Thematranche Welzijn binnen het programma In voor zorg! gingen ze 
met elkaar aan slag om twee vragen te beantwoorden:
A. Wat leren we van lokale aanpakken en individuele verhalen over de 
 preventieve werking van sociaal werk?
B.  Wat zegt dit over de maatschappelijke meerwaarde van sociaal werk?
Enerzijds om zelf beter te leren hoe aanpakken precies werken. Anderzijds om 
anderen van inspiratie te voorzien: uitvoerende professionals, beleidsmakers, ma-
nagers, onderzoekers en belangstellende inwoners.

Dat deden ze niet aan de hand van beleidsdocumenten, projectplannen of traditi-
oneel onderzoek. Maar vanuit de dagelijkse praktijk en de ervaringen van indivi-
duele inwoners. Met behulp van de methode van de Effectencalculator werden 36 
ervaringsverhalen van inwoners besproken en geanalyseerd. 

De aanwezigheid en inbreng van in totaal circa 100 sociaal professionals en inwo-
ners tijdens deze sessies, gaf een inkijkje in hun dagelijkse praktijk en de gele-
genheid samen met hen te reflecteren op de vraag wat nu de werkzame principes 
van het sociaal werk zijn en welke preventieve werking er van sociaal werk uitgaat. 
Wat dóen de sociaal werkers precies? Wat is het vakmanschap van de sociaal 
werker? En wat levert het op? 

We doen hiervan op drie manieren verslag. 
A. Met een korte weergave van de resultaten die uit de 36 casussen van inwoners 

naar voren komen.
B. Vijf aanpakbeelden geven kort en krachtig de ingrediënten weer van elke aan-

pak. Ook wordt hier per aanpak antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. 
Ter illustratie lichten we enkele casussen uit.

C. Bij elkaar geven de aanpakken een mooie staalkaart van wat er met sociaal 
werk mogelijk is. In een beschouwing beschrijven we patronen en mechanis-
men die ook breder dan deze vijf aanpakken gelden. 

De aanpakken en de casussen die in dit rapport worden besproken zijn aangedra-
gen door de betrokken organisaties. Dit verslag moet dan ook niet worden gelezen 
als een representatief onderzoek. Wél laten de uitkomsten en de individuele ca-
sussen ons de potentie van sociaal werk zien:
• er gaat een preventieve werking uit van de integrale en gekantelde wijze waar-

op sociaal werkers kijken naar de hulpvraag, en de aandacht die sociaal wer-
kers hebben voor inwoners;

• substitutie van individuele hulp naar collectief en van zorg naar sociaal werk is 
mogelijk; 

• in alle 36 casussen is mede door de inzet van sociaal werk de kwaliteit van 
leven toegenomen en zijn er, in de meeste gevallen, maatschappelijke kosten 
bespaard. 

De gesprekken aan de hand van de verhalen van inwoners zijn, net als de uit-
komsten als geheel, door alle betrokkenen als erg inspirerend ervaren. Wij hopen 
dat wij met deze rapportage ook anderen kunnen inspireren om met de inzet van 
sociaal werk de transformatie een stap verder te brengen. 

Bellis van den Berg (In voor zorg!), 
Jochum Deuten (vrijgevestigd onderzoeker)
Sanne van der Weegen (In voor zorg!)
Annette van den Bosch (Movisie)
Hanneke Mateman (Movisie)
Marije van der Meij (Sociaal Werk Nederland)

Sociaal werk levert meer op
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Veertien organisaties hebben met ondersteuning van het programma In voor zorg! 
in de periode 2014 tot en met 2016 gewerkt aan het vormgeven van de transfor-
matie. Het inzichtelijk kunnen maken (‘meten en monitoren’) van de effecten van 
sociaal werk was daarbij één van de opgaven. 

Negen organisaties zijn aan de slag gegaan om de (preventieve) waarde van soci-
aal werk zichtbaar te maken. Daarbij is gekeken naar de uitvoeringspraktijk van 
vijf lokale aanpakken. Deze zijn door de organisaties zelf naar voren gebracht:
• Dagbesteding GGZ (3 casussen)
• Geheugenhuis (3 casussen)
• Welzijn op Recept (9 cassussen)
• Schuldhulpmaatjes (6 casussen)
• Individueel sociaal werk (15 casussen)

Binnen elke aanpak is vervolgens gezocht naar goede voorbeelden van individu-
ele inwoners (casussen). Als richtlijn gold hierbij dat de inwoner bij voorkeur zelf 
een actieve bijdrage kon leveren aan de bespreking van de casus, dat het verhaal 
illustratief is voor de aanpak en dat de er voldoende was gebeurd in de ondersteu-
ning. Uiteindelijk zijn er 36 casussen besproken en beschreven, verdeeld over de 
vijf aanpakken. De verhalen van deze casussen werden gestructureerd in kaart 
gebracht met de Effectencalculator1.
De casuïstiek van individueel sociaal werk is aangevuld met casussen van Per-
spectief Zutphen, die werkt volgens de SoNeStra-methodiek. Zij hebben eerder 
een eigen onderzoek laten uitvoeren met behulp van de Effectencalculator. 

Het gereedschap: Effectencalculator
De Effectencalculator is een methode om (nieuwe) aanpakken in het sociale do-
mein te onderzoeken aan de hand van casuïstiek van individuele inwoners. Het 
instrument is gekozen omdat het zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vragen-
lijstonderzoek, leent om preventie en substitutie inzichtelijk te maken. Daarnaast 
kunnen sociaal werkers (en hun collega’s) het zelf – na enige training - toepassen 
in hun eigen lokale praktijk. Aan de hand van een echte casussen gaan professio-
nals – vaak met de inwoner zelf erbij –in gesprek over het effect van de betreffende 
aanpak. In een dialoogsessie vullen ze het werkblad van de Effectencalculator 
gezamenlijk in. In dit gesprek staan drie vragen centraal: 

1)  wat gebeurt er in het leven van de inwoner/cliënt?
2)  welke ondersteuning is hiervoor nodig en wat levert dit op? 
3)  wat is het prijskaartje daarvan? 

De waarde van de aanpak tekent zich af door dezelfde drie vragen ook te stellen 
voor een referentiesituatie; wat zou er zijn gebeurd als er bijvoorbeeld geen aan-
pak had bestaan, of de oude aanpak of een verbeterde aanpak was gehanteerd. 
Men krijgt hiermee goed inzicht in de meerwaarde van de gehanteerde aanpak en 
hoe deze meerwaarde precies tot stand komt. 

Met de Effectencalculator wordt dus het effect van de aanpak geanalyseerd met 
de inbreng van de betrokkenen zelf. Dit vergroot het draagvlak van de analyse. Het 
stimuleert ook de onderlinge kennisuitwisseling en het kostenbewustzijn (mede 
door het gebruik van de ‘maatschappelijke prijslijst’). Het gesprek blijkt daarnaast 
waardevol voor de professionals omdat zij door het gesprek inzicht krijgen in hun 
eigen handelen. Zo gaat intervisie hand in hand met het ophalen van de informatie 
voor de effectanalyse.

Voor en door sociaal werkers zelf
Om het inzichtelijk maken van effecten met behulp van de Effectencalculator 
onder de knie te krijgen, hebben sociaal werkers (en hun collega-beleidsmede-
werkers en directeuren) zelf een groot deel van de informatie verzameld. Dit met 
hulp van een team namens het In voor zorg!-programma. Ondersteund met een 
tweedaagse training gingen ze in tweetallen, per casus het gesprek aan met de 
betrokken professionals en vaak ook de inwoner. Uiteindelijk zijn 24 mensen ge-
certificeerd Effectencalculateur geworden.

Op zoek naar de preventieve waarde van sociaal werk 
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Van de volgende aanpakken zijn casussen besproken en geanalyseerd: 

Schuldhulpmaatjes
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die mensen met financiële pro-
blemen in een zo vroeg mogelijk stadium proberen te helpen om te voorkomen 
dat schulden onnodig oplopen. De maatjes bieden begeleiding en ondersteuning, 
maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht 
en rust is, leren zij de cliënt hoe ze in de toekomst schuldenvrij kunnen blijven. 
Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij 
ter sprake. Op die manier wordt voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel be-
landt van terugkerende schulden. De schuldhulpmaatjes worden gecoördineerd, 
getraind en begeleid door sociaal werk.

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept stimuleert huisartsen en POH’s om inwoners (patiënten) met 
een psychosomatische problematiek door te verwijzen naar een ‘welzijnscoach’. 
Deze zoekt samen met de inwoner naar een passende (sociaal werk)activiteit om 
de kwaliteit van leven te verhogen (bijv. met actieve dagbesteding, of sociale con-
tacten). De verwachting is dat daarmee medische klachten en zorgconsumptie 
afnemen.

Geheugenhuis
Mensen met (beginnende) vergeetachtigheid/dementie blijven het liefst zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen zij vaak een beroep op 
partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden; de zogenaamde mantelzor-
gers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, 
kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de 
zorg langer volhouden. Het Geheugenhuis biedt deze benodigde steun en begelei-
ding. Door lotgenoten, vrijwilligers en professionals. Dicht bij huis. In een warme 
omgeving. En alles onder één dak.

GGZ Dagbesteding
Er wonen - o.m. door beleidswijzigingen - steeds meer mensen met een GGZ-ach-
tergrond in de wijk. Begeleiding en behandeling staan onder druk. Vaak zijn deze 
mensen ‘kwetsbaar’ in een complexer wordende samenleving. Door ze een zinvol-
le dagbesteding te bieden, in de eigen buurt, wordt voorkomen dat deze inwoners 
‘terugvallen’, met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien.

Individueel sociaal werk
Het gaat hier om gerichte vragen van inwoners met problemen in hun dagelijks 
leven die zij niet zelfstandig kunnen oplossen of om inwoners die de greep of re-
gie over hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Er wordt gewerkt volgens de principes van 
Welzijn Nieuwe Stijl: zelfredzaamheid vergroten, met inzet van het sociaal net-
werk, inzet van vrijwilligers en kijken naar de passie en talenten van de inwoners. 
Daarbij zijn vraagverheldering en triage belangrijk: hoe kan de inwoner zijn/haar 
kracht (weer) vinden en talenten ontwikkelen, met behulp van het eigen netwerk 
en vrijwilligers, zodat problemen worden opgelost en voorkomen.

Over sociaal werk
In deze studie sluiten we ons aan bij de omschrijving die Sociaal Werk Nederland 
geeft van sociaal werk2.

Sociaal werk bevordert het welzijn van bewoners en bouwt mee aan een pret-  
tige samenleving. Sociaal werkers helpen mensen die het niet meer helemaal zelf 

Trainingsdag #1
Effectencalculator

selectie
lokale aanpakken

selectie
casussen

sessie per casus

analyse per casus

totaalanalyse

rapportage

certificering
Effectencalculator

               juni 2016                  zomer            september - november                   december - januari 2017

uitwerking per casus

Trainingsdag #2
Effectencalculator

2 bron: https://www.sociaalwerknederland.nl/wat-doen-we/252-wat-is-sociaal-werk 
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redden of buiten de boot dreigen te vallen. Het sociaal werk signaleert, verheldert 
de vraag en gaat samen met mensen aan de slag om weer greep en regie over 
het eigen leven te krijgen. Dat doen sociaal werkers samen met actieve burgers 
en professionals in aanpalende vakgebieden, zoals GGZ, VGN, ouderenzorg, GGD, 
politie en onderwijs.

Sociaal werkers werken in de directe leefomgeving van burgers. Ze zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de alledaagse problemen die mensen ervaren. Sociaal werk 
maakt sociale verbindingen in de wijk, versterkt netwerken en ondersteunt buurt-
initiatieven. Ze dragen zo bij aan veiligheid en samenhang in een buurt. Sociaal 
werkers organiseren vrijwilligerswerk, jongerenwerk, kinderwerk en faciliteren 
ontmoetingen in buurthuizen, jongerencentra en dagbesteding voor kwetsbare 
bewoners. Ze haken aan bij wat mensen wèl kunnen: iedereen kan wat.

Er zijn dus verschillende type sociaal werkers: maatschappelijk werkers, buurt-
teamwerkers en participatiemakelaars die individuele inwoners langer (op indivi-
duele basis) begeleiden. Afhankelijk van hun context gebruiken ze verschillende 
‘titels’. En er zijn (buurtgerichte) collectief werkende jongerenwerkers en opbouw-
werkers die soms ook individueel coachen of vrijwilligers aansturen. 

Een deel van sociaal werk belicht
Deze studie richt zich op die vormen van sociaal werk waarin het individuele con-
tact met de bewoner centraal staat. Dat heeft te maken met de keuze om te wer-
ken met de Effectencalculator. De Effectencalculator is vooral geschikt voor aan-
pakken waarin er gedurende een bepaalde periode (intensief) contact is geweest 
tussen professional en een inwoner (traject met duidelijk begin en einde). Meer 
collectieve aanpakken – zoals jongerenwerk en opbouwwerk – zijn daardoor in 
deze studie niet belicht.
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• Er gaat een preventieve werking uit van de integrale en gekantelde wijze 
waarop sociaal werkers kijken naar de hulpvraag en de aandacht die soci-
aal werkers hebben voor kwetsbare inwoners. 

• Substitutie van individuele hulp naar collectief en van zorg naar sociaal 
werk is mogelijk.

• In alle 36 casussen is mede door de inzet van sociaal werk de kwaliteit 
van leven toegenomen en zijn er, in de meeste gevallen, maatschappelijke 
kosten bespaard.

1. Anders kijken geeft andere, lichtere, oplossingen
Sociaal werkers kijken naar ‘de mens’ achter de vraag. Wat speelt er in het leven 
van deze persoon? Waar komt de vraag vandaan? En wat speelt er op andere vlak-
ken? Maar vooral ook: wat kan meneer/mevrouw goed? Welke ambitie is er? Met 
aandacht voor alle levensdomeinen, de eigen kracht en het sociaal netwerk. In de 
verschillende casussen zagen we hoe sociaal werkers, via verschillende handels-
wijzen, de beweging maken van specialistische hulp naar burgerkracht: 

• De sociaal werker zoekt naar de vraag achter de vraag. Achter de vraag naar 
een wandelmaatje om meer sociale contacten te hebben, kunnen bijvoorbeeld 
ook financiele problemen schuilgaan. Hiermee kan zwaardere problematiek 
op den duur worden voorkomen.

• Door integraal te kijken worden problemen op verschillende leefdomeinen 
aangepakt. Een oplossing in het ene leefdomein kan een probleem in het an-
dere leefdomein vervolgens oplossen. Bijvoorbeeld, het op orde krijgen van de 
financiële situatie kan een huisuitzetting voorkomen, maar kan ook de rust 
geven waardoor een behandeling bij de psycholoog een stuk beter aanslaat. 
De wekelijkse activiteiten bij de dagbesteding kan het dagritme en de struc-
tuur bieden waardoor een crisis wordt voorkomen en iemand thuis kan blijven 
wonen, of waardoor de therapietrouw toeneemt (bij bijvoorbeeld diabetes-          
patiënten). 

• De sociaal werker kijkt wat de inwoner zelf kan en welke vaardigheden kunnen 
worden versterkt. Dit maakt oplossingen duurzamer. Door zelf een probleem 
op te lossen wordt de inwoner zelfverzekerder en weet hij of zij ook beter hoe 
om te gaan met toekomstige problemen. 

• De sociaal werker probeert het sociaal netwerk te betrekken. Bijvoorbeeld 
door het inschakelen van hulp door familie of iemand uit de directe omgeving. 
Hiermee wordt het sociaal netwerk (ook voor in de toekomst) versterkt en kan 
professionele inzet (deels) worden voorkomen. 

• Vanuit een individuele hulpvraag kijken sociaal werkers hoe de inwoner een 
bijdrage kan leveren of deel kan nemen aan het collectief. Bijvoorbeeld in de 
vorm van vrijwilligerswerk of deelname aan een groepsactiviteit zoals een 
buurttuin of kookgroep. 

In de 36 casussen hebben we gezien dat door deze verschillende handelswijzen 
zorgtrajecten kunnen worden voorkomen of kunnen worden verkort. Ook zagen we 
dat in veel gevallen op andere leefdomeinen minder zware zorg of ondersteuning 
nodig was. Dat is beter voor de inwoner en scheelt in maatschappelijke kosten. 

A. De resultaten

e hulp

specialistische hulpspecialistische hulp

individuele hulp

collectieve hulp

inwoners voor inwoners

inwoners met inwoners
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2. Positieve aandacht geven werkt
Sociaal werkers hebben vaak veel aandacht voor de inwoner en de vragen in zijn 
of haar leven. Ze luisteren – zoveel mogelijk met een open blik. Een schuldhulp-
maatje gaat echt voor iemand zitten en sluit aan bij de uitdaging die iemand zelf 
ervaart. Inwoners waarderen de persoonlijke ‘touch’ van de welzijnscoach, die        
samen met hem of haar net zo lang zoekt naar díe activiteit waar de inwoner op 
zijn / haar plek is. Een maatschappelijk werker coacht de inwoner bij het voe-
ren van dat moeilijke telefoongesprek. Door het aanleren van vaardigheden of het 
versterken van het sociaal netwerk wordt men meer weerbaar voor toekomstige 
problemen. 
Bij veel andere maatschappelijke dienst- en zorgverlening is deze vorm van aan-
dacht meestal niet mogelijk. Terwijl inwoners dat soms wel nodig hebben. Doordat 
het sociaal werk ook veel werkt met vrijwilligers kan deze aandacht dichtbij het 
‘gewone leven’, en betaalbaar worden georganiseerd.

3. De kracht van ontmoeting
Sociaal werk brengt mensen bij elkaar. In hun ontmoeting vinden inwoners met 
dezelfde problematiek steun bij elkaar en wisselen ervaringen en informatie uit. 
In collectieve aanpakken als het Geheugenhuis geldt dit voor de betrokken man-
telzorger net zo goed. Mantelzorgers houden het langer vol doordat zij worden 
ontlast en doordat zij steun ontvangen van lotgenoten. 
Daarnaast biedt ontmoeting op vaste momenten in de week structuur en een zin-
volle dagbesteding. Een professional begeleidt deze ontmoetingen, creëert een 
veilige omgeving, sluit aan bij talenten en signaleert tijdig of er meer nodig is.

4. De sociaal werker als spin in het web
De sociaal werker heeft een belangrijke doorverwijsfunctie naar allerlei sociale 
en professionele hulpbronnen. De sociaal werker zien we vaak als een wegwijzer 
in de systeemwereld functioneren. Veel (kwetsbare) inwoners raken snel de weg 
kwijt in de wirwar van loketten, websites en spreekuren. Of ze zijn gewoonweg on-
bekend met de beschikbare hulp. Naast professionele hulp weten sociaal werkers 
ook hulpbronnen in het netwerk van de inwoner te betrekken. Inwoners met pro-
blemen op vaak verschillende leefdomeinen krijgen hiermee toegang tot de hulp 
en ondersteuning – uit het eigen netwerk en/of het (professionele) netwerk van de 
sociaal werker - die zij nodig hebben om hun problemen op te lossen. 

5. De investering waard
Uit de casussen werd duidelijk dat maatschappelijke kosten op andere domeinen 
kunnen worden bespaard door de inspanningen van sociaal werk. Zonder de inzet 
van sociaal werk had de problematiek langer voortgeduurd, of was deze verergerd 
ofwel uitgelopen in een crisissituatie die aanzienlijk hogere kosten met zich mee-
brengt. Door het relatieve geringe kostenniveau is investeren in sociaal werk maat-
schappelijk gezien al snel rendabel.
In de casussen werd dit zichtbaar doordat betrokkenen inschatten dat hogere kos-
ten op het gebied van huisvesting, justitie en (geestelijke gezondheids)zorg zijn 
voorkomen. Soms gaat het om kleine besparingen zoals een behandeling door een 
psycholoog, minder intensieve fysiotherapie of onnodig gebruik van huisartsenzorg 
(tot € 5.000). Soms om flinke besparingen; veelal omdat een crisissituatie mogelijk 
is voorkomen. Dat scheelt de woningcorporatie een huisuitzetting, dat scheelt een 
opname op een PAAZ-afdeling, dat scheelt schuldeisers inzet van deurwaarders, 
dat scheelt gemeente en UWV uitkeringen, dat scheelt de inzet van bewindvoerders, 
dat scheelt mogelijk zelfs detentie (oplopend tot € 70.000). 
 

6. Het belang van tijdig opschalen
Natuurlijk zijn er grenzen aan sociaal werk. Een serieuze depressie vraagt om een 
serieuze GGZ–behandeling. Voor een dementerende inwoner is opname in een 
verpleeghuis vaak niet te voorkomen. Sociaal werk is zeker niet voor alle proble-
men de beste oplossing, maar het adagium: ‘sociaal werk waar het kan, specialis-
tische zorg waar nodig’ geldt zeker.
Lastig is wel dat de ware problematiek van inwoners niet altijd direct zichtbaar is. 
Sociaal werk kan door de aandacht en de laagdrempeligheid de ware aard van een 
vraag beter zichtbaar en bespreekbaar maken. Ook kan sociaal werk inwoners 
goed toeleiden en eventueel begeleiden naar specialistische zorg. Voor de zorg- 
specifieke invalshoek helpt het als de samenwerking met zorg-collega’s goed is; 
bijvoorbeeld in de wijkteams waarin sociaal werkers schouder aan schouder wer-
ken met collega’s met een zorgachtergrond. 
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7. Tot slot, stilstaan bij de inwonerspraktijk is waardevol
Veel professionals werken onder grote druk. Volle agenda’s, hoge caseload, gro-
te verwachtingen. Het was dan ook niet eenvoudig om die druk bezette profes-
sionals met elkaar aan tafel te krijgen om samen casuïstiek te bespreken. Ook 
terugblikkend noemde men het gebruik van de Effectencalculator tijdsintensief. 
Toch bleek deze investering en het gezamenlijk stilstaan bij concrete praktijk-
verhalen heel waardevol, zo gaven betrokkenen aan. 
• Doordat verschillende professionals met elkaar aan tafel zaten werd een ca-

sus belicht vanuit verschillende perspectieven. Dat leverde meer begrip voor 
elkaars positie op. Bijvoorbeeld doordat de sociaal werker nu begrijpt waar-
om de consulente van de gemeentelijke dienst Werk en Inkomen zo handelt 
als zij handelde. Dat begrip gaf een impuls aan de samenwerking, die ook 
weer leidde ook tot andere resultaten voor de inwoner.

• Bij verschillende dialoogsessies zat ook de gemeente aan tafel. Dat gaf amb-
tenaren goed inzicht hoe sociaal werk in de praktijk te werk gaat, wat dat 
doet met de inwoner en wat de werkzame principes zijn. In sommige geval-
len leidde dit zelfs tot een uitbreiding van de activiteiten van Sociaal Werk. 

• Door een casus gestructureerd en stapsgewijs door te nemen ontstond er 
goed inzicht in de dynamiek van een casus. Welke interventies zijn gedaan? 
Wat bepaalt nu de uitkomst? Waarom is het precies gegaan zoals het is ge-
gaan? Niet eerder uitgesproken ervaringen en veronderstellingen kwamen 
op tafel. Dat biedt de mogelijkheid om samen te leren van casuïstiek. Met 
terugwerkende kracht kreeg het traject meer betekenis; zowel voor de pro-
fessional, als voor de inwoner. Men kon er met tevredenheid – en met trots 
ook wel – op terugkijken. Betrokkenen gaven dat de aanwezigheid van de 
inwoner daarbij heel krachtig is. 

• Het kostenbewustzijn van de betrokken sociaal werkers is toegenomen. So-
ciaal werkers hebben soms het idee dat ze (te) veel tijd besteden aan een 
inwoner; zeker als een gemeente rekent met een norm per casus. Kunnen 
ze al die inzet wel verantwoorden? Bij het schetsen van een referentie bleek 
regelmatig dat een andere benadering meer en andere kosten met zich had 
gebracht. En dat in dat licht de tijdsinvestering van de sociaal werk maar 
beperkt is. 

• Het gesprek rond de Effectencalculator kan een interventie op zich zijn. 
Soms werd ter plekke duidelijk hoe de aanpak kan worden verbeterd. Bij-
voorbeeld door betere samenwerkingsafspraken. Soms door ter plekke sa-
men een nieuwe, aanvullende stap in de ondersteuning te definiëren. Het 
scherp beschrijven van het traject en de uitkomsten werd gevoeld als een 
‘positieve bevestiging’ door de betrokken inwoner en professional. 
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• Van elke aanpak is een samenvattend beeld opgesteld. Hiermee kunnen        
geïnteresseerden snel inzicht krijgen hoe een aanpak werkt, en vooral wat 
deze kan opleveren. Ook de antwoorden op de onderzoeksvragen komen hierin 
terug. In de onderstaande figuur worden de elementen van dit aanpakbeeld 
toegelicht.

B. Aanpakken

Er wonen - o.m. door beleidswijzigingen - steeds meer mensen met een GGZ-achtergrond in de wijk. 
Begeleiding en behandeling staan onder druk. Vaak zijn ze ‘kwetsbaar’ in een complexer wordende 
samenleving. Door ze een zinvolle dagbesteding te bieden, in de eigen buurt, wordt voorkomen dat deze 
bewoners ‘terugvallen’, met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien.

Wat is de bedoeling?

En hoe werkt dat?

Dagbesteding GGZ

doelgroep
• wijkbewoners met een psychiatrische 

achtergrond

vindplaats
• via professionals die met de doelgroep 

werken (RIBW, wijkteam, GGZ, etc.)

preventie door...
... mensen met psychiatrische achtergrond een duurzame sociale inbedding 

te geven en te werken aan vaardigheden. In combinatie met een zinvol 
‘bezig zijn’ voorkomt dit ‘afglijden’ en zorgconsumptie (bijv. psych. behan-
deling/Beschermd Wonen/lagere dosering medicijnen). Dagbesteding is 
vaak blijvend nodig.

werkzame principes
• door het bieden van een veilige omgeving, in de eigen buurt met positieve 

prikkels hebben mensen een goede dagbesteding. 
• bezig zijn in en voor de eigen buurt geeft voldoening
• deze vorm van dagbesteding heeft geen ‘stigma’ (het is geen ‘zorg’)

hoofdactiviteiten
• aanbieden vast programma
 met uiteenlopende activiteiten 
 (bijv. tuinieren, koken, sporten)
• deelnemen aan vaste  activiteiten (een of 

meerdere dagdelen per week

werkwijze
• voor en door deelnemers, op basis van 

vraag / maatwerk
• laagdrempelig
• versterken van wat mensen nog kunnen
• mix van steun door lotgenoten, vrijwilli-

gers en professionals 

effecten inwoner
• zinvolle dagbesteding
• sociale contacten, ook met ‘gewone’ 

mede-inwoners
• beter omgaan met  ‘levenssituaties’

effecten maatschappij
• minder overlast (bijv. rondhangen in 

openbare ruimte, stalkgedrag instanties, 
drugsgerelateerde overlast)

• lagere kosten door voorkomen of 
 verminderen van zwaardere 
 GGZ-behandeling/-begeleiding (van 

2e/1e lijn naar ‘nuldelijn’)

effecten organisatie
• effectievere GGZ-behandeling (o.m. door 

voorkomen terugval naderhand)

� �

� �

Dagbesteding GGZ

Meneer is een vaste bezoeker van de GGZ-inloop, ook op meerdere loca-
ties. Hij heeft dwangmatige ideeen voor een politieke partij en raakt daar op 
gefixeerd. Tijdens zijn bezoeken wordt daar op gereflecteerd. Een psychiater 
houdt de vinger aan de pols.
Een onzekere periode over het voortbestaan van de inloop - die veel onrust 
veroorzaakt bij meneer - is achter de rug. Laatst organiseerde meneer met 
andere bezoekers een buurtdag. 

Zonder de inloop was meneer vermoedelijk aangewezen geweest op de 
reguliere zorg. Het bezoek aan de psychiater zou frequenter zijn. De kans is 
ook dat meneer vereenzaamt en het huishouden laat verslonzen. Ook zouden 
er mogelijk problemen met het dag-nachtritme onstaan en is de kans niet 
gering dat zijn fixatie op de politieke partij overgaat in stalk-gedrag. 
Dit leidt tot intensievere begeleiding thuis, meer zorgconsumptie (psychiater) 
en mogelijk inzet van de politie. De kosten hiervan zijn naar schatting 
€ 15.000.

Meneer ervaarde veel stress. Maakt zich druk over een burenruzie. Heeft een 
geïsoleerd bestaan. Via zijn begeleidster komt hij in contact met de GGZ-
inloop. Daar gaat hij 5 dagdelen naar toe. Langzaam wordt het rustiger. En 
nu, twee jaar verder, accepteert meneer dat hij geen reguliere baan meer zal 
krijgen. Het contact met zijn ouders en broer verbetert. Ook helpt een vrijwil-
liger uit zijn oude netwerk hem om het huis schoon te maken. 

Zonder de inloop was de kans groot dat de spanningen waren opgelopen. 
De begeleiding, maar ook de gemeente en politie zouden het er druk mee 
hebben gehad. Vermoedelijk was meneer ook verhuisd naar een andere 
woonplaats en nog meer geïsoleerd geraakt. Een crisisopname ligt dan 
uiteindelijk in de lijn der verwachtingen. Dat kost al snel meer dan € 10.000 
(voor 6 weken).

Een oudere meneer met GGZ-achtergrond woonde tot voor enige tijd terug 
intramuraal. Hij heeft moeite met nieuwe dingen. Na de sluiting van het dag-
activiteitencentrum van de GGZ-instelling, bezoekt hij nu enkele dagdelen de 
GGZ-inloop op meerdere locaties.

Zonder deze inloop is de inschatting dat hij rond zou gaan hangen, bijvoor-
beeld op het station. De kans is groot dat alcholgebruik de overhand krijgt. En 
samen met medicijn-ontrouw, leidt dat vroeg of laat tot een crisissituatie. Een 
PAAZ-opname en een begeleid wonen traject kosten de maatschappij dan al 
snel € 20.000 tot € 30.000 (voor een half jaar).

CASUS 2

CASUS 1

CASUS 3

aanpak heeft lagere 
maatschappelijke kosten

aanpak heeft hogere
maatschappelijke kosten

aanpak heeft veel 
minder effect dan 
alternatief

aanpak heeft veel 
meer effect dan 

alternatief

1
3

2

Korte kenschets van de aanpak 
- zoals het bedoeld is.

De bij deze aanpak betrokken  
sociaal werk-organisaties

Beschrijving van de kernelementen 
van de aanpak, zoals die zichtbaar 

werd in de casussen.

Een positionering van de onder-
zochte casussen, t.o.v. de per casus 

beschreven referentie (niet voor 
elke aanpak beschikbaar)

Beschrijving van de effecten van de 
aanpak,  o.m. ter beantwoording van 

onderzoeksvraag B.

Nadere toelichting van de preventieve 
werking en de overige werkzame 

principes in de aanpak, o.m. ter be-
antwoording van onderzoeksvraag A
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Ter illustratie een korte beschrijving 
van een deel van de casussen.



Wat is de bedoeling?

En hoe werkt dat in de praktijk? 

Dagbesteding GGZ

doelgroep
• wijkbewoners met een psychiatrische 

achtergrond

vindplaats
• via professionals die met de doelgroep 

werken (RIBW, wijkteam, GGZ, etc.)

preventie door...
... mensen met een psychiatrische achtergrond een duurzame sociale inbed-

ding te geven en te werken aan vaardigheden. In combinatie met een zinvol 
‘bezig zijn’ voorkomt dit ‘afglijden’ en zorgconsumptie (bijv. psychiatrische 
behandeling/Beschermd Wonen/lagere dosering medicijnen). Dagbeste-
ding is vaak blijvend nodig.

werkzame principes
• door het bieden van een veilige omgeving, in de eigen buurt met positieve 

prikkels hebben mensen een goede dagbesteding. 
• bezig zijn in en voor de eigen buurt geeft voldoening
• deze vorm van dagbesteding heeft geen ‘stigma’ (het is geen ‘zorg’)

hoofdactiviteiten
• aanbieden vast programma
 met uiteenlopende activiteiten 
 (bijv. tuinieren, koken, sporten)
• deelnemen aan vaste  activiteiten (een of 

meerdere dagdelen per week)

werkwijze
• voor en door deelnemers, op basis van 

vraag / maatwerk
• laagdrempelig
• versterken van wat mensen nog kunnen
• mix van steun door lotgenoten, vrijwilli-

gers en professionals 

effecten inwoner
• zinvolle dagbesteding
• sociale contacten, ook met ‘gewone’ 

mede-inwoners
• beter omgaan met  ‘levenssituaties’

effecten maatschappij
• minder overlast (bijv. rondhangen in 

openbare ruimte, stalkgedrag instanties, 
drugsgerelateerde overlast)

• lagere kosten door voorkomen of 
 verminderen van zwaardere 
 GGZ-behandeling/-begeleiding (van 

2e/1e lijn naar ‘nuldelijn’)

effecten organisatie
• effectievere GGZ-behandeling (o.m. door 

voorkomen terugval naderhand)

 

 

Er wonen - o.m. door beleidswijzigingen - steeds meer mensen met een GGZ-  
achtergrond in de wijk. Begeleiding en behandeling staan onder druk. Vaak zijn ze 
‘kwetsbaar’ in een complexer wordende samenleving. Door ze een zinvolle dag-

besteding te bieden, in de eigen buurt, wordt voorkomen dat deze bewoners         
‘terugvallen’, met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien.



Dagbesteding GGZ

Meneer is een vaste bezoeker van de GGZ-inloop, ook op meerdere locaties. Hij 
heeft dwangmatige ideëen voor een politieke partij en raakt daar op gefixeerd. 
Tijdens zijn bezoeken wordt daar op gereflecteerd. Een psychiater houdt de 
vinger aan de pols.
Een onzekere periode over het voortbestaan van de inloop - die veel onrust 
veroorzaakt bij meneer - is achter de rug. Laatst organiseerde meneer met 
andere bezoekers een buurtdag. 

Zonder de inloop was meneer vermoedelijk aangewezen geweest op de regu-
liere zorg. Het bezoek aan de psychiater zou frequenter zijn. De kans is ook 
dat meneer vereenzaamt en het huishouden laat verslonzen. Ook zouden er 
mogelijk problemen met het dag-nachtritme onstaan en is de kans niet gering 
dat zijn fixatie op de politieke partij overgaat in stalk-gedrag. 
Dit leidt tot intensievere begeleiding thuis, meer zorgconsumptie (psychiater) 
en mogelijk inzet van de politie. De kosten hiervan zijn naar schatting 
€ 15.000.

Meneer ervaarde veel stress. Maakt zich druk over een burenruzie. Heeft een 
geïsoleerd bestaan. Via zijn begeleidster komt hij in contact met de GGZ-
inloop. Daar gaat hij 5 dagdelen naar toe. Langzaam wordt het rustiger. En nu, 
twee jaar verder, accepteert meneer dat hij geen reguliere baan meer zal krij-
gen. Het contact met zijn ouders en broer verbetert. Ook helpt een vrijwilliger 
uit zijn oude netwerk hem om het huis schoon te maken. 

Zonder de inloop was de kans groot dat de spanningen waren opgelopen. De 
begeleiding, maar ook de gemeente en politie zouden het er druk mee hebben 
gehad. Vermoedelijk was meneer ook verhuisd naar een andere woonplaats en 
nog meer geïsoleerd geraakt. Een crisisopname ligt dan uiteindelijk in de lijn 
der verwachtingen. Dat kost al snel meer dan € 10.000 (voor 6 weken).

Een oudere meneer met GGZ-achtergrond woonde tot voor enige tijd terug 
intramuraal. Hij heeft moeite met nieuwe dingen. Na de sluiting van het dag-
activiteitencentrum van de GGZ-instelling, bezoekt hij nu enkele dagdelen de 
GGZ-inloop op meerdere locaties.

Zonder deze inloop is de inschatting dat hij rond zou gaan hangen, bijvoor-
beeld op het station. De kans is groot dat alcholgebruik de overhand krijgt. En 
samen met medicijn-ontrouw, leidt dat vroeg of laat tot een crisissituatie. Een 
PAAZ-opname en een begeleid wonen traject kosten de maatschappij dan al 
snel € 20.000 tot € 30.000 (voor een half jaar).

CASUS 2

CASUS 1

CASUS 3

aanpak heeft lagere 
maatschappelijke kosten

aanpak heeft hogere
maatschappelijke kosten

aanpak heeft veel 
minder effect dan 
alternatief

aanpak heeft veel 
meer effect dan 

alternatief

1
3

2



Wat is de bedoeling?

En hoe werkt dat in de praktijk? 

Geheugenhuis

doelgroep
• bewoners met (beginnende) vergeetach-

tigheid/dementie en
• oudere bewoners met een GGZ-achter-

grond, een verstandelijke beperking (en 
die zich wat eenzaam voelen)

• mensen met een (lichte) sociale, 
psychische of fysieke beperking (Dagje 
Blaercom)

• betrokken mantelzorgers

vindplaats
• vrije inloop, daarna volgt intake
• doorverwijzing via 
  • huisarts, 
  • sociaal wijkteam
  • Wmo-loket
  • Welzijn op recept
  • zorginstellingen

preventie door...
• vroegtijdig met de doelgroep in contact te komen en ze te ondersteunen in 

hun zelfstandigheid
• versterken van wat mensen wél kunnen/ kunnen betekenen voor een ander
• ontlasten en steunen van mantelzorgers
• uitstellen van zwaardere zorg

werkzame principes
• contact met lotgenoten (deelnemers en mantelzorgers) geeft emotionele 

steun en informatie
• een mix van professionals, vrijwilligers en lotgenoten maakt activeren en 

informatievoorziening beter
• inzet van deelnemers (activering) leidt  tot grotere zelfwerkzaamheid  (men-

sen zorgen bijv. voor eigen maaltijd)

hoofdactiviteiten
• aanbieden bezigheden en activiteiten, 

zoals tekenles, tuinieren, computerles, 
koken, samen eten (ca. 6 dagdelen/week) 
/  Dagje Blaercom (1 dag per week)

• (ondersteunen) en organiseren van acti-
viteiten binnen en buitenshuis, in groep 
of individueel

• geven van informatie & advies
• begeleiding door vrijwilligers
• ondersteuning door professionals

werkwijze
• voor en door deelnemers, op basis van 

vraag / maatwerk
• laagdrempelig
• versterken van wat mensen nog kunnen
• mix van steun door lotgenoten, vrijwilli-

gers en professionals 

effecten inwoner
• ontmoeting
• van betekenis kunnen zijn
• emotionele steun
• weer actief worden
• langer thuis wonen
• steun + ontlasting mantelzorger

effecten maatschappij
• langer thuis wonen
• steun mantelzorger
• ontlasting mantelzorger
• tijdig signaleren
• kostenbesparing door zelfwerkzaamheid 

deelnemer 

effecten organisatie
• beter, eerder contact doelgroep
• versterkte samenwerking met zorgin-

stellingen (formeel)
• professionalisering (signalen kunnen 

omzetten in verwijzing en samenwerking)

 

 

Mensen met (beginnende) vergeetachtigheid/dementie blijven het liefst zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen zij vaak een beroep op 
partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden; de zogenaamde mantelzor-
gers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, 

kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de 
zorg langer volhouden. Het Geheugenhuis biedt deze benodigde steun en begelei-
ding. Door lotgenoten, vrijwilligers en professionals. Dicht bij huis. In een warme 
omgeving. En alles onder één dak.



Geheugenhuis

Een weduwe (86 jaar) heeft problemen met haar gehoor en een slechter wor-
dend geheugen. Ze gebruikt veel medicatie, die ze slecht inneemt. Haar drie 
kinderen pakken de mantelzorgtaken goed op, maar raken wel overbelast. Ze 
komen bijna elke dag langs, maar niet kunnen voorkomen dat haar dag- en 
nachtritme verstoord raakt en dat ze slecht eet. Mevrouw wil per se niet naar 
een verpleeghuis. Gaandeweg wordt ze steeds eenzamer. 

Via het sociaal wijkteam gaat mevrouw op woensdag naar Dagje Blaercom. 
Wanneer de sociaal werker dinsdagavond belt, gaat mevrouw op tijd slapen. 
Ze heeft ook zin om naar Dagje Blaercom te gaan. Ze helpt andere deelnemers 
bij schilderactiviteiten. Dochter geeft aan dat haar moeder zonder Dagje Blae-
rcom waarschijnlijk eerder naar het verpleeghuis had gemoeten. Het Dagje 
Blaercom heeft een positief effect, maar één dag is wel te weinig om de man-
telzorg daadwerkelijk te ontlasten. 

Mevrouw woont sinds haar man overleed zelfstandig, heeft verstoord dag/
nachtritme, valt wel eens en eet slecht. Haar buurvrouw heeft het er maar 
druk mee: ze zorgt voor het ontbijt en het avondeten, controleert ’s avonds het 
gas en sluit de deuren af zodat mevrouw niet kan gaan dwalen; naast andere 
kleinere zorgtaken. De buurvrouw raakt dan ook aan haar taks. Maar mevrouw 
wil niet naar een verzorgingshuis.

Via de huisarts/buurvrouw kan mevrouw 4 dagen per week terecht bij het Ge-
heugenhuis. Haar dag- en nachtritme verbetert. Ze krijgt elke dag een warme 
maaltijd. Dat ontlast de buurvrouw overdag, maar de zwaarte blijft. Ze kan 
de zorg uiteindelijk niet meer aan. Uiteindelijk verhuist ze toch naar een ver-
zorgingshuis. Door het Geheugenhuis heeft buurvrouw de zorg langer kunnen 
volhouden. Opname in verzorgingshuis is hierdoor uitgesteld.

Een oudere alleenstaande man met een licht verstandelijke beperking zorgt 
slecht voor zichzelf en heeft moeite met het dag- en nachtritme. Hij heeft 
moeite met sociale contacten waardoor hij niet meer welkom is bij zijn vrijwil-
ligerswerk. Meneer vereenzaamt, eet te veel, blijkt diabeet en loopt het risico 
op depressie. Zijn zus brengt hem in contact met het GeheugenHuis, waar hij 
vervolgens 5 dagdelen per week naar toe gaat.

Meneer krijgt door de geboden activiteiten weer structuur in de dag en is ge-
start met vrijwilligerswerk: hij geeft computerles. Hij wordt veel vrolijker en 
zorgt beter voor zichzelf. Door regelmatig te eten op het Geheugenhuis heeft 
hij zijn diabetes beter in de hand en zijn geheugen werkt weer beter. Hiermee 
is voorkomen dat meneer in een sociaal isolement raakt, depressief wordt en 
meer in het zorgcircuit terecht komt.

CASUS 2

CASUS 1

CASUS 3

aanpak heeft lagere 
maatschappelijke kosten

aanpak heeft hogere
maatschappelijke kosten

aanpak heeft veel 
minder effect dan 
alternatief

aanpak heeft veel 
meer effect dan 

alternatief

1

3

2



Wat is de bedoeling?

En hoe werkt dat in de praktijk? 

Welzijn op Recept

doelgroep
• inwoners (18+) met psycho-somatische 

problematiek die bij huisarts of andere 
zorg-/hulpverlener komen

vindplaats
• huisarts / praktijkondersteuner (POH)
• andere zorg-/hulpverleners, zoals 

fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, 
ergotherapeut, GGZ of WMO- consulent 
(= verbreding t.o.v. concept)

preventie door...
• vroegtijdig met de doelgroep in contact te komen en ze te ondersteunen in 

hun zelfstandigheid
• versterken van wat mensen wél kunnen/ kunnen betekenen voor een ander
• ontlasten en steunen van mantelzorgers
• uitstellen van zwaardere zorg

werkzame principes
• een persoonlijk passend en praktisch aanbod, in overleg en met aandacht 

opgesteld en daarin net zolang zoeken dat het past en evt. persoonlijke 
drempels worden weggenomen; waardoor mensen zich ‘gehoord’ voelen

• aanboren van ‘eigen kracht’ door het aanbieden en organiseren van 
 plezierige dingen; inwoners krijgen weer perspectief in hun leven. 
 Deze kwaliteit van leven straalt uit naar de zorgvraag
• focus op de mogelijkheden en kracht van inwoners, i.p.v. de problemen

hoofdactiviteiten
• aanstellen ‘welzijnscoach’
• contact maken en houden met huisartsprak-

tijken en overige zorgpartners (deze zijn soms 
lastig in beweging te krijgen)

• opstellen overzicht welzijnsaanbod  (’sociale 
kaart’)

• intakegesprek inwoner - welzijnscoach
• bewoners warm toeleiden/overdragen naar 

veelal collectief aanbod
• vinger aan de pols houden (d.m.v. huisbezoek, 

telefoon, whatsapp, toevallig ontmoeting in de 
buurt of kantoorbezoek)

werkwijze
• inzetten motiverende gesprekstechnieken, 
 nadruk op talenten, vermijden druk, kans- 

gericht (i.p.v. probleemgericht) werken
• aansluiten bij tempo bewoner (het komt soms 

langzaam ‘op gang’)
• samen zoeken naar activiteiten die passen en 

aansluiten
• maatwerk leveren
• resultaten/ervaringen bewoners actief terug-

koppelen aan huisarts

effecten inwoner
• hogere kwaliteit van leven
• weer ‘meedoen’, maatschappelijke participatie, 
 deelnemen in sociaal netwerk
• zinvolle dagbesteding, betere dagstructuur
• meer eigenwaarde, (weer) zien van talenten, nieuw 

perspectief in het leven
• minder focus op (medische) klachten, afleiding van 

problemen

effecten maatschappij
• besparing door lagere zorgconsumptie / effectievere 

zorgverlening
• verschuiving van eerstelijns- naar nuldelijnszorg / 

voorkomen medicaliseren problemen
• verhogen burgerkracht, maatschappelijke participa-

tie en ‘samenredzaamheid’

effecten organisatie
• huisarts: minder (terugkomende) cliënten met 

psycho-somatische problematiek, beschikbaarheid 
passend aanbod voor deze patiënten, ontlasting

• meer zicht op ‘talenten’ in de wijk

 

 

Welzijn op Recept stimuleert huisartsen en POH’s om inwoners (patiënten) met 
een psycho-somatische problematiek door te verwijzen naar een ‘welzijnscoach’ 
(sociaal werker). Deze zoekt samen met de inwoner naar een passende (sociaal 

werk)activiteit om de kwaliteit van leven te verhogen (bijv. met actieve dagbeste-
ding, of sociale contacten). De verwachting is dat daarmee medische klachten en 
zorgconsumptie afnemen.



Welzijn op Recept

Mevrouw (91 jaar) heeft veel verdrietige situaties in de familie te verwerken 
gekregen. Ze heeft moeite om de draad weer op pakken. Ze kampt met depres-
sieve klachten. Maar ook lichamelijk gaat het minder; ze voelt zich niet lekker 
en bezoekt de huisarts.
De wijkverpleegkundige komt langs, vanuit Welzijn op recept. Na een paar 
gesprekken volgt een kennismaking met een ‘maatje’. Maar dat blijkt geen 
‘match’. Ook het bezoek aan andere activiteiten en de gesprekken met een 
maatschappelijk werker over rouwverwerking bevallen niet echt. Vaste groe-
pen is niet haar ding. Na opnieuw een bezoek aan de huisarts komt de wijkver-
pleegkundige weer langs. Dat is altijd een prettig, opbeurend gesprek. Met een 
ander maatje is er een betere klik. Die vindt de creativiteit van mevrouw leuk. 
Nu doet ze mee aan creatieve cursus in het wijkcentrum en is ze met allerlei 
nieuwe creatieve dingen bezig. Waar haar situatie eerst een ‘4’ was, geeft ze 
nu een ‘8’.
Mevrouw is vooral gelukkiger geworden door de aandacht voor haar creativi-
teit en de mindere aandacht specifiek voor haar rouwverwerking. Ze realiseert 
zich dat mensen om haar heen wegvallen. Door aandacht voor wat ze wel kan 
wordt het denken daarover vermindert. Zonder de WoR-aanpak was mevrouw 
mogelijk uiteindelijk met GGZ-ondersteuning geholpen met rouwverwerking.

CASUS 1

aanpak heeft lagere 
maatschappelijke kosten

aanpak heeft hogere
maatschappelijke kosten

aanpak heeft veel 
minder effect dan 
alternatief

aanpak heeft veel 
meer effect dan 

alternatief
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Een jonge vrouw (22) heeft al een paar jaar GGZ-ondersteuning. Haar vertrou-
wenspersoon bouwt haar werk af. Maar goed gaat het nog niet. Daarom ver-
wijst ze haar door naar de ‘welzijnscoach’ (sociaal werker). Tijdens het ken-
nismakingsgesprek geeft ze aan dat ze met een maatje graag leuke dingen 
wil doen. Dat kan geregeld worden. Het ‘klik’-gesprek met het maatje is een 
succes. 
Toch gaat het na verloop van tijd niet goed. Ze zorgt niet goed voor zichzelf, het 
overgewicht neemt verder toe en de mantelzorg-taken die ze heeft voor haar 
ouders drukken steeds zwaarder. Er gaat veel aandacht naar haar autistische 
broer. Ze moet ook nog afscheid nemen van het maatje.
Het contact met een nieuw maatje blijkt uitermate ondersteunend. Ze leert tal 
van praktische vaardigheden en wordt weerbaarder. Er volgt ook een gezins-
gesprek met haar ouders. Het maatje neemt contact op met sociaal werk om 
verdere ondersteuning in de gezinssituatie te regelen. 
Wat was er gebeurt zonder de koppeling aan ‘de maatjes’? Mogelijk hadden 
de fysieke en geestelijke klachten zich verergerd. Een psychiater (gezien haar 
GGZ-verleden) en check door de medisch specialist liggen voor de hand. 
Mogelijk was ze ook op zichzelf gaan wonen - via begeleid wonen. Dat had een 
zware wissel getrokken op haar relatie met de ouders en de situatie thuis.

CASUS 2
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•  Voor Welzijn op Recept zijn in totaal negen casussen geanalyseerd, waarvan er hier vier kort worden 
beschreven. De rode bolletjes in het assenkruis corresponderen met deze vier casussen. De andere 
vijf casussen zijn in witte bolletjes gepositioneerd in het assenkruis.

•  Casus 5 is niet gepositioneerd in het assenkruis vanwege een onzekere referentie.



Welzijn op Recept

Jonge vrouw (21 jaar) woont bij haar moeder en diens vriend. Ze houdt van 
fotografie en het trainen van honden. In groep 8 werd de diagnose PDD-NOS 
gesteld. Tijdens het VMBO had ze een burn-out, maar de MBO-opleiding dier-
verzorging is afgerond. Onlangs is een angststoornis geconstateerd.
Ze bezoekt de huisarts met vage lichamelijke klachten: moe, hoofdpijn pie-
keren. De praktijkondersteuner ondersteunt haar met een thuiswerk-module 
voor haar angsten, maar verwijst haar ook door naar de welzijnscoach. In een 
reeks van vier gesprekken inventariseert die haar wensen en ondersteunt haar 
in haar zoektocht naar goede dagbesteding. 
Het zoeken naar haar kwaliteiten vindt ze nog wel lastig. En het opstellen van 
een powerpoint over het lesgeven aan honden was te veel. Maar de gesprekken 
waren prettig: ze voelt zich serieus genomen, het gaat in haar tempo, ze voelt 
dat de welzijnscoach het beste met haar voor heeft.
De ‘autistensoos’ van MEE is niet haar ding; ze zoekt contacten liever niet bij 
anderen met PDD-NOS. Maar fotograferen gaat goed. Als ze zelf niet tevreden 
is over het resultaat, benadrukt de welzijnscoach dat het een leerproces is. Ze 
mag binnenkort zelfs een bruiloft fotograferen. 
Door Welzijn op Recept ervaart ze kansen in haar leven. Er is meer balans in 
haar leven, door afleiding en plezier. Dat haalt de focus van haar angst af.

Zonder de afleidende activiteiten die ze onderneemt, vanuit haar contact met 
de welzijnscoach, waren haar angsten mogelijk gaan overheersen. De stress 
en lichamelijke klachten hadden dan de overhand genomen. Met als gevolg dat 
ze was uitgevallen op haar werk. Het had ook een zware wissel getrokken op 
het thuisfront. 

CASUS 4

De heup van mevrouw (78, alleenstaand) is een probleem. Ze is net geopereerd 
en heeft een brace. Ze is eenzaam, gespannen, moedeloos, somber. Dat helpt de 
revalidatie niet. Een van haar kinderen is betrokken, maar hij woont in het bui-
tenland. De wijkverpleegkundige brengt haar in contact met Welzijn op Recept. 
Met de welzijnscoach worden diverse mogelijk activiteiten doorgelopen. Van het 
gesprek alleen al klaart ze op. 
In een paar maanden tijd doet ze mee aan diverse activiteiten: bingo, toneel-
avond, verwenmiddag, ontbijtbuffet. Ook met haar schoonzus doet ze dingen. De 
welzijnscoach neemt regelmatig even telefonisch contact op. 
Na twee maandjes is de revalidatie voltooid. Het autorijden kan ook weer. 
Een klein jaartje verder geeft mevrouw aan dat ze zich een stuk prettiger voelt. 
Ze ziet meer toekomstperspectief. Haar geluksgevoel geeft ze een ‘7 of 8’.

Zonder Welzijn op Recept was de huisartsenpraktijk waarschijnlijk intensiever 
betrokken. Zowel de huisarts als de praktijkondersteuner (POH) waren op be-
zoek gekomen om mevrouw te ondersteunen. Ook de fysio-behandeling was 
waarschijnlijk intensiever en langduriger geweest. Dit wat meer medische tra-
ject was al snel € 1.500 duurder uitgevallen.

CASUS 3



Wat is de bedoeling?

En hoe werkt dat in de praktijk? 

Schuldhulpmaatjes

doelgroep
• mensen met financiële problemen die 

gemotiveerd zijn om er aan te gaan wer-
ken, maar er zelf niet meer uit komen

vindplaats
• sociaal wijkteam
• gemeente, werk & inkomen
• zorgorganisatie
• woningcorporatie
• wijkwinkel
• kerken (diaconie)

preventie door...
• schulden veroorzaken vaak ook problemen op andere levensdomeinen (dan 

het financiële). Vooruitgang in de financiële situatie voorkomt problemen op 
deze domeinen en mogelijk zelfs crisissituaties (bijv. uithuiszetting).

• door sturen op motivatie en vaardigheden
• langdurigheid van de begeleiding
• vertrouwensband opbouwen

werkzame principes
• laagdrempelige, praktische hulp, een-op-een, met gelijkwaardig ‘maatje’ 

(vrijwilliger), met meer/andere tijd en aandacht dan professional
• mogelijk door inzet van vrijwilligers vanwege grotere kans op 
 gelijkwaardigheid, flexibiliteit, tijd en enthousiasme

hoofdactiviteiten
• begeleiding en ondersteuning bieden 

bij ordenen administratie, budgetteren, 
contact met instanties, aanvullende hulp 
en regelingen aanvragen

• voorlichting

werkwijze
• naast mensen (blijven) staan, persoonlij-

ke aandacht, luisteren, ‘present’ zijn door 
vrijwilligers

• o.b.v. gedegen analyse een plan van aan-
pak maken

• praktische ondersteuning, niet overne-
men

• tot het klaar is
• sociale ondersteuning, er zijn, niet los-

laten, herstel van vertrouwen in jezelf en 
anderen, werken aan motivatie

• nazorg bieden

effecten inwoner
• administratie op orde, overzicht
• budgetvaardigheden
• gezien, gehoord en geholpen voelen
• herstel vertrouwen in zichzelf en mede-

mens
• (weer) perspectief zien in het leven
• duurzame oplossing

effecten maatschappij
• kostenbesparing (door voorkomen 

zwaardere hulp/zorg, door inzet vrijwilli-
gers en door duurzame oplossing)

• toename samenredzaamheid

overige effecten
• vrijwilliger: zingeving, je nuttig voelen, 

dagbesteding na of naast een werkzaam 
leven

 

 

Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die mensen met financiële pro-
blemen in een zo vroeg mogelijk stadium proberen te helpen om te voorkomen 
dat schulden onnodig oplopen. De maatjes bieden begeleiding en ondersteuning, 
maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht 
en rust is, leren zij de cliënt hoe ze in de toekomst schuldenvrij kunnen blijven. 

Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij 
ter sprake. Op die manier wordt voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel be-
landt van terugkerende schulden. De schuldhulpmaatjes worden gecoördineerd, 
getraind en begeleid door sociaal werk.



Schuldhulpmaatjes

Cliënt is een oudere werkloze alleenstaande man, met een zeer beperkt soci-
aal netwerk. Door ontslag en strafkorting op de uitkering kwam hij in financiële 
problemen. Er zijn betalingsachterstanden op gas, water, licht, telefoon en huur. 
Huisuitzetting dreigt. Meneer is erg somber en passief.
Via het Sociaal Team komt cliënt bij Schuldhulpmaatjes terecht. Het schuld-
hulpmaatje constateert, door het regelmatige contact met meneer, dat cliënt 
naast financiële problemen ook lichamelijk niet in orde is en dringt herhaaldelijk 
aan op huisartsbezoek. Uiteindelijk constateert de huisarts diabetes en ‘frozen 
shoulders’. Diabetesbehandeling wordt gestart. Maatje leert de cliënt om een 
budgetplan te maken en zelfstandig financiën te beheren. Ook wordt er een plan 
gemaakt voor besparingen door o.m. overstap naar andere zorgverzekering.    
Tevens is via Kredietbank een lening aangegaan ter delging van schulden. 
Na ruim een jaar gaat het veel beter met cliënt; hij is zelfredzaam, opgewekt, 
energiek en kan goed omgaan met zijn verminderde inkomsten. 
Door inzet van Schuldhulpmaatjes is hij niet alleen financieel zelfredzaam ge-
worden en is huisuitzetting voorkomen, maar heeft er ook een flinke besparing 
op zorgkosten plaatsgevonden doordat de diabetes tijdig behandeld is.

Cliënte zag zich na een echtscheiding en door problemen op school van haar 
kinderen gedwongen te verhuizen. Dit resulteerde in financiële problemen. 
Daarnaast was er sprake van opvoedproblemen en een moeizame relatie met de 
ex-partner. Ze zoekt zelf hulp voor haar financiële situatie bij het Sociaal Team 
en dit resulteert in de inschakeling van Schuldhulpmaatjes.
Het schuldhulpmaatje maakt samen met mevrouw een budget- en aflossings-
plan en helpt bij het aanvragen van diverse minimaregelingen. Tevens wordt 
Werk&Inkomen ingeschakeld om te zorgen dat de alimentatie betaald wordt.

Door de inzet van Schuldhulpmaatjes is mevrouw thans geheel financieel zelf-
redzaam en is er ruimte ontstaan om ook de andere problematiek aan te pakken. 
Zonder het schuldhulpmaatje was de acute financiële problematiek wel opge-
lost, maar was er geen duurzame gedragsverandering ontstaan.

Er is sprake van complexe gezinsproblematiek; de jongste dochter in het gezin 
heeft ADHD/ODD en dit zorgt voor veel problemen thuis en agressie van buren. 
Moeder komt na een suïcidepoging bij Sociaal Team in beeld. Cliënte heeft een 
schuld bij het UWV en er is sprake van loonbeslag. Een huisvriend ondersteunt 
haar, maar zijn kennis schiet te kort.
Ten tijde van het eerste contact met Schuldhulpmaatjes zit cliënte in de ziekte-
wet. Schuldhulpmaatjes maakt een analyse van de financiële situatie en con-
stateert dat het maandinkomen structureel te laag is. Er wordt toegewerkt 
naar zelfstandig wonen van oudste dochter om financiële situatie te verbe-
teren. Daarnaast worden er diverse minimaregelingen aangevraagd en wordt 
het loonbeslag opgeheven. Voor de jongste dochter is er specialistische hulp 
ingeschakeld, die mevrouw ontlast. Zelf krijgt zij na contact met de bedrijfsarts 
psychologische hulp. De financiële situatie is inmiddels stabiel, maar mevrouw 
is nog niet financieel zelfredzaam. 
Zonder Schuldhulpmaatjes had de huisvriend de ondersteuning proberen te    
regelen, maar was er minder lucht gekomen in de financiële situatie.
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Schuldhulpmaatjes

Cliënte was al een jaar bekend bij Wijkwinkel met financiële problematiek. 
Toen bleek dat er sprake was van een forse en snel oplopende schuld bij de 
Belastingdienst/Toeslagen in verband met terugbetaling van kinderopvang-
toeslag. Omdat de schulden te maken hadden met kinderopvangtoeslag kwam 
zij niet in aanmerking voor schuldhulp/schuldsanering.
De enorme schuld van de Belastingdienst (en vordering tot terugbetaling van 
€ 300 per maand) was voor cliënt een molensteen om haar nek en leidde tot 
heftige angstgevoelens en gevoel van onveiligheid.
Wijkwinkel heeft Schuldhulpmaatjes ingeschakeld om een probleemanalyse te   
maken en de situatie aan te pakken. Samen met cliënt is aanspraak gemaakt 
op minimaregelingen en andere steunvormen. Het schuldhulpmaatje consta-
teerde onjuistheden in de berekende uren kinderopvang. Na contact met de 
vroegere kinderopvanginstelling zijn de fouten gecorrigeerd en de aanslagen 
uiteindelijk vernietigd. De enorm schuldenlast is verdwenen. Er zijn nog wel 
wat restschulden bij privé-personen maar die gaat cliënte nu zelf oplossen. 
Tevens is er psychologische hulp ingeschakeld voor haar slaap- en angststoor-
nissen.
Zonder het schuldhulpmaatje was er meer inzet van professionals van het    
Sociaal Wijkteam en Werk&Inkomen nodig geweest en was er een jurist inge-
schakeld om een bezwaarschrift op te stellen. Het is bovendien de vraag of de 
fout bij de kinderopvanginstelling ooit aan het licht was gekomen. 

Door echtscheiding ontstonden grote financiële problemen. Door de beslagleg-
ging op haar loon, de aanslagen van de Belastingdienst/Toeslagen en schulden uit 
het faillissement van ex-man was haar financiële positie uitzichtloos. Zij dreigde 
daardoor zelfs huurschuld te moeten opbouwen met alle consequenties van dien.
Via het Sociaal Team werd een vrijwilliger van Schuldhulpmaatjes ingeschakeld. 
Deze heeft samen met de cliënt de administratie geordend, gezorgd dat de be-
slagvrije voet juist werd toegepast en in beslag genomen goederen zijn teruggege-
ven. De aanslagen van Belastingdienst/Toeslagen zijn vrijwel geheel vernietigd (na 
een rechtszaak bij de Bestuursrechter). Zij is toegelaten tot de WSNP.
Cliënt is inmiddels in staat om zelfstandig haar financiën te beheren en zal naar 
verwachting op termijn volledig schuldenvrij zijn.
Zonder de hulp van het schuldhulpmaatje was zij nooit van de Belastingdienst/
Toeslagen aanslagen afgekomen. Ook de harde aanpak richting gerechtsdeur-
waarder had als resultaat dat het geld werd teruggestort waardoor aan de huur-
verplichting voldaan kon worden. Zo werd een huisuitzetting voorkomen.

Het echtpaar heeft 5 kinderen, allen uit eerdere relaties, waarvan er nog 2 thuis 
wonen. Er zijn flinke schulden, die al langer bestaan. Ze proberen al 3 jaar hulp 
te krijgen en voelen zich niet gehoord door de instanties. Dat leidt tot frustratie 
en boosheid. Ze zijn ten einde raad en overwegen zelfs suïcide. Meneer zit in 
de WW en is onder behandeling bij een psychiater. Mevrouw heeft knieklachten 
en werkt enkele uren per week. Ze hebben geen overzicht over hun financiële 
situatie en maken de post niet meer open. Door het ontbreken van overzicht 
op financiën, dreigen zij de ondersteuning van de Voedselbank te verliezen. Die 
verwijst ze door naar de budgetbegeleiding van de welzijnsstichting.
Met hulp van het maatje ontstaat zicht op de financiële situatie. Het recht op 
de Voedselbank vervalt en ook alimentatie valt weg. Daardoor is er kans om 
schuldhulpverlening aan te vragen. Met terugwerkende kracht ontvangen ze 
huurtoeslag. Het echtpaar volgt ook een cursus budgetbeheer. Na een operatie 
kan mevrouw meer uren werken. Ze voelen zich zelfverzekerder en doen zelf-
standig de boekhouding en de betalingen. Op dit moment wordt de mogelijkheid 
voor schuldsanering onderzocht.
Zonder hulp van het maatje waren schulden verder opgelopen en volgde er een 
huisuitzetting. Mogelijk dat de 2 jonge inwonende kinderen zelfs onder toezicht 
gesteld zouden zijn.
Omdat de kosten van de referentie voor deze casus erg onzeker zijn is deze       
casus niet opgenomen in het assenkruis. 

CASUS 4 CASUS 5

CASUS 6



Wat is de bedoeling?

En hoe werkt dat in de praktijk? 

Individueel sociaal werk

doelgroep
• inwoners met uiteenlopende vragen, 

bijvoorbeeld rondom financiën, huise-
lijke relaties (scheiding), huisvesting, 
geestelijke of lichamelijke gezondheid, 
werkloosheid, isolement, verslaving, 
vervuiling en overlast. Vaak spelen 
meerdere vragen.

vindplaats
• verschillende kanalen: wijkagent, 

Wmo-loket, schoolmaatschappelijk 
werk, huisarts. Soms neemt de burger 
(of familie) zelf contact op.

hoofdactiviteiten
Tijdens individuele gesprekken met sociaal werker:
• in kaart brengen vragen verschillende levens-
 domeinen
• contact leggen met en inschakelen van sociaal net-

werk, vrijwilligers en professionele hulpbronnen zoals 
Voedselbank, schuldhulpverlening, sociaal raads-

 lieden, MEE, ambulante begeleiding.
• praktische ondersteuning bieden: bijv. overleg woning-

corporatie, opstellen brieven, vinden nieuwe woning, 
inschakelen hulp bij administratie, verkrijgen WSW-

 indicatie

hoofdactiviteiten
• begeleiden van de zoektocht naar wat men leuk 

vindt om te doen in het leven (’droom’)
• stimuleren van eigenaarschap en eigen kracht over 

het realisatieproces van de droom
• situationeel coachen: maatwerk ondersteuning, 

afhankelijk van waar iemand staat en wat iemand 
kan

• monitoren en zorgvangnetwerk organiseren (voor 
als het in een latere fase even wat minder mocht 
gaan) (doorgaans ca. 4 gesprekken binnen 1 traject 
van paar maanden)

werkwijze
• met maatwerk zoeken naar manieren om  eigen kracht 

aan te boren
• werken aan het oplossen van praktische problemen 

met inzet eigen kracht, talenten en sociaal netwerk
• onderzoeken of ondersteuning door vrijwilliger (‘nulde-
 lijn’) mogelijk is
• kijken of inwoner zelf iets kan bijdragen 
 (bijv. re-integratie of zinvolle dagbesteding)
• in nauw collegiaal overleg met andere disciplines/
 organisaties
• psychosociale steun bieden

werkwijze
• gespreksvoering op basis van de methodiek geluks-

gericht werken: focus van meet af aan op wat iemand 
leuk vindt om te doen, problemen telkens terug 
verwijzen naar hulpverleners die er al mee bezig zijn.

• eigenaarschap als voorwaarde van het traject maken
• het principe van wederkerigheid toepassen 
 (Loesje: ‘de wereld is mooier met jou’)
• professionals van verschillende Zorg en Welzijns-
 instellingen werken organisatie-overstijgend samen



variant I -  maatschappelijk werk variant II  - geluksgericht werken

Individueel sociaal werk ondersteunt bij vragen van inwoners met problemen in 
hun dagelijks leven die zij niet zelfstandig kunnen oplossen. Of inwoners die de 
greep of regie over hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Er wordt gewerkt volgens de 
principes van Welzijn Nieuwe Stijl: zelfredzaamheid vergroten, met inzet van het 

sociaal netwerk, inzet van vrijwilligers en kijken naar de passie en talenten van de 
inwoners. Daarbij zijn vraagverheldering en triage belangrijk: hoe kan de inwoner 
zijn/haar kracht (weer) vinden en talenten ontwikkelen, met behulp van het eigen 
netwerk en vrijwilligers, zodat problemen worden opgelost en voorkomen.


preventie door...

...samen met de inwoner maatgericht te werken aan een duurzaam resultaat. Door te focussen op eigen kracht en het inzetten van het 
sociaal netwerk wordt de persoonlijke situatie beheersbaar. Zwaardere zorg wordt voorkomen: GGZ-behandeling, schuldsanering, 
uithuisplaatsing kinderen en uithuiszetting.



hoofdactiviteiten
• individuele ondersteuning bieden door sociaal 

werker, met diverse vaste hulpmiddelen:
- opstellen ‘sociogram’: inzicht in sociaal netwerk
- opstellen ‘drieluik’: hoe is het over 6 maanden als 

er niets veranderd, plan voor de toekomst, hoe 
zou je het willen zien over 6 maanden?

- organiseren familie-netwerk-beraad: samen met 
familie, sociaal netwerk en professionals een 
plan maken voor de toekomst

hoofdactiviteiten
• in eerste gesprek integrale vraagverheldering, op alle leefdomeinen:
- wat speelt er?
- wat gaat er goed, welk talent kun inwoner benutten en wat kun hij/zij 

zelf aanpakken?
- wat kan de omgeving betekenen?
- wat kan vrijwillige inzet bijdragen?
- is er collectief aanbod dat aansluit bij de vraag?
- waar is individuele ondersteuning door een beroepskracht voor nodig?
- wat kan de inwoner voor de omgeving betekenen?
    daarna: is informatie, advies of toeleiding onvoldoende dan wordt          
    passende ondersteuning georganiseerd

werkwijze
• gericht op empowerment van de inwoner en 

het versterken van sociale netwerken, door het 
bieden van overzicht en inzicht

• het oplossen van problemen niet overnemen 
(als professional), stimuleren ‘eigen regie’ van 
inwoner en toch zorgen voor ‘actie’ (’hands-on’ 
mentaliteit)

werkwijze
• laagdrempelig aanwezig zijn in wijken en buurten zodat inwoners altijd 

met hun vraag terecht kunnen
• inzet richten op versterken van eigen kracht, inzet van sociaal netwerk 

en wederkerigheid
• collectieve inzet gaat voor individuele inzet
• vrijwillige inzet gaat voor inzet van een beroepskracht
• ondersteuning is zo licht als mogelijk en intensief waar nodig
 (’hands-on’ mentaliteit)

variant III - versterking sociaal netwerk variant IV - van burgervraag naar eigen kracht

werkzame principes
• vragen normaliseren
• door inzet van het eigen netwerk een duurzamer resultaat
• triage naar de juiste hulp, in overleg met collega’s uit andere disciplines
• praktische hulp bieden

effecten inwoner
• oplossing voor (deel) van de vragen, of verbetering 

van de situatie
• inzicht in vraag achter de vraag
• begrip familie/omgeving
• toegenomen zelfredzaamheid/zelfvertrouwen: 

versterking sociaal netwerk, hulp leren vragen en 
ontvangen van sociaal netwerk

• burgerkracht: klant voert zoveel mogelijk zelf en 
samen met sociaal netwerk het actieplan uit (eigen 
kracht en samenkracht)

• zingeving, je nuttig voelen

effecten maatschappij
• (veelal) minder kosten door voorkomen verzwaring 

problematiek/escalatie en door minder professionele 
inzet

• vergroten van de eigen kracht en burgerkracht (sa-
menredzaamheid in wijken)

overige effecten
• geïndiceerde zorg/maatregelen voorkomen (= beleids-

doel; voorbeelden: GGZ, schuldsanering, uithuisplaat-
sing en uithuiszetting)

• geïndiceerde zorg is doeltreffender doordat praktische 
vragen elders worden opgelost
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Individueel sociaal werk

Mevrouw zit in een vechtscheiding en heeft problemen met financiën door een 
wijziging van het betalingsmoment van de belastingdienst. Ze woont in een 
te dure woning en is het niet eens met haar ex over de opvoeding haar drie 
dochters. Haar dochters ondervinden ook problemen van de vechtscheiding. 
Ze belt regelmatig met Sensoor om over haar problemen te praten. De vrij-
williger van Sensoor wijst haar op het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). CJG 
verwijst haar door naar een maatschappelijk werker (MW). MW realiseert hulp 
van de Voedselbank en een vrijwilliger van Humanitas voor ondersteuning bij 
de financiële administratie. Sociaal Raadslieden helpen met het opstellen van 
een brief aan de Belastingdienst en met juridische aspecten. 

Mevrouw geeft zelf aan dat GGZ-opname (à € 3.850), deeltijd behandeling GGZ 
als gevolg van burn-out (à € 7.000) en beslaglegging a.g.v. belastingschuld is 
voorkomen. Tevens zou haar huidige GGZ-behandeling niet effectief zijn ge-
weest en het gezin zou mogelijk uit huis zijn gezet. Als dit was gebeurd waren 
de kinderen mogelijk toegewezen aan haar ex-man. 

Gescheiden moeder (25 jaar) van twee kinderen (6 en 7 jaar) en pleegmoeder van 
zus (17 jaar). Volgt een opleiding en loopt stage. Door alle perikelen rond de schei-
ding, opvoeding en opleiding krijgt moeder een burn-out. Ook is haar administra-
tie is niet op orde; de Belastingdienst heeft beslag gelegd op de toeslagen en er 
zijn diverse schulden. Het huis en de tuin zijn ernstig vervuild. Er ligt een vonnis 
voor een huisuitzetting. 
De sociaal werker pakt eerst de meest urgente zaken aan: de moeder wordt aan-
gemeld voor het ‘laatste kansbeleid’, ze krijgt hulp van de Voedselbank en een 
belastingadviseur dient een bezwaarschrift in. 
Daarna wordt er een netwerkberaad georganiseerd waarbij betrokken organisa-
ties en de ex-man aanwezig zijn. Dit resulteert in een actieplan met als onderdelen 
een ouderschapsplan, een omgangsregeling en bewindvoering. Ook wordt er hulp 
geregeld voor het opruimen van de tuin en toezicht zodat de kinderen op tijd naar 
school gaan. Zonder deze aanpak waren de moeder en haar kinderen waarschijn-
lijk het huis uitgezet. Door de aanpak kon dit worden voorkomen en zijn er struc-
turele afspraken gemaakt. De kosten voor verblijf in de maatschappelijke opvang 
zijn gemiddeld € 12.000 per jaar en een huisuitzetting kost de woningcorporatie al 
snel meer dan € 5.000.

CASUS 3 VARIANT III - VERSTERKING SOCIAAL NETWERK

CASUS 1 VARIANT I - MAATSCHAPPELIJK WERKaanpak heeft lagere 
maatschappelijke kosten

aanpak heeft hogere
maatschappelijke kosten

aanpak heeft veel 
minder effect dan 
alternatief

aanpak heeft veel 
meer effect dan 

alternatief

Een jonge vrouw heeft al drie jaar een burn-out en weinig sociale contacten. 
Na een burenruzie komt ze via het Sociaal Wijkteam in contact met de sociaal 
werk organisatie. De sociaal werker gaat met haar in gesprek op basis van de 
methodiek geluksgericht werken. De focus van het gesprek ligt op wat ze leuk 
vindt om te doen. Wetende dat het Sociaal Wijkteam al aan het werk is met de 
verschillende problemen van mevrouw. 

Ze houdt van fotografie en van contacten met andere mensen. De sociaal wer-
ker brengt de jonge vrouw in contact met een andere vrouw. Het contact groeit 
daarna op eigen kracht snel uit tot een vriendschap. Door haar nieuwe vriendin 
en contact met nog andere mensen, kreeg ze steeds meer energie. 
De sociaal werker inspireert haar ook om iets voor anderen te betekenen. Het 
principe van wederkerigheid werkt goed. Het voedt het gevoel van zingeving en 
het gevoel dat je er toe doet. Immers, je wordt gemist als je er een keer niet 
bent. Met een klein beetje ondersteuning vindt ze uiteindelijk zelf vrijwilligers-
werk bij een GGZ-organisatie. Hier schenkt ze thee en koffie en voelt ze zich 
op haar plek. Ook zet ze haar talent voor fotobewerking in voor de lay-out van 
advertenties en voor wijkbewoners. 

CASUS 2 VARIANT II - GELUKSGERICHT WERKEN
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•  Voor Individueel Sociaal werk zijn in totaal 15 casussen geanalyseerd, waarvan er hier acht kort 
worden beschreven. De rode bolletjes in het assenkruis corresponderen met deze acht casussen. 

 De andere zeven casussen zijn in witte bolletjes gepositioneerd in het assenkruis.
•  Casus 2 is niet gepositioneerd in het assenkruis vanwege een onzekere referentie.
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Individueel sociaal werk

Een gescheiden man van middelbare leeftijd met kinderen, woont in een tent 
op een camping. Meneer kampt met verslavingsproblematiek en financiële 
problemen. Hij heeft wel werk maar zit in de ziektewet. Zijn zus stimuleert 
hem om contact op te nemen met Maatschappelijk Werk. MW heeft verschil-
lende gesprekken met meneer en regelt na collegiale consultatie met sociaal 
werker vrijwilligerswerk als re-integratietraject. MW brengt meneer tevens in 
contact met Humanitas om zijn financiën op orde te krijgen. Naar aanleiding 
hiervan wordt een schuldhulpverleningstraject opgestart. Daarnaast legt MW 
contact met de bedrijfsarts, die het vrijwilligerswerk goedkeurt als re-inte-
gratietraject. Meneer wordt één week opgenomen in afkickkliniek (dit is een 
voorwaarde om toegelaten te worden in een tijdelijke huisvesting) waarna am-
bulante begeleiding RIBW wordt ingezet en huisvesting wordt geregeld. 

Door de inzet van Maatschappelijk Werk is meneer weer aan het werk, het 
contact met zijn kinderen is behouden en heeft hij zijn verslaving nu onder 
controle. Langdurige opname (3 maanden) in een afkickkliniek (€ 22.700) is 
voorkomen. Meneer geeft aan dat zijn zelfbeeld is verbeterd, doordat hij er zelf 
uit is gekomen.
 

CASUS 7  VARIANT IV - VAN BURGERVRAAG NAAR EIGEN KRACHT

Alleenstaande man circa 40 jaar met meervoudige problematiek; geen werk, 
vervuiling van het huis en mogelijk autisme. Meneer wordt door zijn huisarts 
doorgestuurd naar een maatschappelijk werker. MW legt contact met bezorgde 
ouders en zussen van de cliënt. En voorkomt samen met de familie uithuiszet-
ting door gesprekken met woonconsulent, legt contact met het UWV en zorgt dat 
de familie het huis opruimt van meneer. Tevens wordt er door MW een vrijwilli-
ger ingeschakeld die de financiën inzichtelijk maakt. 

Door de inzet van maatschappelijk werk is waarschijnlijk uithuiszetting  (€ 6.000) 
door huurachterstand voorkomen. Tevens is waarschijnlijk duurdere GGZ hulp 
voorkomen. Een vrijwillige opname GGZ PAAZ kost ongeveer  € 17.000. 
Na GGZ-opname zou meneer terecht zijn gekomen in de maatschappelijke         
opvang en later ambulante woonbegeleiding. De kosten daarvan liggen rond de 
€ 50.000.

CASUS 6 VARIANT IV - VAN BURGERVRAAG NAAR EIGEN KRACHT

Gezin met kind van 3 jaar zit in het ‘laatste kansbeleid’. Om de oplopende schul-
den te kunnen betalen gaan vader en moeder hennep telen in de huurwoning. 
Als dat wordt ontdekt wordt het gezin de huurwoning uitgezet. Met hun 3-jarige 
kind zwerft het gezin enkele maanden door Duitsland. Terug in Nederland klopt 
men aan bij de welzijnsorganisatie. 

De sociaal werker organiseert een netwerkberaad. Hieraan nemen het gezin, 
twee vrienden en zes professionals van verschillende organisaties deel. Door 
het netwerkberaad worden vader en moeder zich bewust van de ernst van de 
situatie en de laatste kans die zij krijgen. Vader en moeder maken gezamenlijk 
een plan. Daarnaast wordt een tijdelijke woning gevonden. Vader komt onder 
toezicht van de reclassering. 

Zonder deze gecoördineerde aanpak was vader waarschijnlijk in aanraking ge-
komen met justitie en voor langere tijd in de cel beland. Het gezin was uit elkaar 
gevallen en er was geen veilige omgeving geweest om het kind te laten opgroei-
en. Het kind zou daarna uit huis zijn geplaatst.  De maatschappelijke kosten van 
detentie zouden € 6.900 per maand zijn geweest. Het uithuisplaatsen van een 
kind met de bijkomende begeleiding en vergoeding voor een pleeggezin kost 
rond de € 55.000 per jaar.

CASUS 4 VARIANT III - VERSTERKING SOCIAAL NETWERK

Moeder van twee kinderen (4 en 20 jaar) wordt gestalkt en bedreigd door ex-
man. Mevrouw raakt hierdoor sociaal geïsoleerd en emotioneel uitgeput. 
Er zijn ook schulden. 
De sociaal werker organiseert een netwerkberaad. Hierbij zijn vier vriendinnen 
van mevrouw aanwezig. Tijdens het netwerkberaad blijkt dat haar vriendinnen 
bereid zijn te helpen. Zij creëren een veiligheidsnetwerk door middel van een 
belboom. Er wordt een vrijwilliger gevraagd om mevrouw te helpen met haar 
schulden. 
Door het netwerkberaad heeft mevrouw ervaren dat ze met haar problemen te-
recht kan bij haar vriendinnen en dat zij bereid zijn om haar te helpen. Mevrouw 
heeft geleerd om hulp te vragen aan haar omgeving. Mede hierdoor is mevrouw 
uit haar isolement gekomen en doet zij nu vrijwilligerswerk. Zonder deze aanpak 
had mevrouw waarschijnlijk nog meer psychische problemen gekregen en had 
zij mogelijk GGZ-behandeling moeten krijgen.

CASUS 5 VARIANT III - VERSTERKING SOCIAAL NETWERK



Individueel sociaal werk

Een moeder van gezin met 2 meerderjarige kinderen meldt zich bij WMO-loket. 
Ze hebben al meer dan 10 jaar een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor de  
ondersteuning van één van de kinderen. Dit PGB loopt op 1 mei 2015 af en moet 
opnieuw worden beoordeeld. De WMO consulent besluit om het PGB voor een 
half jaar te verlengen. Dit om onderzoek te kunnen doen of PGB-inzet doelmatig 
is en naar de eigen kracht mogelijkheden van ouder en het kind. De problema-
tiek die ten grondslag ligt aan de PGB bestaat echter nog steeds. De WMO con-
sulent is bekend met de inzet van een maatschappelijk werker in het gezin i.v.m. 
het andere kind. WMO consulent en MW zorgen ervoor dat het gezin het redt 
zonder een PGB-indicatie door inzet van een oom en te kiezen voor een andere 
school (lager niveau) voor het kind. 

Zonder de betrokkenheid van Maatschappelijk Werk was het kind gebleven op 
de school met een te hoog niveau. Dit zou hebben kunnen leiden tot schooluit-
val en een burn-out. Ook was er mogelijk een nieuwe PGB-indicatie afgegeven 
voor tweedelijns jeugdzorg, terwijl het gezin het nu, met hulp van een oom, op 
eigen kracht redt. De kosten voor de PGB-indicatie zijn geschat op € 5.500,- op 
jaarbasis.

CASUS 8 VARIANT IV - VAN BURGERVRAAG NAAR EIGEN KRACHT



Het preventieve effect van sociaal werk 
Met behulp van de Effectencalculator hebben we onderzocht wat het preventieve 
effect kan zijn van de inzet van sociaal werk. Hierbij hebben we vooral gekeken naar 
de effecten voor de inwoner: wat levert sociaal werk op voor de betrokken inwoners 
in termen van minder problemen in het dagelijks leven, verhoogde zelfredzaamheid, 
versterking van het sociaal netwerk, verbeterde kwaliteit van leven, of grotere deel-
name aan de maatschappij? 

Indirect levert dit ook een maatschappelijk effect op. Door meer zelfredzaamheid, 
participatie en sociale cohesie krijgt de beleidsmatig gewenste participatiesamen-
leving vorm en inhoud. Enerzijds is er een ideologische overtuiging dat participeren 
en het aanspreken van de eigen kracht van inwoners bijdragen aan een duurzame 
en gezonde maatschappij. Anderzijds spelen ook financiële overwegingen een rol. 
Met de transitie van zorg en welzijn wordt immers tevens beoogt de omvang en de 
kosten van de verzorgingsstaat beperkt te houden. Beide zijn zichtbaar geworden.

Meerdere routes naar zelfredzaamheid
Sociaal werk blijkt op verschillende manieren in staat de zelfredzaamheid van 
kwetsbare mensen te vergroten of ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen zich  
langer zelf kunnen redden. 
• Dit gebeurt door het aanleren van vaardigheden of het versterken van hun 

(steunende) omgeving. 
• Of door het organiseren van ontmoeting en activiteiten met lotgenoten, vaak 

samen met een laagdrempelige en lichte vorm van persoonlijke ondersteuning 
door de inzet van vrijwilligers en/of sociaal werkers.

• Door aan te sluiten bij wat mensen (nog) kunnen en oplossingsgericht gedrag 
te stimuleren kunnen sommige problemen op de verschillende leefdomeinen 
(financiën, werk, huiselijk relaties, etc.) worden opgelost, uitgesteld of voorko-
men. 

• Daarnaast heeft de sociaal werker een belangrijke makelaarsfunctie naar al-
lerlei sociale en professionele hulpbronnen en functioneren zij als wegwijzer 
in de systeemwereld waar veel (kwetsbare) inwoners anders snel de weg kwijt 
raken. 

• Ook blijken professionals in andere domeinen baat te hebben bij het werk van 
sociaal werk; hun interventie wordt effectiever doordat inwoners hun leven be-
ter op de rit hebben: de therapietrouw van een oudere diabetespatiënt neemt 

toe, door het wegnemen van ‘financiële stress’ wordt een psychologische 
behandeling effectiever, door het verbeteren van de huiselijke relaties wordt 
re-integratie een stuk makkelijker.

 

Dimensies van sociaal werk
De bekeken aanpakken laten met elkaar een mooie staalkaart van sociaal werk 
zien. De werkzame principes van sociaal werk komen in verschillende dimensies tot 
uitdrukking, zo maakt de onderstaande schematische weergave duidelijk. 

C. Beschouwing

collectieve aanpak ondersteuning voor 
langere duur

individuele aanpak tijdelijke ondersteuning

specifiek voor 
een doelgroep

niet-
specifiek

bijv. jongerenwerk
en opbouwwerk
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1) individuele of collectieve aanpak
De aanpakken Schuldhulpmaatjes, Welzijn op Recept en Individueel sociaal werk 
zijn primair op het individu gericht. De sociaal werker of vrijwilliger gaat één op 
één aan de slag met de inwoner om zijn of haar problemen aan te pakken. Een 
belangrijk deel van de werkzaamheid zit dan ook in de persoon van de betrokken 
professional/vrijwilliger. Vanuit de individuele aanpak wordt wel waar het kan de be-
weging gemaakt naar het collectief. Zo kan een welzijnscoach een inwoner koppelen 
aan een collectieve activiteit of zo kan een maatschappelijk werker samen met de 
inwoner op zoek gaan naar vrijwilligerswerk. 
De andere aanpakken, Geheugenhuis en Dagbesteding GGZ, zijn collectief van aard. 
Steun ontstaat dan ook vanuit de ontmoeting met anderen. Tegelijkertijd is er vaak wel 
persoonlijke aandacht. Welzijn op Recept en individueel sociaal werk zoeken een ver-
binding. Deze aanpakken beginnen individueel, maar proberen inwoners vervolgens 
toe te leiden naar een collectieve voorziening die voor hem/haar passend is.

2) wel of niet specifiek voor een doelgroep
Daarnaast verschillen de aanpakken in de mate waarop zij zijn gericht op een 
specifieke doelgroep (bv. mensen met geheugenproblemen, of inwoners met              
een psychosomatische problematiek) of juist geschikt zijn voor in principe iedere 
inwoner met problemen. 

3) tijdelijke ondersteuning of ondersteuning zonder specifiek eind
Ook zien we verschillen in de duur van de ondersteuning. De aanpakken voor in-
dividuele ondersteuning zijn in principe tijdelijk van aard. Het is gericht op het op 
orde krijgen van het dagelijks leven, het aanleren van vaardigheden of het orga-
niseren van een goede ondersteunende omgeving. De afgeronde casussen met 
individuele aanpak hadden een looptijd tussen de vier maanden en 2 jaar. 
Het idee van de collectieve aanpakken (Geheugenhuis, Dagbesteding GGZ) is het 
bieden van een ontmoetingsplek waar mensen langdurig naar toe komen. Hier-
mee worden sociale netwerken opgebouwd en het netwerk van de inwoner onder-
steund of ontlast. 

Deze indeling maakt ook duidelijk dat een belangrijk onderdeel van sociaal werk 
niet is opgenomen. Namelijk die aanpakken waarmee voor een brede groep inwo-
ners, met een collectieve, langdurige inzet gewerkt wordt; zoals in het opbouw-

werk, de buurtcentra en het jongerenwerk. Dit is vooral het gevolg van de gekozen 
onderzoeksmethode. De inzet van deze collectieve aanpakken stimuleren de bur-
gerkracht, het zelf doen en de burgerinitiatieven. En hebben daarmee een belang-
rijke functie in het vormgeven van de transformatie. 

Hoe preventie en substitutie zichtbaar zijn
Tijdens de dialoogsessies is ook gekeken naar een mogelijke referentiesituatie. 
Betrokkenen reconstrueerden een alternatief scenario – zonder de inzet van soci-
aal werk. Met deze inschatting ontstond zicht op de mechanismen die zorgen dat 
andere interventies zijn voorkomen (preventie) of waarmee substitutie van ‘zorg’ 
door sociaal werk is gerealiseerd.

Preventie: sociaal werk voorkomt interventies 
De preventieve werking van sociaal werk werd in de onderzochte casussen in 
verschillende gedaanten zichtbaar. Bij de individuele aanpakken zagen we pro-
fessionals en vrijwilligers die heel bewust vooruit keken. Met interventies ‘hier 
en nu’, het aanleren van vaardigheden of door te werken aan verbeteringen op 
andere levensdomeinen werd verzwaring van de problematiek of inzet van duur-
dere interventies voorkomen. Door het oplossen van een schuldensituatie kan een 
huisuitzetting worden voorkomen, of door het bieden van een zinvolle dagbeste-
ding en ontlasting van de mantelzorger kan opname in een verpleeghuis worden 
uitgesteld. 

Preventie kan ook ontstaan door vroegtijdige signalering. Een schuldhulpmaatje 
is alert en signaleert ook problematiek bij andere gezinsleden. Een sociaal wer-
ker merkt gaandeweg bij de wekelijkse activiteiten dat er meer aan de hand is en 
stuurt aan op een bezoek aan de huisarts om een psychische problematiek aan 
te pakken.

Substitutie: sociaal werk vervangt zorg, maar niet één-op-één
In de referentie van de casussen, dus de situaties waarin sociaal werk niet betrok-
ken zou zijn geweest, worden regelmatig zorgtrajecten geschetst. Met het ontbre-
ken van Welzijn op Recept zou de POH enkele extra gesprekken hebben gehad en 
uiteindelijk een doorverwijzing hebben gegeven naar een psycholoog. Zonder het 
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Geheugenhuis was een mantelzorger eerder overbelast geraakt en was zijn naas-
te opgenomen in een verpleeghuis. Door de inzet van sociaal werk heeft bij deze 
casussen substitutie plaatsgevonden. 

De mogelijkheden voor substitutie lijken wel persoonsgebonden. Zo zal niet ieder-
een zich thuis voelen bij een collectieve aanpak als het Geheugenhuis. Zo moet bij 
Welzijn op Recept soms echt even gezocht worden voordat een passende activiteit 
is gevonden. Ook zien we vaak dat naast sociaal werk ook zorg een rol blijft spelen 
in het leven van inwoners. De chronische ziekte verdwijnt niet; de ondersteuning 
van een psycholoog blijft nodig.

Vanuit beleidsperspectief betekent dit dat het ene (zorg)aanbod niet zomaar in-
geruild kan worden voor het andere (sociaal werk-)aanbod. De ondersteuning van 
inwoners is het beste gediend met beide.
De GGZ dagbesteding is een mooi voorbeeld van substitutie van zorg door sociaal 
werk. Voorheen werd deze inloop aangeboden door een organisatie voor specialis-
tische GGZ (tweedelijns). Nu wordt de dagbesteding collectief en in de buurt aan-
geboden door een sociaal werk organisatie (nuldelijns), met inzet van vrijwilligers. 
Hiermee zijn niet alleen flinke kosten bespaard, maar wordt de dagbesteding ook 
in de buurt en laagdrempelig, dus meer in het normale leven, aangeboden. 

Grenzen samen zichtbaar maken
De preventie en substitutie hebben ook grenzen. Soms is de problematiek van 
inwoners te zwaar of te complex. De door sociaal werk geboden ondersteuning 
leidt dan, ondanks alle inzet en goede bedoelingen, niet tot resultaat. Dit werd bij-
voorbeeld duidelijk in een casus waarbij de inwoner bij nader inzien al veel zorg en 
ondersteuning ontving van verschillende organisaties. De inzet van sociaal werk 
leverde geen oplossing en meneer bleef ontevreden. Sommige bewoners zijn van-
wege bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening met sociaal werk niet verder te 
helpen, of zijn meer gebaat bij geestelijke gezondheidszorg. 
Door sociaal werk goed te verbinden met de zorgdomeinen kan die grens goed in 
beeld blijven. Dit werd duidelijk zichtbaar bij maatschappelijk werkers die ope-
reerden in een sociaal wijkteam. Van hun zorgcollega’s kregen ze steun om pro-
blemen bij inwoners goed te identificeren. En samen kon snel het juiste zorgaan-
bod georganiseerd worden – als dat nodig bleek te zijn. Al dan niet ondersteund 
door de kracht van sociaal werk.
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