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Samenvatting
Hoe gaat het in het Amersfoortse sociaal domein na de
decentralisaties per 1 januari 2015?
De effecten van deze verandering volgen we in deze
Amersfoortse monitor sociaal domein, om indien nodig op
basis hiervan bij te kunnen sturen. Deze monitor is de
vierde monitor met als verdiepend thema Werk en inkomen
en hier gaat het kwalitatieve onderzoek ook over (‘tellen
en vertellen’). In deze monitor beschrijven we de nieuwe
beschikbare cijfers en onderzoeken sinds de vorige
monitor. Daarbij ligt de nadruk op de outcome criteria
tevredenheid, doelrealisatie en uitval.
Sociale basisinfrastructuur
De sociale basisinfrastructuur bestaat uit familie, vrienden,
buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen,
kerken en moskeeën, charitas-instellingen, sociaal werkers,
scholen, werkgevers en ondernemers. Sinds 2017 heeft
Indebuurt033 een coördinerende rol binnen de sociale
basisinfrastructuur, in samenwerking met alle genoemde
partijen.
In 2018 had Indebuurt033 ruim 5500 unieke bezoekers. Dit
is ruim 3,5% van alle inwoners. Het daadwerkelijke bereik
is hoger, maar niet herleidbaar naar unieke inwoners.
Tevreden over houding medewerkers Indebuurt033,
bekendheid kan beter volgens inwoners
Uit cliëntervaringsonderzoek van Indebuurt033 in 2018
blijkt dat de inwoners het meest tevreden zijn over de
houding, de inschatting van de hulpvraag en de mate
waarin de ondersteuning past. Als verbeterpunten noemen
ze de bekendheid van Indebuurt033 en hun
informatieverstrekking.
Samenvatting

Grote verschillen tussen ernstig eenzamen en nieteenzamen qua steun, regie en schulden
Ernstig eenzame volwassen Amersfoorters hebben veel
vaker geen enkele steun (56%, tegenover 2% onder nieteenzamen). Ook hebben ze veel minder vaak sociale
contacten in de buurt. Hierdoor zullen zij eerder een
beroep doen op professionele hulp- en zorgverlening.
Verder ervaren ernstig eenzame volwassenen veel vaker
onvoldoende regie over het eigen leven (33% tegenover 2%)
en hebben ze veel vaker problematische schulden (19%
tegenover 3%). Daarnaast zijn ze minder vaak tevreden
over de kwaliteit van hun leven.
Wijkteams
Als er in de sociale basisinfrastructuur geen oplossing is,
kunnen Amersfoorters in hun eigen wijk een beroep doen
op een wijkteam. De wijkteams bieden ondersteuning
dichtbij de inwoner en zijn de toegang tot gespecialiseerde
zorg en ondersteuning. In 2018 heeft 8,5% van de
Amersfoortse huishoudens gebruik gemaakt van wijkteams.
Dit is hoger dan in 2017 (7,4%).
Bekendheid kan beter volgens inwoners
Om een effectieve toegangspoort tot zorg te kunnen zijn, is
het belangrijk dat de wijkteams bekend en bereikbaar zijn
bij inwoners. Uit de spiegelgesprekken blijkt dat de
wijkteams onder inwoners en organisaties niet altijd goed
bekend zijn, omdat inwoners soms laat of eerst naar de
verkeerde organisatie doorverwezen worden. Inwoners
benoemen wel dat deze bekendheid belangrijk is, omdat
inwoners dan eerder bij het wijkteam terecht kunnen
komen waardoor problemen deels minder groot zijn.
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Inwoners (zeer) tevreden over houding medewerker,
kwaliteit en effect ondersteuning
Tijdens spiegelgesprekken met inwoners met een hulpvraag
benoemen inwoners dat ze over het algemeen (heel)
tevreden zijn over de houding van de
wijkteammedewerkers. Dit bleek ook uit eerder
kwantitatief Rekenkameronderzoek: 74% van de cliënten
ervaarde het contact met de wijkteammedewerker als
(heel) prettig. Enkele inwoners vertellen tijdens de
spiegelgesprekken wel hoe makkelijk dit ook beschaamd
kan worden. Ook zijn de gesproken inwoners over het
algemeen heel tevreden over de kwaliteit en breedte van
de ondersteuning die ze van het wijkteam krijgen. Qua
effect benadrukken verschillende inwoners tijdens de
spiegelgesprekken het grote belang van de hulp in hun
leven. Ook meer rust ervaren, doordat er spanning van hen
af is gevallen, wordt regelmatig als effect genoemd.
Partners van de wijkteams benoemen in het spiegelgesprek
dat ze de komst van de wijkteams als een echte
verbetering voor inwoners zien, omdat wijkteams meer
integraal werken.
Wmo
Onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
vallen onder andere huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en
voorzieningen, begeleiding, dagactiviteiten en beschermd
wonen.
Nog lichte toename inwoners met Wmo
Het aandeel cliënten met Wmo steeg in 2018 nog licht,
terwijl dit bij andere 100.000+ gemeenten daalde. Ook in
2019 lijkt het licht verder te stijgen. De stijging in 2019
komt waarschijnlijk deels door de invoering van het Wmo
abonnementstarief.
Samenvatting

Huishoudelijke hulpcliënten meer tevreden over kwaliteit
en effect
Voor deze monitor kijken we specifiek naar de
tevredenheid van inwoners met huishoudelijke hulp,
vergeleken met cliënten die (ook) andere vormen van
Wmo-ondersteuning ontvangen. Inwoners met uitsluitend
huishoudelijke hulp blijken meer tevreden over de kwaliteit
van hun ondersteuning en over het effect op hun
zelfredzaamheid dan andere Wmo-cliënten.
Opgave qua wonen voor huisvesting kwetsbare doelgroepen
Uit onderzoek naar de verwachte vraag naar wonen met
zorg, afgezet tegen het bestaande aanbod voor
doelgroepen, blijkt dat Amersfoort “een flinke opgave
heeft in de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen. Zonder
aanvullende maatregelen kan op korte termijn niet worden
voldaan aan de huisvestingsvraag voor met name jongeren
en ouderen met een zorg en ondersteuningsvraag.” Dit kan
gevolgen hebben voor het aandeel Amersfoorters met
intensieve en dure intramurale zorg binnen de Wmo en
jeugdwet. Daarnaast kan het ook voor de inwoners zelf
negatieve gevolgen hebben, zoals dak- of thuisloosheid en
onveilige situaties in huis.
Jeugdzorg
Onder de Jeugdwet vallen zowel relatief lichte vormen van
jeugdzorg (zoals begeleiding en behandeling van dyslexie
en ADHD) als zwaardere vormen (zoals
ondertoezichtstelling en jeugdreclassering).
Aandeel jongeren met jeugdzorg stijgt nog
Het aandeel Amersfoortse jongeren dat ondersteuning
vanuit jeugdzorg kreeg, steeg nog licht in 2018. Meestal
gaat het hierbij om relatief lichte vormen van jeugdzorg,
5
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bijvoorbeeld begeleiding bij ADHD, dyslexie en autisme of
opvoedondersteuning. Net zoals in Amersfoort nam het
aandeel jeugdhulp zonder verblijf ook landelijk en in
andere 100.000+ gemeenten nog licht toe. Ook volgens de
voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2019 lijkt er
een verdere lichte stijging van het aantal jongeren met
jeugdzorg. De toename van het aandeel cliënten komt
mogelijk deels doordat wijkteams hulpvragen nu beter en
eerder signaleren. Daarnaast zou het samen kunnen hangen
met herhaald beroep onder jeugdhulp wat iets stijgt en in
Amersfoort hoger is dan in andere 100.000+ gemeenten.
Werk en inkomen
Voor iedereen die kan werken, maar het op de
arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, is er sinds 1
januari 2015 de Participatiewet. De wet heeft tot doel dat
meer mensen, met en zonder arbeidsbeperking, werk
vinden en meedoen naar vermogen.
Aandeel bijstandontvangers stabiliseert
Net als in 2017 ontving in 2018 bijna 4% van de
Amersfoorters (van 18 jaar of ouder) bijstand. Dit aandeel
ligt lager dan landelijk en andere 100.000+ gemeenten,
maar daar daalde het aandeel wel, terwijl dit in 2018 in
Amersfoort nog niet het geval was. Uit de voorlopige cijfers
van 2019 zien we het eerste half jaar van 2019 een lichte
daling. De verschillen tussen wijken zijn groot (variërend
van 0,4% in de ene wijk tot 9,9% in de andere wijk).
Huidige bijstandontvangers hebben grotere afstand tot de
arbeidsmarkt
Doordat momenteel meer inwoners zelf hun weg naar werk
vinden door het aantrekken van de arbeidsmarkt, verandert
de groep in de bijstand: de huidige bijstandontvangers
Samenvatting

blijken een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te hebben.
Verder blijkt uit verdiepende analyses dat voor langdurige
bijstandontvangers sociale of maatschappelijke activering
vaker het maximaal haalbare is dan voor de overige
bijstandontvangers.
Tevredenheid over houding en maatwerk, zoeken naar wat
haalbaar is
De meeste klanten van Arbeidsintegratie vinden de
ondersteuning passend. Volgens 75% past hun reintegratietraject goed bij wat ze kunnen en willen. Dit is
vergelijkbaar met 2012 en landelijk. Uit kwalitatief
casusonderzoek blijkt dat klanten vaak (erg) tevreden zijn
over de houding van hun trajectbegeleider, over het
maatwerk dat ze krijgen en de effecten van de
ondersteuning. Wel is het in het traject regelmatig zoeken
naar wat haalbaar is voor de klant. De meeste winst lijkt te
behalen bij het (blijven) bespreken van ervaringen en
verwachtingen en in sommige gevallen sneller (met
toestemming van de klant) afstemmen met andere
organisaties.
Armoede daalt
Het aandeel armen (volgens het niet-veel-maartoereikendcriterium) daalt in Amersfoort, net als in
Nederland, door de aantrekkende economie. Dit aandeel is
in Amersfoort lager dan in de rest van Nederland (5%
tegenover 5,7%). Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat
alle onderscheiden minimagroepen in Amersfoort voldoende
inkomen hebben voor de noodzakelijke kosten, maar dat er
bij sommige groepen onvoldoende inkomen is om sociaal te
participeren. Overigens gaat het Nibud er bij deze
berekening wel vanuit dat huishoudens van alle regelingen
gebruik maken, geen schulden hebben en niet in een voor
6

Home

hun inkomen te duur huis wonen. Als dit niet het geval is,
dan hebben meer huishoudens in de verschillende
minimagroepen onvoldoende inkomen.
(Passend) onderwijs
Speciaal basisonderwijs neemt af, voortijdig schoolverlaten
neem toe
Het algemene doel vanuit de wet Passend onderwijs is dat
kinderen, als het kan, naar het reguliere onderwijs gaan.
Hoewel landelijk het aandeel kinderen dat naar het
speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs gaat tussen 1
oktober 2017 en 1 oktober 2018 licht toeneemt, neemt dit
in Amersfoort af onder basisschoolleerlingen. Dit is in
Amersfoort dus in lijn met het doel om meer kinderen
regulier onderwijs te laten volgen.
Een ander belangrijk gewenst effect is dat jongeren hun
talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. In dit kader is
voortijdig schoolverlaten en thuiszitten ongewenst. Het
aandeel voortijdig schoolverlaters neemt in Amersfoort,
net als in andere 100.000+ gemeenten, na een eerdere
daling weer wat toe. Wel is het aandeel in Amersfoort nog
wat lager dan in andere gemeenten.
Wat betreft thuiszitten zien we dat eind schooljaar 20182019 16 kinderen en jongeren langdurig relatief verzuimen.
Dit is vergelijkbaar met een jaar eerder (19). Maar ook
andere kinderen gaan niet naar school, bijvoorbeeld
vanwege ziekte (geoorloofd verzuim) of vrijstellingen.
Sport en bewegen
Voldoende beweging is belangrijk in de strijd tegen zaken
als overgewicht, eenzaamheid en het voorkomen van
depressies. Amersfoort zet in op het ervaren van plezier in
sport en bewegen, waarbij de positieve maatschappelijke
Samenvatting

effecten vanzelf moeten volgen. Hoewel veel
Amersfoorters regelmatig sporten en recreatief bewegen,
krijgt lang niet iedereen dagelijks voldoende beweging
volgens de nieuwe beweegrichtlijn. Van de volwassenen
voldoet 58% aan de beweegrichtlijn en dit is 39% onder de
senioren. Dit lijkt iets hoger dan landelijk. Over het aanbod
aan sportvoorzieningen en –activiteiten zijn Amersfoorters
in 2018 even tevreden als in 2014, maar over de
mogelijkheden om te sporten in de openbare ruimte is de
tevredenheid iets gedaald.
Transformatie
Continuïteit gerealiseerd, maatregelen om zorg duurzaam
betaalbaar te houden
Landelijk en in Amersfoort is, volgens het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP), voor grote groepen mensen de
continuïteit van zorg en ondersteuning gerealiseerd, en zijn
gemeenten sindsdien bezig met de transformatie en
integraal werken. In Amersfoort namen de kosten, net als
landelijk, toe. Het aantal cliënten met Wmo en jeugdzorg
nam sinds 2015/2016 zelfs sterker toe dan in vergelijkbare
gemeenten. Om de zorg en ondersteuning duurzaam
betaalbaar te houden, is Amersfoort bezig met
verschillende maatregelen die moeten leiden tot meer
inzet van de eigen mogelijkheden van het sociaal netwerk
en meer integrale hulp.
Voorzieningen vooral gebruikt door ‘kwetsbare’ inwoners,
behalve bij deel jeugdzorg
Het SCP constateert dat gemeenten met de voorzieningen
over het algemeen de inwoners bereiken met een lagere
kwaliteit van leven en dus de meer kwetsbare mensen. De
voorzieningen worden dus gebruikt door de mensen
7
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waarvoor ze bedoeld zijn: kwetsbare mensen met een
minder goede kwaliteit van leven. Daarentegen bereiken
gemeenten bij jeugdzorg zonder verblijf wel “relatief
weinig kwetsbare mensen”.
Integraliteit, toegang en samenwerking blijven
aandachtspunten
Het SCP concludeert dat veel mensen niet bij alle
problemen hulp krijgen van een professional of iemand uit
het eigen netwerk. Dit geldt vooral voor
multigebruikhuishoudens, gebruikers van de Participatiewet
en mensen in de Wmo. Ook uit onderzoek van de
Amersfoortse Rekenkamer blijkt dat “sociale wijkteams,
huisartsen en onderwijsinstellingen erkennen dat
problematiek bij jeugdigen en gezinnen soms onder de
radar kan blijven.” Daarnaast wordt uit verschillende
Amersfoortse onderzoeken duidelijk dat laagdrempeligheid
en vindbaarheid belangrijk blijven, omdat er signalen zijn
dat zowel inwoners als professionals niet altijd goed de
weg weten te vinden. Daarnaast blijkt dat verschillende
professionals verbetermogelijkheden zien qua
samenwerking. Bijvoorbeeld in de intensiteit van
samenwerken of in het (sneller) doorverwijzen naar elkaar.
Nu vinden professionals dat ze in bepaalde gevallen nog
teveel naast elkaar en niet met elkaar werken.

naarmate hulp meer toegesneden moet zijn op individuele
vragen en behoeften en meer integraal van karakter moet
zijn. In Amersfoort komen wachttijden en -lijsten daarnaast
ook door personeelsschaarste bij aanbieders en
onvoldoende huisvesting voor cliënten.

Wachttijden bij diverse zorgvormen
Als inwoners wachten op hulp, dan ontvangen ze de
benodigde ondersteuning (nog) niet. In Amersfoort geven
beleidsmedewerkers aan dat er bij diverse zorgvormen
wachttijden en wachtlijsten zijn, zoals bij jeugd-GGZ en
verblijfszorg, maatschappelijke opvang en ondersteuning
met noodzakelijk verblijf (beschermd wonen). Het NJi
noemt echter dat wachten op hulp onvermijdelijk is, zeker
Samenvatting
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1 Inleiding

Foto: Freeimages.com / Justine FG
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1 Inleiding
1.1 Kader & achtergrond
Met de decentralisaties per 2015 in het sociaal domein
kregen gemeenten er veel nieuwe taken bij. Met alle
veranderingen heeft de gemeente meer de regie gekregen
in het sociaal domein.
Doel monitor: effecten proces volgen om bij te kunnen
sturen
De effecten van alle veranderingen volgen we sinds 2015
met de Amersfoortse monitor sociaal domein. Op basis
hiervan kijkt de gemeente welke resultaten er zijn geboekt
en of er al dan niet moet worden bijgestuurd. Met de
monitor brengt de gemeente allerhande (beleids)informatie
over het sociaal domein op een gestructureerde,
samenhangende en herhaalbare wijze in kaart.
Desondanks blijft het lastig om de invloed van het
Amersfoortse beleid op de doelen te monitoren, omdat
deze niet op zich staan, maar afhankelijk zijn van aspecten
als landelijk beleid (bijvoorbeeld omtrent het Wmo
abonnementstarief) en de landelijke conjunctuur. Het is in
het bijzonder lastig om de doelen van de transformatie te
monitoren. Daarbij is de transformatie geen
opzichzelfstaand doel, maar een middel om uiteindelijk
maatschappelijke effecten en doelen te bereiken. In
hoofdstuk 9 gaan we nader in op de Amersfoortse
transformatiedoelen.

Voor het monitoren in het sociaal domein volgt de
gemeente verder de cyclus van beleidsplan,
uitvoeringsagenda en deze Amersfoortse monitor.
Reikwijdte
De reikwijdte van deze Amersfoortse monitor is het sociaal
domein en bestaat uit Werk & Inkomen, Jeugd & Onderwijs
en Zorg & Welzijn. De 3D’s (incl. Passend Onderwijs)
nemen we hierin integraal mee. Daarnaast heeft het
sociaal domein raakvlakken met onderwerpen als veiligheid
en wonen, maar deze onderwerpen vallen buiten de
monitor. Deze onderwerpen komen in andere Amersfoortse
monitoren en onderzoeken aan bod. Op verzoek van de
Raad (zie ook paragraaf 1.2) maken we eenmalig een
uitzondering voor sport en nemen we hierover dit jaar wel
een hoofdstuk op in de monitor.

Deze monitor gaat over de effecten op de doelen in het
sociaal domein en niet over de kosten. Hierover wordt
verantwoord via de begrotingscyclus.
Inleiding
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1.2 Invulling monitor 2019

Figuur 1: Proces monitor

Dit is de vierde Amersfoortse monitor sociaal domein. Zoals
zichtbaar in figuur 1 is de gemeenteraad sinds 2014 op
verschillende momenten en op verschillende manieren
betrokken bij de invulling en opzet van deze monitor.
Voor deze monitor volgen we de opzet en uitgangspunten
zoals zijn vastgesteld in het ‘Raadsvoorstel Monitoring
Sociaal Domein 2018’ en het ‘voorstel monitor sociaal
domein 2019’ dat we 11 februari in het kwartaaloverleg
Sociaal Domein met de woordvoerders besproken hebben.
Dat betekent onder meer dat we aansluiten bij de
geformuleerde maatschappelijke effecten en
richtinggevende doelen (zie paragraaf 1.3 en de
doelenbomen bij elk hoofdstuk) en bij de landelijke
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Themanummer werk en inkomen
Andere uitgangspunten zijn dat in de monitor elk jaar een
thema centraal staat en over dat thema dan ook het
kwalitatieve onderzoek gaat (‘tellen en vertellen’). Tijdens
de Ronde van 9 oktober 2018 noemden raadsleden werk en
inkomen het vaakst als thema voor de monitor van 2019.
Op basis van deze Ronde hebben we werk en inkomen als
thema voorgesteld voor de monitor van 2019, met daarbij
een kwalitatief onderzoek over een aspect van werk en
inkomen, namelijk de ervaringen van mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt. Deze groep noemden raadsleden
expliciet. Dit gaat om de brede groep mensen met reintegratie.
In deze monitor is beperkt aandacht voor minimabeleid,
omdat (zoals al toegezegd in het coalitieakkoord) in 2020
een evaluatie van het nieuwe minimabeleid komt. Dit
gebeurt naar aanleiding van nieuwe maatregelen rond
Inleiding
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minimabeleid uit 2018 en 2019. De effecten van dit nieuwe
minimabeleid zijn nu nog niet te meten. De raadsleden zijn
met deze invulling akkoord gegaan.
Ook aandacht voor huishoudelijke hulp en sport en
bewegen
In de monitor van 2019 is aanvullend aandacht voor
huishoudelijke hulp en sport en bewegen, omdat
raadsleden deze onderwerpen ook noemden in de Ronde
van 9 oktober 2018. Wat betreft huishoudelijke hulp
beschrijven we de ervaringen van cliënten met
huishoudelijke hulp op basis van de beschikbare cijfers uit
de cliëntervaringsonderzoeken Wmo. Voor sport en
bewegen beschrijven we onder andere de belangrijkste
cijfers uit de Vrijetijdsmonitor van 2018. Sport is een
onderdeel van dit vrijetijdsonderzoek onder een
representatieve steekproef van alle volwassen
Amersfoorters.
Perspectief professional / aanbieder meegenomen
Een andere wens geuit door raadsleden tijdens de Ronde
van 9 oktober 2018 was om het perspectief van de
professional / aanbieder mee te nemen in de monitor. In
het kwalitatieve onderzoek naar mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt is bijvoorbeeld de mening van de
trajectbegeleider meegenomen (zie paragraaf 6.3). En bij
de spiegelgesprekken bij de wijkteams zijn ook de partners
van de wijkteams naar hun ervaringen gevraagd (zie
paragraaf 3.2).
Op zoek naar alternatieve manier meten cliëntervaring
Jeugd en Wmo
In 2019 voerden we niet opnieuw de
cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo uit.
Inleiding

De toegevoegde waarde van dit jaarlijks meten is beperkt,
omdat binnen een jaar zelden statistisch significante
verschillen optreden. Verder voorkomen we dat we
cliënten en eventueel mantelzorgers onnodig belasten met
het invullen van vragenlijsten. In de tijd die dit bespaart,
gaat de gemeente op zoek naar een alternatieve manier
van cliëntervaring meten, bijvoorbeeld via Ervaringwijzer1.
Een manier die meer aansluit bij de behoefte om er meer
van te kunnen leren en meer op te kunnen sturen. Hiermee
speelt de gemeente in op verwachte wetswijzigingen voor
het meten van cliëntervaring. Hierna ontstaat naar
verwachting meer ruimte voor het meten van cliëntervaring
die aansluit bij de individuele behoeften van gemeenten.
1.3 Maatschappelijke effecten en richtinggevende
doelen
Beoogde maatschappelijke effecten
In deze monitor maken we een koppeling naar de
maatschappelijke effecten en de bijbehorende doelen. De
maatschappelijke effecten (zie ook bijlage 1):

• Meedoen: de Amersfoortse samenleving is inclusief en
iedereen doet mee

• Omzien naar elkaar: Amersfoorters ondersteunen elkaar
en zetten zich actief in voor de samenleving
• Ontwikkelen en opgroeien: De Amersfoortse inwoners
ontwikkelen zich tot weerbare en competente
volwassenen
• Thuis in je huis: Amersfoorters zijn in staat zo lang
mogelijk te functioneren in de thuisomgeving
• Gezonde en vitale stad: Een gezond Amersfoort en
optimale kansen voor de gezondheid van Amersfoorters
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Sociaal domein
Maatschappelijke
effecten

Doelenboom: hoe verhouden indicatoren zich tot doelen
en maatschappelijke effecten
Bij alle hoofdstukken beginnen we met een doelenboom
waarin beschreven staat wat de maatschappelijke effecten
en richtinggevende doelen zijn die samenhangen met het
onderwerp. In ditzelfde schema geven we ook de
belangrijkste indicatoren weer en hoe deze zich verhouden
tot de doelen. Waar mogelijk kiezen we indicatoren die
aansluiten bij de outcome criteria (tevredenheid,
doelrealisatie en uitval). In de doelenboom staat ook hoe
deze indicatoren zich ontwikkelen in de tijd en indien
beschikbaar hoe we in Amersfoort op deze indicator
‘scoren’ ten opzichte van de andere 100.000+ gemeenten
of Nederland.2

Voorbeeld
Bij de doelenboom hieronder staat als voorbeeld de
indicator: % Wmo-cliënten dat vindt dat ze zich door de
ondersteuning beter kunnen redden (doelrealisatie). Het is
een indicator voor de richtinggevende doelen 8 (meer
mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en krijgen zo
nodig hulp en ondersteuning) en 10 (meer ouderen en
inwoners met een beperking wonen (langer) zelfstandig).
We zien dat de score hierop stabiel is in de tijd en
Amersfoort vergelijkbaar is met andere 100.000+
gemeenten.

Omzien naar
elkaar

Ontwikkelen
en opgroeien

1. M eer
jeugdigen
ontwikkelen
zich
optimaal

Richtinggevende doelen

Voor de beschrijving van de stand van zaken op deze
maatschappelijke effecten en bijbehorende doelen
gebruiken we meerdere Amersfoortse en landelijke
onderzoeken evenals (registratie)cijfers. Daarnaast gaan
we in het hoofdstuk transformatie in op de
transformatiedoelen. De transformatie van het sociaal
domein moet helpen om de gewenste maatschappelijke
effecten te bereiken.

3. M eer
sociale
cohesie in
de buurten
en wijken

2. M eer
jeugdigen
groeien op in
een veilige en
positieve gezinsen thuissituatie

9. M eer
volwassenen
leven in een
veilige
(thuis)situatie

7. M eer mensen
met een afstand
tot arbeidsmarkt
werken (incl.
sociale activering
en dagbesteding)

Beweging in ongewenste richting

Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld
in 100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

% Wmo-cliënten dat vindt dat ze zich
door de ondersteuning beter kunnen
redden (doelrealisatie)

CEO Wmo

2016

2017

2018

77%

81%

-

12. M eer
mensen
zijn
sociaal
weerbaar

11. M eer
mensen zijn
in staat
gezond te
leven

Indicator blijft stabiel
Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten
Benchmark

Beweging

13. M eer
mensen
sporten
en
bewegen

10. M eer
ouderen en
inwoners met
een beperking
wonen (langer)
zelfstandig

8. M eer mensen
functioneren zo
zelfredzaam
mogelijk en
krijgen zo nodig
hulp en
ondersteuning

6. M inder
volwassenen en
kinderen ervaren
financiële
belemmeringen
om 'mee te doen'
5. M eer
mensen
helpen elkaar
of zien naar
elkaar om

Gezonde en
vitale stad

Thuis in je huis

4. M inder
mensen zijn
sociaal
geïsoleerd of
eenzaam

Beweging in gewenste richting

Inleiding

Meedoen

Richtinggevende doelen
doelen 8 en 10
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Sociale basisinfrastructuur

Richtinggevende doelen

Maatschappelijke
effecten

Home

Omzien naar
elkaar

Ontwikkelen en
opgroeien

3. Meer
sociale
cohesie in
de buurten
en wijken

5. Meer
mensen
helpen elkaar
of zien naar
elkaar om
4. Minder
mensen zijn
sociaal
geïsoleerd of
eenzaam

Beweging in gewenste richting

10. Meer
ouderen en
inwoners met
een beperking
wonen (langer)
zelfstandig

8. Meer mensen
functioneren zo
zelfredzaam
mogelijk en
krijgen zo nodig
hulp en
ondersteuning

12. Meer
mensen
zijn
sociaal
weerbaar
11. Meer
mensen zijn
in staat
gezond te
leven

Beweging in ongewenste richting
(ongeveer) gelijk aan gemiddeld
in Nederland

Indicator

Bron

% volwassenen met onvoldoende regie
over eigen leven

Gezonde en
vitale stad

Thuis in je huis

Lager dan gemiddeld in
Nederland

% IDB033-cliënten dat vindt dat er
passende oplossing bij hun vraag was
(tevredenheid)
% IDB033-cliënten dat vindt dat ze door
ondersteuning/activiteiten meer
zelfredzaam zijn (doelrealisatie)
% mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar
belast of overbelast voelt
% ernstig eenzame volwassenen

Sociale basisinfrastructuur

Meedoen

Indicator blijft stabiel
Hoger dan gemiddeld in
Nederland

Beweging

Benchmark

Richtinggevende doelen

2016

2017

2018

Indebuurt033

-

-

70%

-

-

doel 8

Indebuurt033

-

-

55%

-

-

doel 8

O&S

21%

21%

-

-

doel 5

GGD

11,2%

-

-

GGD

6,2%

-

-

doelen 3, 4,
en 11
-

doelen 8 en 10
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2 Sociale basisinfrastructuur
De sociale basisinfrastructuur bestaat uit familie,
vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers,
verenigingen, kerken en moskeeën, charitas-instellingen,
sociaal werkers, scholen, werkgevers en ondernemers.
Sinds 2017 is Indebuurt033 de organisatie die binnen de
sociale basisinfrastructuur een coördinerende rol heeft en
tot doel heeft samen met inwoners te werken aan een
leefbare buurt en een plek waar iedereen meetelt en
meedoet, in samenwerking met alle genoemde partijen.
De sociale basisinfrastructuur en de hulp en ondersteuning
van Indebuurt033 zijn vooral gericht op de gewenste
maatschappelijke effecten ‘meedoen’ en ‘omzien naar
elkaar’. Naar elkaar omzien en onderlinge hulp geven uit
zich bijvoorbeeld in het verlenen van mantelzorg en elkaar
steun bieden, ook tegen eenzaamheid. In het kader van
meedoen en mensen zo zelfredzaam mogelijk laten
functioneren en waar nodig te ondersteunen met hulp en
ondersteuning, is bijvoorbeeld ervaren regie over eigen
leven relevant. De outcome criteria cliënttevredenheid en
doelrealisatie (meer ervaren zelfredzaamheid) zeggen wat
over de gewenste maatschappelijke effecten bij
Indebuurt033.
2.1 Ontwikkelingen Indebuurt033
In 2018 had Indebuurt033 ruim 5500 unieke bezoekers. Dit
is ruim 3,5% van alle inwoners. Het daadwerkelijke bereik
is hoger, maar niet herleidbaar naar unieke inwoners. Het
betreft bijvoorbeeld inwoners die in de informatiewinkels
binnenlopen voor advies en informatie of jongeren die een
Sociale basisinfrastructuur

vraag aan een jongerenwerker hebben. Van deze inwoners
worden geen gegevens vastgelegd. Het ging in 2018 om
ruim 30.000 contactmomenten. Onbekend is welk deel
hiervan unieke bezoekers betreft. In 2017 was het aantal
niet nader gespecificeerde contactmomenten ruim 10.0003.
Deze stijging komt volgens Indebuurt033 deels door een
hoger bereik, maar ook deels door een betere registratie
van de contactmomenten.
We kunnen het bereik van Indebuurt033 niet vergelijken
met landelijk gemiddeld of andere gemeenten door
verschillen in de lokale inrichting van de sociale
basisinfrastructuur.
2.2 Cliëntervaring Indebuurt033
Van de mensen die hulp en ondersteuning via Indebuurt033
krijgen, wil de gemeente weten hoe zij dit ervaren. Deze
hulp en ondersteuning is vooral gericht op de doelen
‘meedoen’ en ‘omzien naar elkaar’. In de ‘Amersfoortse
monitor sociaal domein 2018’ beschreven we de ervaring
van Indebuurt033-cliënten. Dit deden we op basis van de
beschikbare cijfers uit cliëntervaringsonderzoek dat in 2018
bij Indebuurt033 was uitgevoerd (de bijbehorende
rapportage was nog niet beschikbaar). Sindsdien is er geen
nieuw cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd (eind 2019-2020
worden inwoners gevraagd naar ervaringen via de methode
van ‘spiegelgesprekken’). Wel zijn er op basis van de
rapportage van het cliëntervaringsonderzoek (BMC 2018)
aanvullende inzichten die we hier beschrijven.
Complimenten over bejegening door medewerker en
passendheid ondersteuning
Cliënten is gevraagd wat zij vinden dat goed gaat bij
Indebuurt033 en wat beter zou kunnen. De cliënten die
16
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ondersteuning kregen (dus niet de mensen die alleen een
informatievraag hadden) maakten de meeste complimenten
over de hulpvaardigheid, klantvriendelijkheid en
bejegening door de medewerkers. Daarnaast maakten ze
complimenten over de inschatting van de hulpvraag en de
aansluiting van de ondersteuning. Deze tevredenheid bleek
in de vorige monitor ook al uit de cijfers. Zo vond 70% dat
er een passende oplossing was voor hun vraag en vond 89%
dat de medewerker goed luisterde naar wat de cliënten
wilde.
Cliënten zien verbetermogelijkheden in activiteiten en
bekendheid Indebuurt033
Meerdere cliënten die ondersteuning kregen, noemen als
verbeterpunt dat Indebuurt033 meer activiteiten zou
kunnen organiseren, zoals meer vriendenkringen opstarten.
Daarnaast zien enkele cliënten verbetermogelijkheden bij
de bekendheid van Indebuurt033 en hun
informatieverstrekking (zoals overzichten van activiteiten
en voorlichting over wet- en regelgeving). Ook uit de cijfers
in de vorige monitor bleek al dat niet alle cliënten wisten
waar zij moesten zijn met hun vraag (67% wist dit, 12% wist
dit niet, en de rest antwoordde neutraal).
2.3 Mantelzorg
Amersfoort streeft er naar dat inwoners elkaar helpen en
naar elkaar omzien. Naar elkaar omzien en onderlinge hulp
uit zich bijvoorbeeld in het verlenen van mantelzorg. In de
monitor van 2018 beschreven we dat in 2017 15% van de
Amersfoorters mantelzorg gaf, en 21% van hen voelde zich
tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast.
Sindsdien zijn er geen nieuwe Amersfoortse cijfers (eind
2019 wordt dit onderzoek herhaald). Wel zijn er op basis
Sociale basisinfrastructuur

van landelijk onderzoek nieuwe inzichten over mantelzorg
en werk, die we hieronder beschrijven.
Landelijk beeld: intensieve mantelzorgers met baan
ervaren lagere kwaliteit van leven
Volgens landelijk onderzoek van het SCP (2019b)
combineert een kwart van de 16 tot 69-jarigen hun baan
met het geven van mantelzorg. “De verwachting is dat de
combinatie van werk en mantelzorg steeds vaker zal
voorkomen. Dat komt door een stijging van het aantal
(oude) ouderen en het aantal mensen met chronische
aandoeningen en meer nadruk op inzet van hulp uit het
sociale netwerk in bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015, maar ook door de stijgende
arbeidsparticipatie.” (SCP 2019b, p.6)
Ruim 70% van de werkende mantelzorgers vindt arbeid en
mantelzorg goed te combineren. Maar dit geldt minder voor
intensieve mantelzorgers (wekelijks minimaal 8 uur) met
een baan. Zij ervaren een relatief lage kwaliteit van leven.
Volgens het SCP (2019b, persbericht) zijn ze “substantieel
minder tevreden over hun leven en ervaren meer tijdsdruk.
Dit geldt ook voor mantelzorgers van iemand met een
psychische beperking. Tot slot voelen ook mensen die
vinden dat zij de hulp wel moeten geven zich vaker onder
tijdsdruk staan.”
2.4 Eenzaamheid
De gemeente streeft naar een samenleving waarin mensen
elkaar ondersteunen en naar elkaar omzien. Mensen kunnen
elkaar bijvoorbeeld helpen door steun te bieden.
Uit de monitor van 2018 bleek dat ernstige eenzaamheid4
in 2016 ongeveer even vaak voorkwam onder Amersfoortse
volwassenen (11,2%) als senioren (9,4%). Ook beschreven
17
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we dat eenzaamheid met diverse negatieve aspecten
samenhangt, bijvoorbeeld gebrek aan sociale steun.

slechts 2% onder niet-eenzame volwassen Amersfoorters
(zie figuur 2). Ook hebben ernstig eenzame volwassenen
veel minder vaak sociale contacten in de buurt. “Mensen
Ernstig eenzame volwassen Amersfoorters: minder
die vereenzamen hebben minder mogelijkheden om terug
steun, contacten en regie
te vallen op een eigen sociaal vangnet waardoor zij, als er
De GGD (2018) heeft aanvullende analyses uitgevoerd naar
problemen ontstaan, eerder een beroep doen op
eenzaamheid onder 19-64 jarige Amersfoorters. Hieruit
professionele hulp- en zorgverlening. Zo geeft bijvoorbeeld
blijkt dat in 2016 zelfs 56% van de ernstig eenzame
65% van de ernstig eenzame 19-64 jarigen aan voor hulp of
volwassen Amersfoorters geen enkele steun ontvangt
zorg niet terug te kunnen vallen op mensen in de buurt,
(sociaal, emotioneel noch praktisch), vergeleken met
terwijl dat van de niet-eenzamen 9% is.” (GGD 2018, p.10)
Verder ervaren ernstig eenzamen
volwassen Amersfoorters
veel vaker onvoldoende regie over
Figuur 2: Sociale steun en zelfredzaamheid naar mate van eenzaamheid
het eigen leven (33% tegenover 2%
van de niet-eenzamen), en hebben
ze veel vaker problematische
schulden (19% tegenover 3% van de
niet-eenzamen). Uit landelijk
onderzoek van het SCP (2019d) blijkt
bovendien dat ervaren regie en
eenzaamheid belangrijke factoren
zijn voor iemands kwaliteit van
leven: mensen die eenzaam zijn
en/of weinig regie over het leven
ervaren, zijn minder tevreden over
hun leven.

Bron: GGD ‘Eenzaamheid in beeld bij 19-64 jarige Amersfoorters’, analyses obv GGD Gezondheidsmonitor 2016

Sociale basisinfrastructuur
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2.5 Scheidingen
Kinderen van gescheiden ouders hebben meer
problemen
Scheiden is een thema dat in de aandacht staat, met name
(v)echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn.
Kinderen kunnen tijdens en na, zelfs tot in de
volwassenheid, gevolgen van scheiding ondervinden. “Met
de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het na
verloop van tijd weer goed. Toch hebben kinderen van
gescheiden ouders ongeveer dubbel zoveel problemen als
kinderen uit intacte gezinnen.” (NJi dossier ‘scheiding’)
Het gaat dan volgens het NJi bijvoorbeeld om gedrag- en
psychische problemen, moeite met vriendschappen en een
zwakkere band met ouders, maar ook problemen op school
en een lager opleidingsniveau. Ook hebben ze later zelf
een groter scheidingsrisico.

Dit is deels verklaarbaar doordat ook het aantal
huishoudens met thuiswonende kinderen in die periode
toenam. We zien verschillen tussen wijken, maar deze zijn
grotendeels verklaarbaar vanuit de verschillen qua
bevolkingsopbouw. De wijken met het hoogste percentage
scheidingen met thuiswonende kinderen zijn de wijken
waar relatief veel huishoudens met kinderen wonen. Omdat
in Vathorst en Nieuwland veel huishoudens met
thuiswonende kinderen wonen, is ook het absolute aantal
scheidingen met kinderen aanmerkelijk hoger dan in de
meeste andere wijken. Als we in de analyses rekening
houden met het aantal huishoudens met thuiswonende
kinderen in een wijk, dan zijn er vrijwel geen verschillen
tussen wijken. Hieruit blijkt dus dat het percentage
scheidingen met kinderen vooral bepaald wordt door het
aantal huishoudens met kinderen in een wijk.

Bij meerderheid scheidingen thuiswonend kind
betrokken
Bij hoeveel van de scheidingen in Amersfoort zijn kinderen
betrokken? Bij circa zes op de tien scheidingen in
Amersfoort woont er minimaal één kind thuis. Bij de
overige scheidingen woont geen kind thuis of is onbekend
of een kind thuis woont. (O&S 2018a, zie bijlage 4 voor
hele rapport) Dit is zonder het aandeel samenwonenden
dat uit elkaar gaat zonder huwelijk of geregistreerd
partnerschap, omdat daar geen informatie over bekend is.
In absolute aantallen waren in de periode 2015-2017 bij 794
scheidingen één of meer thuiswonende kinderen betrokken.
Dit zijn er dus gemiddeld zo’n 265 per jaar.
Het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen is in
heel Amersfoort in de periode 2015-2017 licht toegenomen
ten opzichte van de periode 2012-2014 (van 751 naar 794).
Sociale basisinfrastructuur
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3 Wijkteams

Foto: Freeimages.com / Yarik Mishin
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Wijkteams

Richtinggevende doelen

Maatschappelijke
effecten

Home

Ontwikkelen
en opgroeien

Omzien naar
elkaar

5. Meer
mensen
helpen elkaar
of zien naar
elkaar om

Thuis in je huis

10. Meer
ouderen en
inwoners met
een beperking
wonen (langer)
zelfstandig

8. Meer mensen
functioneren zo
zelfredzaam
mogelijk en
krijgen zo nodig
hulp en
ondersteuning

Beweging in gewenste richting

Wijkteams

Meedoen

Beweging in ongewenste richting

Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld
in 100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

Indicator blijft stabiel
Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging
2016

2017

2018

Benchmark

Richtinggevende doelen

% cliënten ‘wijkteammedewerker heeft
goed geholpen’ (tevredenheid)
% cliënten ‘door hulp wijkteammedewerker beter in staat om eigen problemen op te lossen’ (doelrealisatie)
% uitval cliënten wijkteams

Rekenkameronderzoek
Rekenkameronderzoek

-

88%

-

-

-

doel 8

-

40%

-

-

-

doelen 5, 8,
en 10

Gemeente

4%

3%

3%

-

doel 8

% inwoners verder in sbi of op eigen
kracht vanuit wijkteams
% inwoners dat begeleiding via
wijkteam krijgt tov totaal begeleiding

Gemeente

28%

24%

21%

-

doelen 5 en 8

Gemeente

45%

42%

44%

-

doel 8
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3 Wijkteams
Als er in de sociale basisinfrastructuur geen oplossing is,
kunnen Amersfoorters in hun eigen wijk een beroep doen
op een wijkteam. De wijkteams bieden ondersteuning
dichtbij de inwoner en zijn de toegang tot gespecialiseerde
zorg en ondersteuning.
Met de inzet van de wijkteams streeft de gemeente vooral
naar de gewenste maatschappelijke effecten ‘meedoen’,
‘omzien naar elkaar’ en ‘thuis in je huis’. Bijvoorbeeld
door de zelf- en samenredzaamheid van burgers te
vergroten of te behouden. De outcome criteria
cliënttevredenheid, doelrealisatie en uitval tonen in
hoeverre dat is gelukt. Ook inwoners die na contact met
het wijkteam verder kunnen in de sociale
basisinfrastructuur of op eigen kracht, of inwoners die
begeleiding krijgen via het wijkteam, geven inzicht in de
maatschappelijke effecten. Want het idee is om zorg
dichtbij te organiseren om zo ook het helpen en omzien
naar elkaar in de wijk te bevorderen.
3.1 Ontwikkelingen
Met de inzet van de wijkteams beoogt de gemeente de
zelf- en samenredzaamheid van de inwoners te vergroten
of te behouden. In dat kader kijken we naar hoeveel
mensen na hun contact met het wijkteam verder kunnen op
eigen kracht, al of niet met behulp van hun netwerk, of
verder kunnen in de sociale basisinfrastructuur. Ook het
aandeel mensen dat begeleiding krijgt door het wijkteam
geeft inzicht in de doelen.

Wijkteams

Cijfers wijkteams herrekend
Voor de indicatoren ‘inwoners verder in sociale
basisinfrastructuur of op eigen kracht vanuit wijkteams’,
‘inwoners met begeleiding via wijkteam ten opzichte van
totaal begeleiding’, ‘uitval cliënten wijkteams’ en
‘huishoudens die gebruik maken van wijkteams’ zijn de
percentages voor 2016 en 2017 herrekend. Deze nieuwe
berekening is nodig, omdat bij analyse is gebleken dat bij
de oorspronkelijke berekening door een systeemfout een
deel van de cliënten niet is betrokken. Door deze
herrekening verschillen de percentages voor 2016 en 2017
van de percentages zoals weergegeven in de monitor
sociaal domein 2018. Na deze herrekening zijn de
percentages 2016-2018, zoals in deze monitor
weergegeven, onderling vergelijkbaar.
8,5% huishoudens maakt gebruik van wijkteams
In 2018 heeft 8,5% van de Amersfoortse huishoudens
gebruik gemaakt van wijkteams. Dit is hoger dan in 2017
(7,4%) en 2016 (5,7%), omdat meer mensen zorg en
ondersteuning krijgen (zie figuur 3). We kunnen het bereik
van de wijkteams niet vergelijken met landelijk gemiddeld
of andere gemeenten door verschillen in de lokale
inrichting van de wijkteams.
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Figuur 3: Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van
wijkteams

Figuur 4: Percentage huishoudens dat gebruik maakt van
wijkteams in 2018, per wijk

Bron: gemeente, bewerking O&S

Verschillen tussen wijken
We zien in 2018 dezelfde verschillen tussen de wijkteams
als in 2017. Wijkteam Soesterkwartier (de wijk waar al het
langste een wijkteam zit) kent het grootste gebruik,
gevolgd door Liendert / Rustenburg (zie figuur 4).
Waarschijnlijk hangt dit samen met de relatief lage sociaaleconomische status (zoals opleidingsniveau en inkomen van
inwoners) in deze wijken. In Kattenbroek / Hoogland
maken relatief de minste huishoudens gebruik van het
wijkteam, maar ook in Nieuwland en Vathorst /
Hooglanderveen is het gebruik relatief beperkt. Dit hangt
waarschijnlijk samen met de relatief hoge sociaaleconomische status in deze wijken. Verder zijn dit de
wijken waar verhoudingsgewijs een hoog aandeel van de
jongeren rechtstreeks door de huisarts verwezen wordt
naar jeugdzorg.
Wijkteams

Bron: gemeente, bewerking O&S

Lastig op- en afschalen te bepalen door diversiteit in
zorgpaden
Cliënten binnen het sociaal domein bewandelen
verschillende wegen. Uit de registraties komt dan ook een
gemêleerd beeld van gevolgde zorgpaden naar voren. De
bewegingen daarin kunnen we niet zonder meer duiden als
op- of afschalen. Ook al omdat het mogelijk is dat cliënten
tegelijkertijd zowel op- als afschalen (bijvoorbeeld
tegelijkertijd een maatje en specialistische zorg). Daarom
hebben we het in het vervolg niet over op- en afschalen en
zeggen we alleen iets over verder op eigen kracht en in de
sociale basisinfrastructuur.
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Minder hulpvragen terugverwezen naar
basisinfrastructuur of eigen kracht
In 2018 is 21% van de hulpvragen alleen doorverwezen naar
de basisinfrastructuur of eigen kracht. Dit is lager dan in
2017 (24%) en 2016 (28%). Mogelijk komt dit mede doordat
hulpvragen minder snel worden afgesloten, omdat
wijkteammedewerkers bijvoorbeeld langer een vinger aan
de pols houden. Daarnaast zijn er cliënten die zowel terug
naar de basisinfrastructuur verwezen worden of op eigen
kracht verder kunnen, als aanvullende zorg krijgen. Het is
niet bekend hoe groot deze groep is. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om inwoners die naast hulp van een maatje of
buurvrouw ook huishoudelijke hulp krijgen.
De meeste van deze hulpvragen - die afgesloten zijn naar
de basisinfrastructuur of eigen kracht - zijn afgehandeld op
basis van zelfredzaamheid: in bijna 85% van de gevallen
kan de inwoner verder op eigen kracht of met behulp van
hun netwerk. In de overige circa 15% zijn inwoners
doorverwezen naar de sociale basisinfrastructuur.
Overigens moet worden beseft dat volledig ‘verwijzen’ naar
zelfredzaamheid niet altijd mogelijk is en dat dit in deze
gevallen dan ook niet plaatsvindt. Zo is het stabiliseren van
de problematiek soms het maximaal haalbare. Ook bij
ouderen zal het vaak gaan om het vertragen van de
achteruitgang zijn en het behoud van de beperkte
zelfredzaamheid. De gemeente streeft er hierbij naar dat
ouderen (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wijkteams

44% van totale ambulante begeleiding geleverd door
wijkteam
De gemeente wil zorg graag dichtbij organiseren. Vandaar
het streven naar een toename van het aandeel door
Indebuurt033 en de wijkteams geleverde ondersteuning /
begeleiding. De gemeente zet vanaf 2019 in op een
daadwerkelijke toename van het aandeel geleverde
begeleiding door het wijkteam. In 2018 levert het wijkteam
44% van de totale ambulante begeleiding aan volwassenen
en jongeren. Dit is vergelijkbaar met 2017 en dit neemt dus
niet toe. Tijdens een spiegelgesprek met partners van de
wijkteams hadden sommige professionals van
zorgaanbieders het idee dat het wijkteam meer hulp zelf
zou kunnen oppakken als daar meer capaciteit voor zou zijn
(O&S 2019d, zie paragraaf 3.2).
3.2 Ervaring cliënten en partners van wijkteams
De inzet van wijkteams heeft onder andere tot doel dat
meer mensen zo zelfredzaam mogelijk functioneren en zo
nodig hulp en ondersteuning krijgen. Ook stimuleren
wijkteams dat meer mensen elkaar helpen of naar elkaar
omzien (samenredzaamheid). In hoeverre dat lukt,
belichten we in deze paragraaf aan de hand van
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
We beschrijven de resultaten van spiegelgesprekken met
inwoners met een hulpvraag en partners van de wijkteams
(O&S 2019d, in opdracht van Stichting Wijkteams
Amersfoort, zie bijlage 4 voor het rapport).
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Methode spiegelgesprekken ingezet door Stichting
Wijkteams Amersfoort
Een spiegelgesprek is een gesprek met inwoners die te
maken hebben (gehad) met het wijkteam in de vorm van
een kringgesprek met als doel om te leren van de
ervaringen van de inwoners. Hierbij vragen onafhankelijke
gespreksleiders aan inwoners hoe ze de dienstverlening
ervaren hebben en wat ze daarvan vinden. Na verloop van
tijd stellen de gespreksleiders de specifieke vragen die
vooraf zijn opgesteld door de medewerkers. De betrokken
medewerkers zijn als toehoorders aanwezig. Pas na het
kringgesprek mogen zij vragen stellen, en dan nog alleen
maar verduidelijkende vragen. Zij mogen dus niet in de rol
van verdediger of uitlegger gaan zitten. Het doel van deze
spiegelbijeenkomsten is leidinggevenden en medewerkers
zich (opnieuw) bewust te maken van het
inwonersperspectief en om te leren van de ervaringen van
inwoners.
Eind 2018 en begin 2019 zijn er negen spiegelgesprekken
geweest met inwoners en één met partners. In alle
gesprekken ging het over bereikbaarheid en
toegankelijkheid, maar ook veel andere thema’s kwamen in
deze gesprekken aan bod. Per gesprek waren minimaal vijf
en maximaal elf inwoners aanwezig die meermaals contact
met het wijkteam hebben gehad. In totaal namen 71
inwoners deel aan een spiegelgesprek. Bij het gesprek met
de partners waren onder andere professionals vanuit
zorgaanbieders, huisartsen en financiële hulpverlening
aanwezig. In totaal namen 14 partners deel aan het
spiegelgesprek.

Wijkteams

Voor de wijkteams was het doel van de spiegelgesprekken
(en bijbehorende methode) leren van de ervaringen van
inwoners die ondersteuning van het wijkteam hebben
gehad. Het was dus niet bedoeld om te monitoren, maar
toch leveren deze spiegelgesprekken wel een kwalitatief
beeld van de ervaringen op. Waar mogelijk beschrijven we
naast deze ervaringen de uitkomsten uit het laatste
cliëntervaringsonderzoek van 2017. De ervaringen uit het
kwantitatieve onderzoek en de spiegelgesprekken zijn vaak
in lijn met elkaar en daarom gebruiken we de uitkomsten
uit de spiegelgesprekken in deze monitor om een beeld
achter de cijfers te geven.
Naast deze spiegelgesprekken levert het
Rekenkameronderzoek naar de wijkteams (2017, gebaseerd
op ervaringen over eind 2016) een kwantitatief beeld.
Kanttekening bij dit onderzoek is de lage respons (17%),
waardoor we de resultaten met de nodige voorzichtigheid
moeten interpreteren. Bovendien gaan de ervaringen uit
het kwantitatieve onderzoek over drie jaar geleden en uit
landelijk onderzoek (SCP 2018a) blijkt dat de waardering
voor wijkteams in 2017 iets is gestegen. Mogelijk zijn dus
ook Amersfoortse wijkteamcliënten inmiddels meer
tevreden. Verder belichten we hieronder de resultaten van
het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de
wijkteams (Telan 2018).
Ervaren telefonische bereikbaarheid wijkteams: meer
geslaagde contactpogingen
De wijkteams bieden ondersteuning dichtbij de inwoner en
zijn de toegang tot gespecialiseerde zorg en ondersteuning.
Om een effectieve toegangspoort tot zorg te kunnen zijn, is
het belangrijk dat de wijkteams bekend en bereikbaar zijn
bij inwoners. Uit onderzoek van Telan (2018) naar de
telefonische bereikbaarheid van wijkteams blijkt dat het
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aandeel geslaagde contactpogingen is gestegen van 81%
begin 2018 naar 91% eind 2018. Als de contactpogingen niet
geslaagd waren (9%), dan werd Telan vooral niet of te laat
teruggebeld. De wijkteams scoorden verder positief op
andere onderdelen uit het telefonisch
bereikbaarheidsonderzoek, zoals de technische
bereikbaarheid en de snelheid van het opnemen.
Bekendheid en toegang kan volgens verschillende
inwoners beter
Hoewel de telefonische bereikbaarheid goed is, kan de
bekendheid en toegang volgens inwoners nog wel beter.
Tijdens de spiegelgesprekken geven inwoners aan dat de
wijkteams onder inwoners en organisaties niet altijd goed
bekend zijn, omdat ze soms laat of eerst naar de verkeerde
organisatie doorverwezen worden. Inwoners benoemen wel
dat deze bekendheid belangrijk is, omdat inwoners dan
eerder bij het wijkteam terecht kunnen komen waardoor
problemen deels minder groot zijn.
Ook uit de Amersfoortse monitor sociaal domein 2018 bleek
de bekendheid nog wel beter te kunnen volgens Wmo- en
jeugdzorgcliënten, hoewel tegelijkertijd de meerderheid
van de cliënten wel weet waar hij / zij moet zijn met een
hulpvraag. Ook neemt de instroom nog steeds toe, dus
meer inwoners weten het wijkteam (uiteindelijk) te
vinden.
Voorbeeld van hoe onbekendheid met het wijkteam in
de praktijk kan werken
“Ik wist eerst niet waar ik moest wezen. Door googelen en
via het geldloket kwam ik bij wijkteam.” (Citaat p.11)

Wijkteams

Spannend contact op te nemen en lastig in te schatten
wat te verwachten
Veel inwoners geven tijdens de spiegelgesprekken aan dat
ze het spannend vonden om voor het eerst met het
wijkteam contact op te nemen. Dit in verband met
bijvoorbeeld schaamte over de situatie die is ontstaan,
angst voor oordelen of het lastig vinden om over
privéproblemen te praten. Opnieuw contact opnemen
vinden ze veel makkelijker.
Ook geven veel inwoners tijdens de spiegelgesprekken aan
dat ze vooraf niet wisten wat ze konden verwachten van
het wijkteam of noemen dat ze verkeerde verwachtingen
hadden. Zo waren er inwoners die het idee hadden dat ze
door aanmelding bij het wijkteam de regie op hun leven
kwijt zouden raken. Als mensen eenmaal gesprekken
hebben, dan is het hen vaak wel duidelijk waar het
wijkteam voor is.
Meestal positief over snelheid
De tijdens de spiegelgesprekken gesproken inwoners vinden
dat ze over het algemeen snel een eerste afspraak hebben
na het eerste contact met het wijkteam. En daarna vinden
ze de bereikbaarheid goed, wat ze vooral in crisissituaties
erg belangrijk vinden. Dat ze deze bereikbaarheid goed
vinden, komt vooral doordat ze zowel kunnen bellen als
appen. Over de snelheid waarmee de hulp startte als er
specialistische hulp nodig was, wisselen de meningen. Waar
de een vond dat het verrassend snel ging, sprak een ander
van een wachttijd. Bij wachttijd noemen sommigen wel dat
ze dan overbruggingshulp via het wijkteam kregen.
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Voorbeeld van hoe snel contact ervaren kan worden
“De laagdrempeligheid van het contact is erg fijn. Als ik
een gesprek wil kan ik op dinsdag een belletje of appje
doen en dan wordt er zo snel mogelijk een gesprek
ingepland.” (Citaat p.15)
Houding heel belangrijk en meeste inwoners hier (heel)
tevreden over
Over de houding van de medewerkers van het wijkteam zijn
de inwoners over het algemeen (heel) tevreden. Zo blijkt
uit het Rekenkamerrapport over de wijkteams (2017) dat
74% van de cliënten het contact met de
wijkteammedewerker als (heel) prettig ervaart. Tijdens de
spiegelgesprekken noemen de inwoners de medewerkers
menselijk en warm en geven hen het gevoel dat ze als
mens (in plaats van nummer) gezien worden. Verder zetten
ze zich volgens de inwoners echt voor hen in, oordelen ze
niet en gaan ze naast de inwoner staan. Inwoners spreken
tijdens de spiegelgesprekken vaak van een klik en
benoemen dat dit heel belangrijk is. Door deze prettige
houding geven inwoners aan dat ze sneller vertrouwen
hebben en meer open zijn, waardoor er betere hulp tot
stand kan komen. Alhoewel de meesten positief zijn over
vertrouwen, vertellen enkele inwoners wel hoe makkelijk
dit ook beschaamd kan worden.
Voorbeelden van hoe houding van medewerker ervaren
kan worden
“Je hebt inderdaad iemand die naast je staat, zo dichtbij
als nodig is. Dat je soms gewoon even steun hebt of iemand
hebt die meedenkt als dat nodig is.”

Kwaliteit wijkteam over algemeen (heel) goed
Over het algemeen zijn de gesproken inwoners heel
tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die ze van
het wijkteam krijgen. Zo wordt er tijdens de
spiegelgesprekken vaak genoemd dat inwoners niets kunnen
bedenken wat beter had gekund. Verder was de
ondersteuning regelmatig breder dan ze verwacht hadden
en was er bijvoorbeeld ook praktische ondersteuning
mogelijk. En de hulp was vaak passend. Dit bleek ook al uit
het Rekenkamerrapport (2017), waarin bijna 80% van de
cliënten vond dat ze de hulp en ondersteuning kregen die
ze nodig hadden. Ook doel- en actiegerichtheid en snelheid
worden tijdens de spiegelgesprekken vaak als belangrijke
kwaliteitsaspecten benoemd. Qua gedrag van de
wijkteammedewerkers vinden ze vooral het doorvragen en
de adviezen goed, wat regelmatig bij inwoners leidde tot
een breder zicht op het eigen functioneren.
Wel pleiten twee inwoners met kinderen boven de 16 jaar
voor het zoeken naar mogelijke vormen van afstemming
met ouders als de jongere niet wil dat de ouders over de
hulp geïnformeerd worden.
Voorbeeld van hoe het doorvragen in de praktijk kan
werken
“Dat ze toch wel vragen of je wel goed slaapt en naar hoe
het met de kinderen gaat als ze bij je zijn. Dit terwijl de
hulpvraag gaat om financiën. Dan ga je toch nadenken over
de situatie vanuit een ander perspectief. Het opent je
ogen.” (Citaat p.23)

“Dat je niet bij elk woord hoeft na te denken, omdat het
veilig voelt”. (Citaten p.18/19)
Wijkteams
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Maatwerk belangrijk en gewaardeerd
Uit verschillende voorbeelden blijkt hoe belangrijk de
gesproken inwoners het vinden dat er qua hulp maatwerk
mogelijk is. Zo hebben inwoners in een crisissituatie wat
anders nodig dan daarbuiten. En ook over de situaties
waarin er afgeweken werd van een regel, zijn inwoners
vaak (heel) positief, omdat het paste bij hun situatie.
Doelrealisatie: verschillende effecten van hulp voor
inwoners
Voor verschillende gesproken inwoners was de hulp van of
via het wijkteam van (zeer) groot belang. Zij zeggen dat ze
hierdoor bijvoorbeeld weer perspectief zien in hun leven.
Zij benoemen hoe dankbaar zij hiervoor zijn. Veel anderen
geven tijdens de spiegelgesprekken aan dat de hulp ervoor
zorgt dat ze meer rust ervaren, doordat er spanning van
hen af is gevallen. Hierdoor ervaren ze meer ruimte voor
belangrijke zaken, zoals aandacht voor hun kinderen.
Voorbeeld van hoe de hulp ervaren kan worden
“Ik wilde niet meer, zonder het wijkteam had ik dit niet
gekund. Ik sta weer vrolijk op. De hulp heeft echt verschil
gemaakt.” (Citaat p.27)
Bij anderen is het effect dat ze meer zelf doen of durven,
al zijn er ook enkelen die het idee hebben dat ze niet
zonder hulp kunnen. Dit kwam ook al uit het
Rekenkameronderzoek (2017). Daarin zei 24% dat ze
dankzij de ondersteuning van de wijkteammedewerker zelf
meer kunnen dan ze dachten, en leken de wijkteams voor
hen dus bij te dragen aan hun zelfredzaamheid.
Daarnaast zijn er enkele inwoners die tijdens de
spiegelgesprekken aangeven door de hulp meer
dagbesteding of zelfvertrouwen te hebben. Een inwoner is
Wijkteams

kritisch over het effect, omdat er in zijn complexe
gezinssituatie na twee jaar nog niet de juiste hulp is.
Voorbeeld van hoe aanzetten tot zelf doen ervaren kan
worden
“We gingen samen bellen op de speaker. Ze gaf zo de
telefoon aan mij om zelf te bellen en liep de kamer uit.
Dus in eerste instantie werd ik heel boos, maar achteraf
was ik er heel blij mee. Want daardoor deed ik het wel
zelf, ik moest wel.” (Citaat p.28)
Werkwijze wijkteam
Over de uitgangspunten van de wijkteams zoals ‘een gezin
een plan’, ‘ondersteuning dichtbij huis’ en ‘het aanzetten
tot zelfredzaamheid’ zijn inwoners tijdens de
spiegelgesprekken over het algemeen (heel) positief, al
wisselen de ervaringen met de uitvoering ervan. Zo vindt
een deel dat het wijkteam goed problemen signaleert bij
andere gezinsleden, terwijl anderen op dit punt nog wel
verbetermogelijkheden zien. En zo zien ze duidelijk de
toegevoegde waarde van gesprekken thuis voeren, maar
vinden verschillenden dit voor het eerste gesprek (erg)
spannend. Ook vinden de gesproken inwoners het vaak fijn
om zoveel mogelijk zelf te doen en samen met
wijkteammedewerkers als dat nodig is, maar zijn er ook
inwoners die het idee hebben dat ze niet zonder het
wijkteam kunnen. Ook van het werken met duo’s gaven de
inwoners tijdens de spiegelgesprekken aan de toegevoegde
waarde te zien vanwege hun integrale werkwijze, al is
meer verwachtingsmanagement hierover soms wel gewenst.
Zo zouden inwoners het op prijs stellen als er van te voren
duidelijk is wie er komen en waarom wijkteammedewerkers
met zijn tweeën komen.
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Positief over netwerk en regierol, wisselend over
samenwerking
Alhoewel de gesproken inwoners het prettig vinden dat het
wijkteam zoveel contacten heeft met andere
zorgaanbieders, hebben ze verschillende ervaringen over
hoe deze samenwerking loopt. Waar de een vindt dat het
achter de schermen heel goed loopt, zegt een ander dat de
samenwerking niet soepel verliep omdat er veel instanties
betrokken waren. Specifiek noemen inwoners tijdens de
spiegelgesprekken dat ze het meegaan naar organisaties en
de warme overdracht waarderen. Over het algemeen zijn
inwoners blij met de regierol van de wijkteams, vooral als
er veel organisaties betrokken zijn.
Deze wisselende ervaringen bleken ook uit eerder
kwantitatief cliëntervaringsonderzoek dat we beschreven in
de monitor 2018. Daarin was de meerderheid van de
jeugdzorgcliënten tevreden over de samenwerking tussen
organisaties, maar waren ze hierover relatief het minst
tevreden vergeleken met andere cliëntervaringsaspecten.
Voorbeeld waarbij de regierol van het wijkteam prettig
was
“Als je revalideert is alles geregeld, maar als je dan
thuiskomt, waar moet je dan beginnen? Je zoekt één loket
waar je als eerste terecht kunt. De grootste winst is één
aanspreekpunt en dat er in heel korte tijd al duidelijkheid
is.” (Citaat p.32)
Partners positief over samenwerking en integraal
werken, wel verbetermogelijkheden
Partners van de wijkteams zijn tijdens het spiegelgesprek
over het algemeen positief over de samenwerking met de
wijkteams. Ze zien de komst van de wijkteams als een
Wijkteams

echte verbetering voor de inwoners omdat wijkteams meer
integraal werken. Al zien ze in de samenwerking ook nog
wel verbetermogelijkheden zoals vaker samen op
huisbezoek gaan en inwoners eerder doorsturen naar
specialistische zorg. Daarnaast hebben ze het idee dat het
wijkteam soms juist meer hulp zelf zouden kunnen
oppakken als daar meer personele capaciteit voor zou zijn.
Voorbeeld van hoe partner werkdruk bij wijkteams kan
ervaren
“In een ideale wereld proberen wij ook het wijkteam over
te laten nemen, maar ik voel daar een drempel. Hoge
werkdruk heerst/straalt uit vanuit het wijkteam.” (Citaat
p.42)
Over het algemeen minder regels, wel enkele
kanttekeningen
Inwoners benoemen tijdens de spiegelgesprekken dat ze
over het algemeen minder of soms zelfs geen last van
regels hebben. Of dat er in specifieke gevallen maatwerk
mogelijk bleek door flexibel met bepaalde regels om te
gaan. Hierbij maken ze vaak de vergelijking met andere
organisaties waar ze wel meer regels of bureaucratie
ervaren. Alhoewel de meerderheid van de gesproken
inwoners tevreden is, zijn er wel verschillende inwoners en
partners die negatieve ervaringen hebben of op dit punt
verbetermogelijkheden zien. Zo vinden partners dat het
lang duurt voordat ze kunnen starten met hulp, omdat ze
moeten wachten op de ondertekende beschikking. En
inwoners vinden het niet altijd duidelijk of wenselijk dat ze
alleen zelf verantwoordelijk zijn om contact op te nemen
met het wijkteam bij het aflopen van beschikkingen.
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3.3 Uitval
Uitval is – naast tevredenheid en doelrealisatie – één van de
drie outcome criteria. Uitval is relevant omdat het een
indicatie kan zijn van ontevredenheid en mismatch tussen
vraag en aanbod. Daarnaast kan het gezien worden als
indicatie voor ineffectieve besteding van middelen (NJi
2014). We meten uitval met het aandeel afgesloten zaken
van de wijkteams dat voortijdig is gestopt op verzoek van
de cliënt. Stichting Wijkteams Amersfoort geeft aan dat ze
bij uitval een zorgvuldige werkwijze hanteren, zeker als ze
zich zorgen maken om de cliënt. In 2018 is het aandeel
uitval van cliënten van de wijkteams 3%. Dit is
vergelijkbaar met 2017 toen dit aandeel ook 3% was. Er is
dus geen indicatie voor een toe- of afgenomen effectieve
besteding van middelen.

Wijkteams
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Wmo

Richtinggevende doelen

Maatschappelijke
effecten

Home

Omzien naar
elkaar

Meedoen

8. Meer mensen
functioneren zo
zelfredzaam
mogelijk en
krijgen zo nodig
hulp en
ondersteuning

Beweging in gewenste richting

10. Meer
ouderen en
inwoners met
een beperking
wonen (langer)
zelfstandig

9. Meer
volwassenen
leven in een
veilige
(thuis)situatie

Beweging in ongewenste richting

Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld
in 100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

% Wmo-cliënten dat de ontvangen
ondersteuning vindt passen bij hun
hulpvraag (tevredenheid)
% Wmo-cliënten dat vindt dat ze zich
door de ondersteuning beter kunnen
redden (doelrealisatie)
% zelfstandig wonende 75-plussers
(doelrealisatie)

WMO

Thuis in je huis

Beweging

Indicator blijft stabiel
Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten
Benchmark

Richtinggevende doelen

2016

2017

2018

CEO Wmo

82%

82%

-

doelen 8, 9,
en 10

CEO Wmo

77%

81%

-

doelen 8 en 10

CBS

90%

-

90%

doel 10
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4 Wmo
Onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
vallen onder andere huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en
voorzieningen, begeleiding, dagactiviteiten en beschermd
wonen.
Voor Wmo zijn de gewenste maatschappelijke effecten
‘omzien naar elkaar’, ‘meedoen’ en ‘thuis in je huis’. De
gemeente streeft ernaar dat inwoners (langer) zelfstandig
wonen en daarbij zo zelfredzaam mogelijk functioneren en
indien nodig hulp en ondersteuning ontvangen. De outcome
criteria cliënttevredenheid, doelrealisatie (beter redden
door ondersteuning) en uitval tonen in hoeverre dat is
gelukt.
4.1 Ontwikkelingen
Een van de doelen van de Wmo is inwoners in staat te
stellen (langer) zelfstandig te wonen. Door hulp en
ondersteuning thuis te organiseren, kunnen inwoners zo
lang mogelijk thuis blijven wonen.
Toename ondersteuning thuis en lichte toename verblijf
en opvang
Na een eerdere toename lijkt het aandeel inwoners met
Wmo in 2018 minder hard te groeien (van 6,2% in 2016,
6,5% in 2017 naar 6,6% in 2018, volgens voorlopige cijfers
van 2018, zie figuur 5). Dit is een stijging van 6% sinds
2016, en dit is hoger dan in andere 100.000+ gemeenten
(+3%).

WMO

Figuur 5: Aandeel inwoners met Wmo
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Nederland

Bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein, bewerking O&S

Een onderdeel van Wmo is ‘ondersteuning thuis’, zoals
begeleiding en dagactiviteiten. In 2018 ontvangen circa 300
meer Amersfoorters ondersteuning thuis dan in 2017 (een
toename van 9%), maar deze groei is minder groot dan in
voorgaande jaren. In Amersfoort is het aandeel mensen
met ondersteuning thuis hoger dan gemiddeld in andere
gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners. Bovendien is
de toename van ondersteuning thuis in andere 100.000+
gemeenten in 2018 gestopt.
Naast ondersteuning thuis neemt ook het aantal mensen
met verblijf en opvang toe in de regio Amersfoort (een
toename van 9%, dit zijn 60 extra plaatsen). Dit komt
doordat Amersfoort als centrumgemeente het aantal
plaatsen in verblijf en opvang heeft uitgebreid om
wachtlijsten te beperken. Overigens zien we ook in andere
100.000+ gemeenten verblijf en opvang toenemen.
33

Home

Verschillende mogelijke redenen voor toename
ondersteuning thuis
Een mogelijke verklaring voor de toename van
ondersteuning thuis in Amersfoort is de toegenomen vraag
naar ambulante begeleiding door extramuralisering van de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en uitstroom uit
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierdoor
zijn er meer cliënten met intensievere zorgvragen, die
zowel bij de wijkteams als specialistische zorgaanbieders
terecht komen. Ook de krapte op de woningmarkt heeft
volgens beleidsmedewerkers invloed op de intensiteit
waarmee cliënten, vooral jongvolwassenen, begeleiding
krijgen. Verder is de inzet op dagactiviteiten bij ouderen
een mogelijke verklaring. Zij blijven (langer) thuis wonen
en dan worden soms dagactiviteiten ingezet om
mantelzorgers te ontlasten.
Tot slot is de inzet van de wijkteams een mogelijke
verklaring voor de toename van ondersteuning thuis in
Amersfoort. Wijkteams zijn laagdrempelig en organiseren
zorg dichtbij, waardoor mogelijk meer mensen die
begeleiding nodig hebben bereikt worden. Dit sluit aan bij
wat het Centraal Planbureau (CPB 2019a) concludeert. Uit
hun landelijke onderzoek blijkt dat in de periode 2015-2017
het aantal doorverwijzingen - naar de Wmo-voorzieningen
individuele begeleiding en dagactiviteiten5 - harder is
gestegen in gemeenten met wijkteams dan in gemeenten
zonder wijkteams. Het CPB stelt dat “meer doorverwijzing
naar maatwerkvoorzieningen niet onwenselijk hoeft te zijn.
Het is mogelijk dat wijkteams door hun outreachende
werking problemen zien die vragen om de inzet van
ondersteuning, maar die eerder ongemerkt bleven. Het kan
ook zijn dat een ruimere inzet van maatwerkvoorzieningen
op de lange termijn besparingen oplevert op andere
vormen van zorg of ondersteuning.” (CPB 2019a, p.7)
WMO

Toename Wmo in 2019 deels door abonnementstarief
Sinds 1 januari 2019 geldt het Wmo abonnementstarief. Met
de invoering van het abonnementstarief wil het Rijk de
stapeling van kosten voor zorg en ondersteuning beperken.
De VNG verwacht dat door invoering van het
abonnementstarief de uitgaven door gemeenten aan Wmovoorzieningen zullen toenemen en de inkomsten uit eigen
bijdragen afnemen. Najaar 2019 verschijnt het eerste
landelijke onderzoek naar de mogelijke effecten van de
invoering, maar deze resultaten zijn op het moment van
het uitkomen van deze monitor nog niet bekend. Uit de
eerste voorlopige Amersfoortse cijfers van 2019 lijkt het
aandeel inwoners met Wmo licht te stijgen. Dit komt
waarschijnlijk deels door de invoering van het Wmo
abonnementstarief. Zo lijkt het aantal cliënten met
huishoudelijke hulp in het eerste half jaar van 2019 7%
hoger te liggen dan een jaar daarvoor. Voor mensen die
eerder particuliere hulp ontvangen, is het door invoering
van het abonnementstarief financieel aantrekkelijker
geworden om huishoudelijke hulp via de Wmo te
ontvangen. Naast huishoudelijke hulp lijkt ook het aantal
cliënten met dagactiviteiten in het eerste half jaar van
2019 met circa 5% gestegen. Daarnaast kan het
abonnementstarief ook gevolgen hebben voor het
gemiddeld aantal uren dat men afneemt bij begeleiding en
dagactiviteiten, maar over het aantal uren zijn geen cijfers
beschikbaar.
Wmo abonnementstarief
“Vanaf 2019 geldt een vast tarief van €17,50 per vier
weken voor huishoudens die gebruik maken van Wmo
maatwerkvoorzieningen.” Voorheen konden gemeenten
deels zelf de eigen bijdrage bepalen. (Citaat: Kamerbrief (2018)

‘Monitor abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015’)
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Grote verschillen in gebruik Wmo tussen wijken
Het aandeel inwoners met Wmo-ondersteuning verschilt in
2018 sterk per wijk, en varieert van 2% tot 25%. In
Bosgebied en Schothorst-Zuid wonen relatief veel inwoners
met Wmo-ondersteuning, in De Berg-Noord, Vathorst-De
Bron en Vathorst-De Velden relatief weinig (zie figuur 6). In
absolute aantallen wonen in het Soesterkwartier en
Randenbroek de meeste inwoners met Wmo-ondersteuning.
Deze verschillen tussen wijken hangen erg samen met
verschillen qua bevolkingsopbouw. Zo is het Wmo-gebruik
logischerwijs het hoogst in de wijken waar het aandeel
ouderen en het aantal zorginstellingen het hoogst is.
Opvallend is dat het Wmo-gebruik in Berg-Noord heel laag
is, terwijl het aandeel ouderen daar hoog is. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het inkomensniveau (56% van
de inwoners in Berg-Noord heeft een hoog inkomensniveau,
ten opzichte van 25% in heel Amersfoort) en de eigen
bijdrage, waardoor inwoners vaker zelf zorg inkopen.
Verschillen qua gebruik op basis van inkomensniveau
kunnen vanaf 2019 wel kleiner worden door het landelijke
Wmo abonnementstarief.
90% van 75+’ers woont zelfstandig, wel minder dan in
andere gemeenten
Een van de doelen van de Wmo is inwoners in staat stellen
zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving te leven. De
ontwikkeling van het aandeel zelfstandig wonende
personen van 75 jaar en ouder, geeft zicht op de realisatie
van dit doel. In Amersfoort woont in 2018 90% van de 75plussers zelfstandig. De overige 75-plussers wonen in een
zorginstelling. Dit is vergelijkbaar met 2016. In Amersfoort
wonen minder 75-plussers zelfstandig dan gemiddeld in

WMO

Figuur 6: Percentage inwoners met Wmo in 2018, per
wijk

Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, bewerking O&S

andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (daar
is het aandeel 92%). Onbekend is waarom dit aandeel in
Amersfoort iets lager is.
Volgens het SCP (2019a, p.8) is landelijk “duidelijk dat het
aantal zelfstandig wonende 75-plussers tussen nu en 2030
zal toenemen. Ook het aantal alleenstaande ouderen en
het aantal 85-plussers, groepen die relatief veel (publiek
gefinancierde) zorg gebruiken, nemen toe. Daarnaast
blijven 75-plussers langer zelfstandig wonen en krijgen ze
te maken met steeds complexere problemen. Hiermee zal
de vraag naar zorg en ondersteuning en geschikte (vormen
van) ouderenhuisvesting stijgen.”
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Wonen en zorg: ‘flinke opgave in huisvesting voor
kwetsbare groepen’
Het SCP stelt hierboven dat de vraag naar geschikte
ouderenhuisvesting zal stijgen. Verder komen door Rijksen gemeentebeleid mensen minder snel in aanmerking voor
een indicatie van 24-uurszorg met verblijf (gefinancierd
vanuit de Wet langdurige zorg). Bureau Companen (2018)
schat de jaarlijkse Amersfoortse vraag naar woonruimte als
gevolg van uitstroom uit instellingen en beschermd wonen
op circa 240 reguliere woningen per jaar en circa 45
onzelfstandige eenheden. Deze woningvraag moet
grotendeels worden opgevangen in sociale huurwoningen.
Doordat deze woningen geconcentreerd staan in bepaalde
wijken worden kwetsbare groepen niet evenredig over de
stad verdeeld.
Companen heeft de verwachte vraag naar wonen met zorg
afgezet tegen het bestaande aanbod voor verschillende
doelgroepen. Hieruit blijkt “dat Amersfoort een flinke
opgave heeft in de huisvesting voor kwetsbare
doelgroepen. Zonder aanvullende maatregelen kan op korte
termijn niet worden voldaan aan de huisvestingsvraag voor
met name jongeren en ouderen met een zorg en
ondersteuningsvraag (uitstroom Geestelijke
Gezondheidszorg, Beschermd Wonen, Gehandicaptenzorg).
Daarnaast heeft Amersfoort ook een tekort aan geschikte
woningen en woonvormen voor ouderen.” (RIB 2018-080,
p.1) Dat er vooral in de ouderenzorg grote tekorten gaan
ontstaan, komt door de demografische ontwikkeling.
Onvoldoende geschikte en betaalbare huisvesting voor deze
doelgroepen heeft volgens Companen diverse gevolgen,
namelijk:

WMO

• “Zwerfjongeren, dakloosheid en overbezetting van
maatschappelijke opvang;

• Onnodige lang dure intramurale zorg en onnodige kosten
op grond van Jeugdwet en Wmo.
• Risico’s voor ouderen als gevolg van ongeschikte
woningen (valrisico’s, risico op (brand)veiligheid).
• Onnodige kosten op basis van Wmo voor aanpassen van
woningen, zoals trapliften (die later weer afgebroken
worden).” (RIB 2018-080, p.2)
4.2 Cliëntervaring Wmo
De gemeente streeft ernaar dat inwoners (langer)
zelfstandig wonen en daarbij zo zelfredzaam mogelijk
functioneren en indien nodig hulp en ondersteuning
ontvangen. Hoe cliënten met ondersteuning vanuit de Wmo
de kwaliteit en doelrealisatie ervaren, is gemeten in een
cliëntervaringsonderzoek. In de monitor van 2018
beschreven we hiervan de resultaten. Sindsdien is er geen
nieuw cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd (zie paragraaf
1.2 in inleiding). Wel hebben we, op verzoek van de
gemeenteraad, verdiepende analyses uitgevoerd om meer
zicht te krijgen op de ervaringen van cliënten met
huishoudelijke hulp. Hiervoor hebben we de
cliëntervaringsonderzoeken over 2016 en 2017 nader
geanalyseerd (O&S 2019a, zie bijlage 4 voor het volledige
rapport).
Toegankelijkheid: zeer tevreden over medewerker,
minder over snelheid en weten waar ze moeten zijn
Cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp zijn zeer
tevreden over het contact met de gemeente. Ze zijn het
meest tevreden over de medewerker. Zo voelt 90% zich
serieus genomen door de medewerker en heeft 85% samen
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met de medewerker in het gesprek naar oplossingen
gezocht. Ook is de meerderheid tevreden over de snelheid
(77%) en de toegang (70%). Tegelijkertijd vindt 16% niet dat
hij of zij snel is geholpen en wist 14% niet waar hij of zij
moest zijn met zijn of haar hulpvraag. Dit zijn de
onderwerpen waar cliënten met huishoudelijke hulp
relatief het minst tevreden over zijn. De rest antwoordde
neutraal.
Tevredenheid: cliënten met huishoudelijke hulp vaker
tevreden over kwaliteit
Een ruime meerderheid van de cliënten met uitsluitend
huishoudelijke hulp is positief over de kwaliteit en
passendheid van de ondersteuning. Zo vindt 86% de
huishoudelijke hulp passen bij hun hulpvraag. De rest is
hier neutraal of negatief over. Daarnaast vindt 88% de
kwaliteit goed, terwijl dit bij cliënten die (ook) andere
vormen van Wmo-ondersteuning ontvangen 80% is. Cliënten
met huishoudelijke hulp zijn dus tevredener over de
kwaliteit van hun ondersteuning.
Voorbeelden hoe cliënten de kwaliteit en passendheid
ervaren
“De helpster die ons 1x in de 2 weken 3 uur helpt bij de
zware huishoudelijke klussen heeft een goed inzicht en is
zeer vriendelijk.”
“Mijn huishoudelijke hulp is prima, maar iets langer zou
wel heel fijn zijn.”
“Ik heb na een operatie prima hulp gekregen, ben zeer
tevreden!”

WMO

Effect: cliënten met huishoudelijke hulp ervaren vaker
effect op hun zelfredzaamheid
De meerderheid van de cliënten met uitsluitend
huishoudelijke hulp ervaart positieve effecten van de
ontvangen ondersteuning, bijvoorbeeld op hun kwaliteit
van leven (76%) en dat ze beter de dingen kunnen doen die
ze willen (76%). Verder ervaart 88% effect op hun
zelfredzaamheid: zij zeggen zich door de ondersteuning
beter te kunnen redden. Daarmee ervaren cliënten met
huishoudelijke hulp vaker effect op hun zelfredzaamheid
dan cliënten die (ook) andere vormen van Wmoondersteuning ontvangen (van hen kan 78% zich beter
redden).
Landelijk onderzoek: belang naasten bij vinden passende
Wmo-ondersteuning
Naast deze resultaten uit verdiepende analyses zijn er ook
nieuwe inzichten uit landelijk onderzoek. Volgens landelijk
onderzoek van I&O Research (2019) spelen naasten een
belangrijke rol bij het vinden van passende Wmoondersteuning. “Het betrekken van naasten bij de toegang
heeft een positief effect op […] de mate waarin een
passende oplossing voor de hulpvraag wordt gevonden”.
Een andere conclusie die I&O trekt is dat cliënten die
moeilijk kunnen rondkomen meer moeite hebben met het
vinden van ondersteuning. “Zij weten veel minder vaak
waar ze terecht kunnen met de hulpvraag, voelen zich
minder serieus genomen en vinden dat ze minder snel
worden geholpen.” Volgens I&O zijn deze cliënten
misschien al bekend bij de gemeente, omdat ze
bijvoorbeeld inkomensondersteuning nodig hebben, en is
daarom integrale dienstverlening voor deze cliënten extra
belangrijk.
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4.3 Uitval
Uitval is één van de drie outcome criteria, en is relevant
omdat het een indicatie kan zijn van ontevredenheid of het
slecht aansluiten van vraag en aanbod. Daarnaast is het een
indicatie voor effectieve besteding van middelen. (NJI
2014)
Het gaat bij uitval om het aandeel Wmomaatwerkvoorzieningen dat voortijdig eenzijdig door de
cliënt opgezegd is. Dit blijkt zowel in Amersfoort als in
andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners
vrijwel niet voor te komen (minder dan 1%). Dit is
begrijpelijk, omdat voor diverse vormen van Wmo (zoals
scootmobiel of vervoerspas) geldt dat cliënten moeilijk
zonder deze ondersteuning kunnen en het dus ook niet snel
(eenzijdig) op zullen zeggen.

WMO
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5 Jeugdzorg

Foto: Freeimages.com / Bart Hickman
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Jeugdzorg

Richtinggevende doelen

Maatschappelijke
effecten

Home

Ontwikkelen
en opgroeien

1. Meer
jeugdigen
ontwikkelen
zich
optimaal

Beweging in gewenste richting

Jeugdzorg

Meedoen

Thuis in je huis

8. Meer mensen
functioneren zo
zelfredzaam
mogelijk en
krijgen zo nodig
hulp en
ondersteuning

2. Meer
jeugdigen
groeien op in
een veilige en
positieve gezinsen thuissituatie

Beweging in ongewenste richting

Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld
in 100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

Indicator blijft stabiel
Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging
2016

2017

2018

Benchmark

Richtinggevende doelen

% jeugdzorgcliënten dat vindt dat ze
vaak of altijd goed geholpen worden
bij de vragen en problemen
(tevredenheid)
% jeugdzorgcliënten dat door de
jeugdhulp beter de problemen kan
oplossen (doelrealisatie)
% herhaald beroep jeugdhulptrajecten
(doelrealisatie)

CEO Jeugd

-

83%

-

-

-

doelen 1 en 2

CEO Jeugd

-

74%

-

-

-

doelen 1, 2,
en 8

CBS

36%

28%

31%

doelen 1, 2,
en 8

% uitval jeugdhulpcliënten (zonder
verblijf)

CBS

2,4%

-

2,3%

doelen 1 en 2
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5 Jeugdzorg
Onder de Jeugdwet vallen zowel relatief lichte vormen van
jeugdzorg (zoals begeleiding en behandeling van dyslexie
en ADHD) als zwaardere vormen (zoals
ondertoezichtstelling en jeugdreclassering).
Voor de jeugdzorg zijn de gewenste maatschappelijke
effecten positief ‘ontwikkelen en opgroeien’, ‘meedoen’
en ‘thuis in je huis’. Amersfoort wil dat jongeren zich
optimaal kunnen ontwikkelen en opgroeien in een positieve
en veilige thuissituatie, waar nodig met hulp of
ondersteuning. De outcome criteria cliënttevredenheid,
doelrealisatie (beter problemen oplossen door jeugdhulp)
en uitval tonen in hoeverre dat is gelukt.

jongeren tot 18 jaar). Net zoals in Amersfoort neemt dit
aandeel ook landelijk en in andere gemeenten met 100.000
tot 300.000 inwoners nog licht toe (zie figuur 7). In
Amersfoort nam jeugdhulp van 2015 tot 2018 sterker toe
(+22%) dan in andere 100.000+ gemeenten (+18%). Omdat
we nog geen afname zien, is er dus nog geen sprake van
verminderd beroep op jeugdhulp en ook uit de eerste
voorlopige cijfers van 2019 lijkt er sprake te zijn van een
verdere lichte stijging van het aantal cliënten. Dit heeft
waarschijnlijk mede te maken met de inzet van de
wijkteams die mogelijk beter en eerder hulpvragen
signaleren.
Figuur 7: Aandeel jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

5.1 Ontwikkelingen
Amersfoort wil jongeren zich optimaal laten ontwikkelen en
opgroeien in een positieve en veilige thuissituatie. Daar
waar mogelijk worden eigen mogelijkheden en/of het
sociaal netwerk van de jongere ingezet.
Aandeel jongeren met jeugdzorg stijgt nog licht
Het aandeel Amersfoortse jongeren dat ondersteuning
vanuit jeugdzorg kreeg, stijgt nog licht in 2018. Meestal
gaat het hierbij om relatief lichte vormen van jeugdzorg.
Volgens beleidsmedewerkers gaan de meeste hulpvragen
over begeleiding bij ADHD, dyslexie, autisme,
angststoornissen of opvoedondersteuning.
Van alle jongeren met jeugdzorg ontvangen de meeste
jongeren jeugdhulp zonder verblijf (in 2018 11,6% van de

Jeugdzorg

Bron: CBS, bewerking O&S
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Een beperkt aantal Amersfoortse jeugdigen krijgt
zwaardere zorg (jeugdhulp met verblijf, bescherming of
reclassering). In Amersfoort ontvangen relatief minder
jongeren deze vormen van jeugdzorg dan gemiddeld in
100.000+ gemeenten (zie figuur 8). Het aandeel jongeren
met jeugdreclassering is zowel in Amersfoort als landelijk
en in 100.000+ gemeenten stabiel. Dit geldt ook voor
jeugdbescherming, hoewel dit in Amersfoort licht lijkt toe
te nemen (van 1% in 2017 naar 1,1% in 2018 onder jongeren
tot 18 jaar). Dit komt door een toename van jongeren met
een ondertoezichtstelling. Mogelijk komt dit doordat er
wachtlijsten voor de Raad voor de Kinderbescherming zijn,
waardoor een ondertoezichtstelling langer duurt. Ook
verloopt de samenwerking tussen wijkteams en andere
partijen nog niet optimaal. Daarnaast zouden
vechtscheidingen voor rechters mogelijk vaker een reden
zijn om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Verder
zien we zowel in Amersfoort als landelijk en in 100.000+
gemeenten jeugdhulp met verblijf licht afnemen.

Figuur 8: Aandeel jongeren met jeugdhulp met verblijf,
jeugdbescherming en jeugdreclassering

Verschillen tussen gemeenten deels beïnvloedbaar door
beleid
Significant (2019a) analyseerde verklaringen voor
verschillen in de ontwikkeling van jeugdhulp gebruik tussen
gemeenten, in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hieruit blijkt dat
hooguit 42% van de verschillen tussen gemeenten verklaard
kan worden door (de ontwikkeling van) kenmerken van
gemeenten (zoals het aantal jongeren of
eenoudergezinnen). De rest hangt samen met andere
factoren, zoals verschillen tussen gemeenten in beleid en
uitvoering. Dat betekent dat je als gemeente op maximaal
58% van de ontwikkeling van cliëntaantallen invloed kunt
hebben.

Grote verschillen in jeugdhulp tussen wijken
Het aandeel jongeren met jeugdhulp verschilt sterk per
wijk, en varieert van 7% tot 18%. Relatief gezien ontvangen
in Bosgebied, Buitengebied-West, De Koppel en het
Soesterkwartier veel jongeren tot 18 jaar jeugdhulp (zie
figuur 9). In Vathorst-De Bron en Hooglanderveen
ontvangen juist relatief weinig jongeren jeugdhulp. In
absolute aantallen zijn het uiteraard juist de wijken waar
veel jongeren wonen waar de vraag naar ondersteuning
groot is.

Jeugdzorg

Bron: CBS, bewerking O&S
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Figuur 9: Percentage jongeren (tot 18 jaar) met
jeugdhulp in 2018, per wijk

Bron: CBS, bewerking O&S

Verschillende verklaringen voor toename jeugdhulp door
wijkteam
In Amersfoort wordt steeds meer jeugdhulp uitgevoerd door
het wijkteam. Landelijke onderzoeken in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (I&O
2018, Significant 2019b) noemen hiervoor verschillende
mogelijke verklaringen, bijvoorbeeld dat wijkteams
eenvoudige hulpverlening overnemen van aanbieders.
Verder worden een betere en eerdere signalering van
hulpvragen als mogelijke verklaring genoemd voor zowel
toename van jeugdhulp door wijkteam als door
specialistische zorgaanbieder. Het Rekenkameronderzoek
(2019) naar jeugdhulp herkent deze verklaring voor
Amersfoort. Ook wachtlijsten kunnen een verklaring zijn.
“Wanneer er sprake is van een wachtlijst bij het wijkteam,
Jeugdzorg

vindt er eerder een verwijzing plaats naar de
specialistische jeugdhulp. Een wachtlijst bij de
zorgaanbieder van gespecialiseerde jeugdhulp betekent
daarentegen vaak dat het wijkteam langer ambulante
jeugdhulp biedt, totdat de cliënt bij de betreffende
organisatie terecht kan.” (I&O 2018, p.12) Al zijn er in
Amersfoort geen wachtlijsten voor de wijkteams, er is wel
sprake van werkdruk, waardoor wijkteams mogelijk soms
sneller doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.
Daarnaast is er sprake van een registratie-effect:
geleidelijk zijn meer wijkteams registraties gaan bijhouden
over hun hulpverlening.
Hoewel in Amersfoort jeugdhulp door het wijkteam
toeneemt, zien we nog geen afname van jeugdhulp die niet
door het wijkteam wordt uitgevoerd. De inzet van de
wijkteams leidt dus nog niet tot een daling van ambulante
jeugdhulp. Landelijk zien we hetzelfde beeld.
Toegang tot jeugdhulp: verwijzers hetzelfde als in 2017
De verwijzers van Amersfoortse jeugdhulpcliënten zijn
vergelijkbaar met 2017. De helft (48%) van alle
Amersfoortse jeugdhulpcliënten kwam in 2018 via de
huisarts en een derde (35%) werd via de gemeente (dus via
de wijkteams) verwezen naar jeugdhulp. Hoewel
voorgaande jaren steeds meer jeugdhulp via de wijkteams
kwam, is deze beweging in 2018 niet (meer) zichtbaar.
Er zijn verschillen tussen gemeenten in verwijzers. Zo
komen gemiddeld in 100.000+ gemeenten relatief minder
jeugdhulpcliënten via de gemeente (28% in 2018) en de
huisarts (39%) dan in Amersfoort. Vanwege deze verschillen
tussen gemeenten stelde ZonMw (2018) dat er beweging
mogelijk is, en het dus lijkt alsof er op de toegang te
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sturen is vanuit gemeenten. Ook recent landelijk onderzoek
stelt dat: “Het aandeel (nieuwe) verwijzingen door de
huisarts in een jaar varieert in de onderzochte gemeenten
van 15% tot 65%. Gemeenten die inmiddels goede afspraken
met huisartsen hebben kunnen maken lukt het om beter
samen te werken in de toegang tot jeugdhulp.” (Significant
2019b, p.12) Al met al lijkt het er in Amersfoort dus op dat
de toegang beter dan gemiddeld in andere 100.000+
gemeenten via de wijkteams loopt. Het aandeel
verwijzingen via de huisarts kan mogelijk wel nog dalen
door beleid hierop (bijvoorbeeld door inzet van
praktijkondersteuner jeugd-GGZ). Dit omdat het aandeel
verwijzingen via de huisarts sterk varieert tussen
gemeenten en dit aandeel in Amersfoort hoger is dan in
andere 100.000+ gemeenten.

Definitie herhaald beroep
Het CBS spreekt van ‘herhaald beroep’ bij een
jeugdhulptraject als een jongere in de vijf jaar
voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft
ontvangen.
Bij een jeugdbeschermingsmaatregel spreekt CBS van
‘herhaald beroep’ als een jongere ook al in de vijf jaar
voorafgaand aan de verslagperiode een maatregel van
hetzelfde type heeft ontvangen. Daarbij onderscheidt CBS:
ondertoezichtstelling (al dan niet voorlopig) en voogdij (al
dan niet voorlopig of tijdelijk). Een voogdijmaatregel bij
een jongere die eerder een ondertoezichtstelling had (en
andersom), ziet CBS niet als herhaald beroep.

5.2 Herhaald beroep op jeugdzorg

Herhaald beroep in jeugdhulp neemt toe
Bij circa drie op de tien begonnen jeugdhulptrajecten in
2018 is sprake van herhaald beroep (31%). Dit is iets hoger
dan in 2017 (toen het 28% was, zie figuur 10) en onduidelijk
is waardoor dit komt. Dit betekent dat meer jongeren die
in 2018 jeugdhulp kregen ook al ergens in de vijf jaar
daarvoor jeugdhulp hebben ontvangen. Er lijkt dus sprake
van minder duurzame uitstroom binnen de jeugdhulp, en
dat is geen gewenste ontwikkeling. Voor de volgende
monitor zullen we nader analyseren wat hiervoor mogelijke
verklaringen zijn.
Herhaald beroep in jeugdhulp zonder verblijf is hoger dan
in jeugdhulp met verblijf. In Amersfoort is het aandeel
herhaald beroep in jeugdhulptrajecten hoger dan
gemiddeld in andere 100.000+ gemeenten (27%).

De gemeente streeft er naar dat Amersfoortse jongeren
zich optimaal kunnen ontwikkelen en opgroeien. Waar
nodig ontvangen jongeren hierbij hulp of ondersteuning,
bijvoorbeeld vanuit de Jeugdwet. Sommige van deze
jongeren doen een ‘herhaald beroep’ op jeugdzorg: na
beëindiging van hun traject is opnieuw jeugdzorg gestart.
Herhaald beroep is een aspect van het outcome criterium
doelrealisatie en is relevant omdat een toename hiervan
bijvoorbeeld een indicatie kan zijn van het niet bereiken
van doelen of ineffectieve besteding van middelen.
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Figuur 10: Herhaald beroep op jeugdhulp

5.3 Cliëntervaring jeugd

Toelichting: het percentage herhaald beroep is berekend door het
aantal herhaald beroep trajecten ten opzichte van het totaal aantal
begonnen trajecten (herhaald beroep + nieuwe trajecten).
Bron: CBS

De gemeente streeft ernaar dat jongeren opgroeien in een
veilige en stimulerende omgeving waarbij zij hun talenten
kunnen ontwikkelen en ontplooien. Ook wil de gemeente
dat iedereen meedoet, zo zelfredzaam mogelijk
functioneert en waar nodig hulp en ondersteuning
ontvangt. Hoe tevreden jeugdzorgcliënten en hun ouders
zijn met de kwaliteit en doelrealisatie van de ontvangen
jeugdzorg is gemeten in een cliëntervaringsonderzoek. In
de monitor van 2018 beschreven we hiervan de resultaten.
Er is geen nieuw cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd (zie
paragraaf 1.2 in inleiding). Wel blijkt uit het
Rekenkameronderzoek (2019, p.42) naar jeugdhulp dat “de
cijfers uit het cliëntervaringsonderzoek in grote lijnen
ondersteund worden door de praktijkervaringen van de
respondenten uit het werkveld. Zij baseren zich niet op
cijfers, maar op geluiden die zij krijgen van cliënten zelf,
onder andere bij evaluatiemomenten.”

Herhaald beroep bij jeugdbescherming neemt af
In 2018 zijn 155 trajecten jeugdbescherming begonnen. In
10 van deze trajecten (6%) ging het om herhaald beroep,
vooral bij ondertoezichtstelling. Dit is lager dan in
voorgaande jaren (toen het 12% en 15% was). In het kader
van duurzame uitstroom is dit een positieve ontwikkeling,
maar het is onduidelijk waar dit door komt. Onbekend is
wat de ontwikkeling hiervan in andere 100.000+ gemeenten
is.
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‘Gros’ cliënten tevreden en goed geholpen, meeste
kritiek over wachttijd
De Rekenkamer (2019, p.42) concludeert op basis van de
ervaringen uit het werkveld dat “het gros van de cliënten
tevreden is over de geboden jeugdhulp en goed geholpen
wordt bij de hulpvragen en problemen waarmee zij
binnenkomen. De meeste kritiek is er over de wachttijd.”
Dat er voor verschillende zorgvormen wachttijden zijn
geven beleidsmedewerkers ook aan, waarbij die van jeugdGGZ en verblijfzorg volgens hen het meest urgent zijn (zie
ook paragraaf 9.7).
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5.4 Uitval
Uitval is één van de drie outcome criteria, en is relevant
omdat het een indicatie kan zijn van ontevredenheid of het
slecht aansluiten van vraag en aanbod. Daarnaast is het een
indicatie voor effectieve besteding van middelen. (NJi
2014) Het gaat bij uitval om het aandeel
jeugdzorgtrajecten dat voortijdig eenzijdig door de cliënt
opgezegd is. Het outcome criterium uitval is niet van
toepassing op jeugdbescherming en –reclassering, omdat
jongeren bij maatregelen niet kunnen besluiten om
trajecten eenzijdig te beëindigen.
Uitval jeugdhulp zonder verblijf stabiel en lager dan in
andere 100.000+-gemeenten
In Amersfoort is de uitval voor jeugdhulp zonder verblijf in
2018 (2,3%) vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het aantal
trajecten dat voortijdig eenzijdig door de cliënten is
opgezegd, blijft stabiel rond de 50. Het aandeel uitval bij
jeugdhulp zonder verblijf is in Amersfoort in 2018 lager dan
gemiddeld in gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners
(4,0%). Dit is een indicatie voor een relatief effectieve
besteding van middelen in Amersfoort.
Uitval jeugdhulp met verblijf
Bij jeugdhulp met verblijf werden tien trajecten voortijdig
eenzijdig door de cliënten opgezegd (6% uitval). We kunnen
uitval voor jeugdhulp met verblijf niet vergelijken met
voorgaande jaren of andere gemeenten.

Jeugdzorg
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6 Werk en inkomen

Foto: Arie Korpershoek
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Richtinggevende doelen

Maatschappelijke
effecten

Home

Meedoen

4. Minder
mensen zijn
sociaal
geïsoleerd of
eenzaam

6. Minder
volwassenen en
kinderen ervaren
financiële
belemmeringen
om 'mee te doen'

Beweging in gewenste richting

Beweging in ongewenste richting

Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld
in 100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

Rapportcijfer voor dienstverlening sociale dienst als geheel (tevredenheid)
% re-integratiecliënten dat door het
traject meer kans heeft op het vinden
van een betaalde baan (doelrealisatie)
% inwoners dat vanuit bijstand
uitstroomt naar werk (doelrealisatie)
% succesvol afgeronde trajecten
schuldhulpverlening (doelrealisatie)

Jeugdzorg

7. Meer mensen
met een afstand
tot arbeidsmarkt
werken (incl.
sociale activering
en dagbesteding)

Beweging

8. Meer mensen
functioneren zo
zelfredzaam
mogelijk en
krijgen zo nodig
hulp en
ondersteuning

Indicator blijft stabiel
Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten
Benchmark

Richtinggevende doelen

2016

2017

2018

KTO W&I

-

7,7

-

-

doel 7

KTO W&I

-

69%

-

-

doelen 6 en 7

W&I

41%

46%

47%

-

doelen 7 en 8

Stadsring51

83%

88%

89%

-

doel 6
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6 Werk en inkomen
Voor iedereen die kan werken, maar het op de
arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, is er sinds 1
januari 2015 de Participatiewet. De wet heeft tot doel dat
meer mensen, met en zonder arbeidsbeperking, werk
vinden.

(Centraal Planbureau) verwacht voor de toekomst een
lichte stijging door de instroom van voormalige Wajong- en
WSW-doelgroepen en het beroep dat asielzoekers doen op
de bijstand. (CPB 2019b)
Figuur 11: Aandeel inwoners (van 18 jaar en ouder) met
bijstand

Het gewenste maatschappelijke effect bij werk en inkomen
is ‘meedoen’ naar vermogen. Meedoen uit zich
bijvoorbeeld in uitstroom naar werk vanuit de bijstand.
Maar ook dat meer mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werken en/of maatschappelijk meedoen. De
outcome criteria cliënttevredenheid en doelrealisatie
(meer kans op vinden van betaalde baan) zeggen iets over
het gewenste maatschappelijke effect volgens reintegratiecliënten. Ook succesvol afgeronde trajecten
schulphulpverlening geven inzicht in het maatschappelijke
effect. Want mensen met schulden ervaren financiële
belemmeringen om mee te doen naar vermogen.
6.1 Ontwikkelingen

Bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein, bewerking O&S

Aandeel bijstandontvangers stabiliseert
Net als in 2017 ontving in 2018 bijna 4% van de
Amersfoorters (van 18 jaar of ouder) bijstand, oftewel 4630
personen. Dit aandeel ligt lager dan het landelijk
gemiddelde en andere gemeenten met 100.000 tot 300.000
inwoners (zie figuur 11). Landelijk en in andere 100.000+
gemeenten daalde het aandeel bijstandontvangers in 2018,
terwijl dit in Amersfoort niet zo was. Uit de voorlopige
cijfers van 2019 lijken we in het eerste half jaar van 2019
in Amersfoort wel een lichte daling te zien. Het CPB

Huidige bijstandontvangers hebben logischerwijs grotere
afstand tot de arbeidsmarkt
De ontwikkeling van het aandeel bijstandontvangers hangt
vanzelfsprekend samen met de economische situatie. Het
aantrekken van de arbeidsmarkt in de laatste jaren draagt
bij aan het voorkomen van instroom in de uitkering.
Doordat meer inwoners zelf hun weg naar werk vinden,
neemt het aandeel voorkomen uitkeringen door preventie
logischerwijs af (van 36% in 2017 naar 25% in 2018). We
zien dat vooral jongere bijstandontvangers (tot 35 jaar)
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profiteren van het economisch herstel; hun aandeel in de
bijstand neemt af. Ouderen (vooral vanaf 55 jaar)
profiteren in mindere mate, waardoor hun aandeel in de
bijstand groeit. Het SCP (2018a, p.21) stelt dat
“stagnerende uitstroom in combinatie met een afnemende
instroom erop duidt dat er een groep is die lang in de
bijstand zit: een groep met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt.” Ook in Amersfoort zien we deze
ontwikkeling.
Figuur 12: Percentage inwoners (van 18 jaar en ouder)
met bijstand in 2018, per wijk

Bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein, bewerking O&S
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Erg grote verschillen in aandeel bijstandontvangers
tussen wijken
Het aandeel bijstandontvangers verschilt per wijk, en
varieert van 0,4% tot 9,9%. In Liendert, De Kruiskamp en De
Koppel wonen relatief veel personen met bijstand, in De
Berg-Noord, Hoogland en Hooglanderveen relatief weinig
(zie figuur 12). Uiteraard hangt dit samen met verschillen
tussen wijken in sociaal-economische status (zoals
opleidingsniveau en inkomen van inwoners). De wijken
waar de sociaal-economische status lager is, kennen een
hoger aandeel bijstandontvangers.
Aandeel parttime werk blijft hetzelfde
Mensen kunnen direct fulltime gaan werken en daarmee
uitstromen uit de Participatiewet, maar er werken ook
mensen parttime (12% van de mensen in de bijstand, net
als in 2017) naast de uitkering. Er is dus een groep die de
afstand tot de arbeidsmarkt verkleint door parttime te
werken naast hun bijstandsuitkering.
Voorbeelden van ‘deeltijd werk met aanvullende
uitkering’
Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met medische
problematiek die onvoldoende is om voor een indicatie
Banenafspraak (zie kader hieronder) in aanmerking te
komen. Dan is bijvoorbeeld een parttime dienstverband van
24 uur per week het maximaal haalbare vanwege de
medische problematiek. Mensen ontvangen in zulke
gevallen nog aanvullende bijstand. Tijdens periodiek
contact kan worden bekeken of later uitbreiding in uren
mogelijk is.

50

Home

Aantal Garantiebanen blijft groeien
Naast het matchen van klanten op regulier werk, zijn in
het kader van het Sociaal Akkoord Garantiebanen
gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze
mensen zijn opgenomen in het doelgroepregister. Er zijn in
2018 1426 Garantiebanen bijgekomen. Dit is een toename
ten opzichte van 2016 en 2017, en ook landelijk zien we
deze ontwikkeling.
Sinds de nulmeting in 2012 zijn in totaal in Amersfoort 568
Garantiebanen gerealiseerd, waarbij inwoners met een
arbeidsbeperking een passende werkplek krijgen
aangeboden en op die manier ook meedoen op de reguliere
arbeidsmarkt. Werkgevers hebben eind 2018 al meer banen
gecreëerd dan het aantal Garantiebanen dat voor 2019 als
doel is gesteld in het kader van de Banenafspraak.
Indicatie Banenafspraak, doelgroepregister en
Garantiebaan
Een deel van de bijstandontvangers heeft een indicatie
Banenafspraak. Mensen krijgen deze indicatie als ze een
arbeidsbeperking hebben: door een ziekte of handicap
kunnen ze niet het wettelijk minimumloon verdienen. Deze
mensen worden opgenomen in het doelgroepregister. Ze
hebben daarmee meer kans op werk, omdat het voor
werkgevers financieel aantrekkelijk is om iemand uit het
doelgroepregister in dienst te nemen of houden. Een
werkgever wordt dan namelijk gecompenseerd voor de
verminderde productie van een werknemer. Als iemand
met gebruik van de indicatie Banenafspraak werk vindt,
valt deze baan onder de ‘Banenafspraak’ en heet de baan
een Garantiebaan. (Bron: UWV)
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Aandeel mensen dat participeert stabiel
Net als in 2017 participeert in 2018 en begin 2019 circa 85%
van de Amersfoortse klanten in de Participatiewet en doet
op die manier mee. Klanten voor wie (parttime) werk (nog)
niet haalbaar is, krijgen begeleiding door een
trajectbegeleider waarbij het doel is de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen, bijvoorbeeld via
vrijwilligerswerk. Participeren vergroot het sociale netwerk
(en verkleint dus de kans op sociaal isolement) en het
wordt gezien als een eerste stap op weg naar betaald
werk.
6.2 Verdiepende analyses langdurig in de bijstand
Het thema werk en inkomen krijgt in deze monitor extra
aandacht. In dat kader zoomen we in deze paragraaf in op
mensen die langdurig in de bijstand zitten. De analyses zijn
uitgevoerd op basis van kenmerken uit het
registratiesysteem. Voor de afstand tot de arbeidsmarkt
gebruiken we onder andere de mate van participatie
volgens de re-integratieladder, zoals beoordeeld door de
klantmanager of trajectbegeleider.
Ruim 40% langer dan vijf jaar in bijstand
Zo’n 4000 mensen ontvangen bijstand (peildatum 27 juni
2019). Ruim 40% hiervan ontvangt langer dan vijf jaar
aaneengesloten bijstand. Ongeveer een kwart van hen
heeft nu een re-integratietraject. Bij de mensen die
minder dan vijf jaar een uitkering ontvangen, is dit
ongeveer de helft. Overigens kunnen mensen die nu geen
re-integratietraject hebben wel eerder één of meerdere
re-integratietrajecten hebben gehad. Klantmanagers
monitoren of een re-integratietraject (weer) haalbaar is.
Mensen die langdurig in de bijstand zitten hebben veelal
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hun maximaal haalbare participatie bereikt (zie tabel 1) en
zitten dus niet meer in een re-integratietraject om hieraan
te werken.

Figuur 13: Amersfoorters met bijstand, naar duur
uitkering en re-integratietraject

Lang in bijstand zonder traject: vaker vrouw en ouder
In deze verdiepende analyses focussen we op de mensen
die langer dan vijf jaar bijstand ontvangen en nu niet in
een re-integratietraject zitten (34% van alle
bijstandontvangers, zie figuur 13). Deze mensen zijn vaker
vrouw en gemiddeld ouder dan de overige
bijstandontvangers (zie tabel 1).
Vaker ontheffing, minder vaak indicatie Banenafspraak
Mensen die lang in de bijstand zitten zonder reintegratietraject verblijven gemiddeld even vaak als
andere bijstandontvangers in een inrichting en zijn
gemiddeld even vaak dakloos. Wel heeft deze groep vaker
een ontheffing van de arbeidsplicht (zie tabel 1). Redenen
dat iemand tijdelijk wordt ontheven van de arbeidsplicht
zijn bijvoorbeeld volledige arbeidsongeschiktheid of het
vervullen van zorgtaken.
Voorbeelden van ‘ontheffing’
Bij ontheffing gaat het bijvoorbeeld om mensen met veel
persoonlijke problemen tegelijkertijd (zoals scheiding,
verslaving en/of financiële problemen). Vanwege deze
situatie kunnen mensen tijdelijk ontheffing van de
arbeidsplicht krijgen om aan de problematiek te werken.
Daarna kan opnieuw worden gekeken wat de reintegratiemogelijkheden zijn.
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Toelichting: cijfers van peildatum 27 juni 2019.
Bron: gemeente Amersfoort, bewerking O&S
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Langdurige bijstandontvangers zonder traject hebben
minder vaak een indicatie Banenafspraak dan overige
bijstandontvangers (zie tabel 1). Dit kan verschillende
oorzaken hebben. Een van deze oorzaken kan zijn dat toen
langdurige bijstandontvangers voor het eerst bijstand
ontvingen, de indicatie Banenafspraak nog niet bestond.
Sinds het bestaan van de indicatie Banenafspraak in 2015
komen eventueel ook langdurige bijstandontvangers in
aanmerking voor deze indicatie, maar dan moet de

indicatie wel eerst worden aangevraagd. Langdurige
bijstandontvangers zijn echter gemiddeld ouder (zie tabel
1) en hebben daardoor vaker dan jongere
bijstandontvangers toch al enige tijd gewerkt zonder
loonkostensubsidie. Hierdoor is het moeilijker om aan te
tonen dat iemand een indicatie Banenafspraak nodig heeft
om langdurig uit te kunnen stromen uit de bijstand. Een
aanvraag indicatie Banenafspraak wordt dan sneller
afgewezen.

Tabel 1: Kenmerken langdurige en overige bijstandontvangers

Achtergrondkenmerken
Vrouw
Jongeren (onder 27 jaar)
Ouderen (50+)
Afstand tot de arbeidsmarkt
Ontheffing
Indicatie Banenafspraak
Participatie
- zorgbehoefte of hulpverlening
- sociaal of maatschappelijk actief,
waarvan maximaal haalbaar2
- scholing, beroepsoriëntatie, klaar om te werken
- deeltijd werk met aanvullende uitkering
- loonkosten gesubsidieerd werk, of uitstroom
uitkering door werk of studie

Langdurige
bijstandontvangers1

Overige
bijstandontvangers

64%
1%
64%

52%
17%
33%

31%
2%

15%
11%

28%
61%
72%
1%
10%
1%

24%
51%
25%
11%
11%
2%

Toelichting:
1 Langdurige bijstandontvangers ontvangen langer dan vijf jaar aaneengesloten bijstand en hebben nu geen re-integratietraject.
2 Percentage van de sociaal of maatschappelijk actieven voor wie dit volgens de klantmanager het maximaal haalbare is.
Bron: gemeente Amersfoort, bewerking O&S
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Grote afstand tot arbeidsmarkt: maximaal haalbare
activering of te grote beperkingen
Langdurige bijstandontvangers zonder traject hebben een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan andere
bijstandsontvangers. Zo hebben negen op de tien een
zorgbehoefte, ontvangen hulpverlening of zijn alleen
sociaal of maatschappelijk actief (zie tabel 1). Deze
aantallen zijn hoger dan bij de overige bijstandontvangers
die juist vaker scholing of beroepsoriëntatie volgen om ze
klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, maar vooral relatief
vaak klaar zijn om te werken. Bovendien is sociale of
maatschappelijke activering voor langdurige
bijstandontvangers zonder traject vaker het maximaal
haalbare volgens de klantmanager. Overigens beoordelen
klantmanagers wel periodiek of dit nog steeds het
maximaal haalbare is voor deze langdurige
bijstandsontvangers.
De grote afstand tot de arbeidsmarkt blijkt ook uit redenen
waarom eerdere re-integratietrajecten van deze groep zijn
gestopt. Dit gebeurt relatief vaak vanwege te grote
medische of sociale beperkingen, of omdat de maximaal
haalbare activering (maatschappelijk of persoonlijk) is
bereikt.
Voorbeelden van ‘te grote medische of sociale
beperkingen’
Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die in een reintegratietraject steeds slechter afspraken nakomen, dagen nachtritme hebben omgedraaid of
verslavingsproblematiek hebben. Dan kan een reintegratietraject worden gestopt, zodat mensen de ruimte
krijgen om eerst aan deze problemen te werken.
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Voorbeelden van ‘maximaal haalbare activering’
Het gaat bij maximaal haalbare activering bijvoorbeeld om
mensen die al meerdere re-integratietrajecten hebben
doorlopen. Bij hen kan mogelijk sprake zijn van in de
persoon gelegen problemen (zoals het niet in staat zijn om
te reflecteren op eigen gedrag of afspraken na te komen)
waar geen officiële medische diagnose aan ten grondslag
ligt. Hierdoor kan het deze mensen niet lukken om
duurzaam uit te stromen.
6.3 Cliëntervaring werk en inkomen
Een van de doelen van de Participatiewet is dat meer
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken en op
die manier maatschappelijk meedoen. In hoeverre dat is
gelukt belichten we in deze paragraaf aan de hand van
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. Hoe klanten
van Arbeidsintegratie de kwaliteit en doelrealisatie ervaren
is in 2017 gemeten in een kwantitatief
klanttevredenheidsonderzoek (zie RIB 2017-094 voor het
rapport). Daarnaast beschrijven we ervaringen van
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de hand
van kwalitatief casusonderzoek (O&S 2019c, zie bijlage 4
voor het rapport). Hiervoor hielden we diepte-interviews
met 20 klanten van Arbeidsintegratie en NVA en hun
trajectbegeleiders. We spraken vier subgroepen: jongeren
(onder 27 jaar), ‘ouderen’ (50 jaar of ouder), mensen met
een arbeidsbeperking en statushouders.
Dit levert naast cijfers (op basis van circa 225 vragenlijsten
ingevuld door re-integratieklanten) ook een beeld van de
ervaringen / verhalen achter de cijfers (uit 20
casestudies). Alhoewel het kwalitatieve casusonderzoek
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vergeleken met kwantitatief onderzoek weinig klanten
betreft, levert het wel veel ervaringen op waarvan te leren
valt. Verder zijn deze ervaringen vaak in lijn met de
uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek.
75% tevreden over passende ondersteuning, vooral
maatwerk belangrijk
Klanten van Arbeidsintegratie zijn tevreden over de
passendheid van de ondersteuning. Volgens 75% past hun
traject goed bij wat ze kunnen en willen. Daarnaast zijn ze
tevreden over de aansluiting van het traject op hun
persoonlijke omstandigheden (rapportcijfer 7,0) en vindt
83% dat de trajectbegeleider rekening houdt met wat ze
kunnen en willen.
Dit sluit aan bij de conclusie van het kwalitatieve
onderzoek dat geen traject hetzelfde is en
trajectbegeleiders hierbij zoeken naar een oplossing die
het beste past bij de klant en zijn situatie. Er is dus vaak
sprake van maatwerk, waarbij er soms oplossingen
gevonden worden door flexibel met de regels om te gaan.
In de meeste trajecten is het voor zowel klant als
trajectbegeleider zoeken naar wat haalbaar is en wat je
van een klant mag verwachten. Regelmatig verloopt een
traject anders dan vooraf verwacht en soms moet het doel
van het traject worden bijgesteld. Of een
trajectbegeleider maatwerk levert, blijkt bepalend voor
hoe de klant de passendheid van de ondersteuning ervaart.
Als de adviezen en ingezette instrumenten niet passen bij
de behoefte van de klant, of de trajectbegeleider geen
rekening houdt met zijn situatie of gezondheidstoestand,
dan vinden de klanten de ondersteuning niet passend.
Trajectbegeleiders zeggen dat ze proberen aan te sluiten
bij de klant en zijn situatie, maar dat soms iets anders
nodig is, waardoor de klant het op dat moment soms niet
Jeugdzorg

als passend ervaart. Maar als klanten wel maatwerk hebben
ervaren, dan zijn ze juist heel tevreden en dankbaar.
Voorbeeld van hoe een maatwerk oplossing wordt
gezocht
Er is voor een jongere “een uitzondering gemaakt om met
behoud van uitkering een propedeuse te halen en de
gemeente betaalde die kosten voor de thuisstudie. De
trajectbegeleider zegt over deze uitzondering: “Als we het
niet doen, schrijven we zo’n jongen af”. Want dan blijft hij
waarschijnlijk langdurig in de uitkering.” (Citaat p.15)
Voorbeeld van zoeken naar maatwerk, waardoor
ondersteuning niet altijd past
“Mevrouw is er nog niet uit wat ze wil en wat haalbaar is.
Daar is ze nog zoekend in. “Ik wil het liefst na de zomer
stappen zetten om aan het werk te komen, maar weet nog
niet welke stappen ik hiervoor moet zetten. Lijkt me goed
om daar weer met mijn trajectbegeleider een paar
gesprekken over te hebben.” Alhoewel ze positief is over
de betrokkenheid van haar trajectbegeleider, geeft ze aan
dat ze in het traject wel een soort structuur mist met een
stappenplan. […] Ook heeft ze de behoefte om minder vrij
gelaten te worden. “Al ben ik misschien ook wel een
ongeleid projectiel wat niet in het gareel past.” Ze snapt
wel waarom de trajectbegeleider kiest voor betrokken zijn
en vrij laten, omdat dit haar zelfstandigheid bevordert. Dit
is volgens haar omdat ze hoogopgeleid is, maar het past
volgens haar toch niet helemaal. […]
De trajectbegeleider geeft ook aan dat hij in het traject
wat zoekende was wat bij haar paste, omdat zij zelf ook
erg zoekende was. “Het bepalen van de route naar
duurzame uitstroom mag ook tijd kosten. Ik zie haar
sterker worden en dat is het belangrijkste.”” (Citaat p.29)
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Een zoektocht naar wat haalbaar is door iemands
gezondheidstoestand
Een mevrouw met een arbeidsbeperking heeft “onlangs een
proefplaatsing binnen een organisatie gehad, waar ze heel
blij mee was: “Ik vond het superleuk. Had eindelijk weer
collega’s. Of ik er nu geld voor krijg of niet, maakt me niet
eens uit.” Vanwege een onverwachte en langdurige
ziekenhuisopname heeft ze de proefplaatsing echter na
drie weken moeten stoppen. Hier baalt ze van: “Heb je net
na 6 jaar weer een baan en dan word je ziek”. Momenteel
is mevrouw aan het revalideren. Dat ze graag weer een
nieuwe proefplaatsing bij deze organisatie wil, blijkt uit
dat ze hierover vanuit het ziekenhuis contact opgenomen
heeft met de organisatie. Als ze voldoende hersteld is, dan
hoopt ze daar weer opnieuw te kunnen starten met een
proefplaatsing. Al is het volgens mevrouw en de
trajectbegeleider gezien de nieuwe gezondheidstoestand
niet zeker of dit realistisch is. Maar ze wil graag en ze
houdt de contacten met die organisatie daarom ook warm.
En ze hoopt dat ze daar dan uiteindelijk kan blijven. “Ik
vind het altijd leuk om mijn best te doen en te laten zien
dat ik het goed kan.”” (Citaat p.34)
Tevredenheid over trajectbegeleider, vooral houding en
persoonlijke klik belangrijk
Klanten zijn (erg) tevreden over hun trajectbegeleider. Zo
beoordelen ze de aandacht die de trajectbegeleider voor
hen heeft met een 7,7 en vindt 89% dat de
trajectbegeleider zijn uiterste best doet om hen zo goed
mogelijk te helpen.
Ook in het kwalitatieve onderzoek zijn klanten vaak (erg)
tevreden over hun trajectbegeleider. Ze vinden het
belangrijk dat de trajectbegeleider aandacht heeft voor
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hen als persoon en naast hen gaat staan. Ze waarderen het
dat de trajectbegeleider echt luistert en ze voelen zich
begrepen. Door die houding en persoonlijke klik vinden ze
dat de trajectbegeleider en zijn of haar advies bij hen
past. Hoewel de meerderheid tevreden is, zijn enkele
klanten minder tevreden over hun trajectbegeleider. Ze
ervaren bijvoorbeeld geen persoonlijke klik of voelen zich
onbegrepen. Ze vinden het advies van hun
trajectbegeleider dan ook niet passend.
Voorbeeld van hoe een trajectbegeleider naast een
50+’er gaat staan
“Hij zegt over de trajectbegeleider: “Hij heeft mij rust
gegeven, door te luisteren, mij gewoon te laten praten”.
Volgens hem stelde de trajectbegeleider zichzelf open en
bood hij zijn diensten aan. De trajectbegeleider vroeg
volgens hem: “‘Wat kan ik nou doen om jou te helpen?’ En
dat is motiverend.” Hij zegt dat hij daardoor slagvaardig
werd. “Door de steun die gegeven werd, voelde ik me
gesteund om door te zetten, door te pakken […] Dat je zin
hebt om door te pakken, als iemand naast je gaat staan, en
dat is wat hij doet: naast je staan. […] Ik zie hem als een
persoonlijke coach”. Deze houding van de
trajectbegeleider gaf meneer vertrouwen.” (Citaat
p.25/26)
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Doelrealisatie: meeste klanten verder geholpen
Het uiteindelijk bereikte resultaat van hun traject
beoordelen klanten in het kwantitatieve onderzoek met
een 6,9. Bijna 70% zegt dat ze door het traject meer kans
hebben op het vinden van een betaalde baan. Dat terwijl
een betaalde baan niet voor alle re-integratieklanten
haalbaar is.
Dit sluit aan bij de casussen uit het kwalitatieve onderzoek
waarin werk niet altijd haalbaar blijkt, maar toch veertien
van de twintig klanten vinden dat de ondersteuning hen
verder heeft geholpen. Ze noemen hierbij vaak
persoonlijke ontwikkeling, maar ook het vergroten van
baankansen (door opleiding, werkervaring of groter
netwerk), vinden van werk en statushouders met taal. De
andere klanten vinden dat het (nog) niet geholpen heeft,
bijvoorbeeld omdat ze pas kort in traject of nog zoekend
zijn, of vanwege persoonlijke omstandigheden.
Voorbeeld van hoe vrijwilligerswerk een 50+’er verder
helpt
In deze casus was betaald werk niet meer mogelijk na een
burn-out. “Meneer noemt het belangrijkste verschil dat hij
sinds het vrijwilligerswerk weer onder de mensen is en
naast de mantelzorg ook weer in een andere wereld leeft.
“Je vereenzaamt heel snel als je niet meer werkt. Ik doe
nu nuttig werk. Het is werk waar ze zelf niet meer aan
toekomen, maar wat er echt toe doet. Ik deed veel
ingewikkelder werk op hoger niveau en nu simpeler werk.
Maar ik geniet er erg van.”” (Citaat p.24)
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Voorbeeld van hoe taal een statushouder verder kan
helpen
“Als belangrijkste verschil met het begin van zijn traject
bij de NVA noemt meneer de taal. Hij vertelt dat “school
goed voor grammatica en inburgering” is, maar dat vooral
stage “heel belangrijk” voor hem is, omdat hij dan veel kan
praten met klanten waardoor zijn taal verbetert.” (Citaat
p.43)
Wisselende ervaringen met snelheid in traject
Klanten zijn tevreden over de snelheid waarmee hun reintegratietraject is gestart (rapportcijfer 7,1). Ook vindt
86% dat de trajectbegeleider snel en efficiënt werkt en
vindt 92% dat de trajectbegeleider zich stipt aan afspraken
houdt.
Ook in het kwalitatieve onderzoek zijn klanten en
trajectbegeleiders (erg) tevreden over elkaars
bereikbaarheid, en zeggen trajectbegeleiders dat ze snel
reageren op telefoontjes of mails van klanten. Over de
snelheid in het traject zijn de ervaringen wisselend, vooral
bij statushouders en mensen met een arbeidsbeperking.
Soms wil een klant te snel naar eigen zeggen of volgens de
trajectbegeleider, soms wil de trajectbegeleider sneller
dan de klant. Andere trajecten gaan soms (te) langzaam
door de persoon zelf, of door externe omstandigheden
zoals gezondheidstoestand, gezinssituatie of
diplomawaardering. De klant en trajectbegeleider ervaren
de snelheid ook nogal eens anders. Overigens zijn de
gesproken 50+’ers en vooral jongeren overwegend tevreden
over de snelheid.
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Voorbeeld waarin een statushouder het lang vindt duren
voor hij kan werken
“Zowel de trajectbegeleider als meneer valt het tegen hoe
lang het duurt voordat hij werk heeft en uit de uitkering is.
Dit terwijl meneer vertelt dat hij graag wil werken en hij
volgens de trajectbegeleider ook “grote inzet getoond
heeft”. Dat het zo lang duurt komt deels doordat pas later
bleek dat meneer nog een extra diploma nodig heeft om in
te stromen in zijn oude vakgebied, ondanks dat zijn studie
wel op universitair niveau gewaardeerd was. Verder was er
eerder geen opleiding die geschikt was voor statushouders
om in te stromen. Die lijkt er sinds kort wel te zijn en nu is
het zoeken waar en hoe hij dit diploma kan halen. Meneer
wil ook wel ander werk onder zijn niveau, bijvoorbeeld in
de administratie. De klant noemt over het proces naar
werk: “het gaat langzaam”. (Citaat p.39)
Weinig afstemming tussen trajectbegeleider en
aanvullende ondersteuning
Vrijwel alle klanten hebben naast hun traject aanvullende
ondersteuning (gehad). Met de meeste organisaties (zoals
wijkteam of psycholoog) vindt in de casussen weinig of
geen afstemming plaats. Dit is volgens klant en
trajectbegeleider ook niet altijd nodig, en vanwege
privacywetgeving ook niet altijd mogelijk. In verschillende
casussen is aanvullende ondersteuning of een beoordeling
van betrokken organisaties wel noodzakelijk om het doel te
kunnen halen. In een van deze casussen verloopt die
afstemming traag, waardoor het traject op dat moment
niet verder kan. In enkele andere casussen werken de
betrokken organisaties overigens wel nadrukkelijk samen
aan hetzelfde doel.

Jeugdzorg

Twee specifieke organisaties die in enkele casussen ter
sprake kwamen, zijn het UWV en het UAF. Over het UWV
komt in verschillende interviews terug dat klanten last
hebben van de periode dat zij onder het UWV vielen met
weinig ondersteuning en veel afwijzingen op sollicitaties.
Daarnaast noemen trajectbegeleiders van de NVA dat de
samenwerking met het UAF nog niet optimaal is, omdat er
bijvoorbeeld een wachttijd is bij het UAF of omdat het
vooraf lastig in te schatten is of een persoon door het UAF
toegelaten zal worden.
Voorbeeld van hoe organisaties kunnen samenwerken
aan één einddoel
“Naast haar re-integratietraject ontvangt mevrouw ook
ambulante begeleiding. Deze begeleiders helpen haar
onder andere bij het regelen van zaken voor haar huis, haar
kind en haar financiën en schulden. […] Mevrouw zegt dat
elke organisatie een eigen doel heeft dat past bij de
hulpvraag die daar ligt, maar dat ze samenwerken aan één
einddoel. “Ze werken allemaal aan het doel om mij terug
te zetten in maatschappij, dat ik weer op eigen benen kan
staan.”” (Citaat p.20)
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Voorbeeld waarin meer afstemming mogelijk sneller tot
duidelijkheid had geleid
“Hoewel meneer graag wil werken, stoort hij zich eraan
dat hij altijd de vraag krijgt hoeveel uur hij wíl werken, in
plaats van hoeveel uur hij kán werken vanwege zijn
gezondheidsproblemen. Om meer zicht te krijgen op wat
kan, is er een gezondheidsonderzoek geweest, maar
meneer is het niet eens met de uitkomst en […] vindt dat
alleen zijn eigen behandelaar kan bepalen hoeveel uur hij
kan werken, omdat bij hem alle klachten bekend zijn.
Besloten is dat meneer vanwege zijn gezondheid mogelijk
opgenomen wordt in het doelgroepregister en meneer gaat
daarom over naar Arbeidsintegratie. Daar gaan ze ook
nogmaals onderzoeken hoeveel hij maximaal kan werken,
omdat artsen in eerder onderzoek elkaar tegenspraken over
het aantal uur.” (Citaat p.42)
Overkoepelende succes- en aandachtspunten
Over het algemeen zijn klanten vaak tevreden met de
ondersteuning van de trajectbegeleider en er zijn uit de
casussen dan ook verschillende succespunten te halen.
Daarnaast zijn er ook verbetermogelijkheden. Een
belangrijk succespunt is de houding van de
trajectbegeleider. Klanten benadrukken vaak hoe deze
houding helpt bij het behalen van het doel in hun traject.
Een persoonlijke klik met hun trajectbegeleider is hierbij
een belangrijke voorwaarde. Wat betreft passende
ondersteuning is maatwerk vaak een succespunt en dit
vinden klanten erg belangrijk.
Bij de klanten die niet (helemaal) tevreden zijn over de
passendheid, lijkt de meeste winst te behalen bij het met
de klant (blijven) bespreken in hoeverre de ingezette
instrumenten en ondersteuning passen en waarom de
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trajectbegeleider ergens voor kiest. Dus dat de
verwachtingen en ervaringen van zowel klant als
trajectbegeleider over en weer duidelijk zijn. Daarnaast
blijkt uit sommige casussen het belang van sneller meer
duidelijkheid over wat bij de klant past qua
gezondheidssituatie (bijvoorbeeld door meer afstemming
met de medisch specialist). Meer of sneller hierover
afstemmen met andere organisaties, met toestemming van
de klant, lijkt hierbij in deze situaties te kunnen helpen om
het doel van het traject (sneller) te halen.
Ook in ‘klantreis’ Jongerenloket blijkt houding en begrip
trajectbegeleider belangrijk
Naast het kwalitatieve casusonderzoek zijn er voor een
‘klantreis’ zes jongeren geïnterviewd over hun ervaringen
met het Jongerenloket. Ook daaruit blijkt dat de houding
en het begrip van de trajectbegeleider positief worden
ervaren. Deze jongeren waarderen bijvoorbeeld dat de
trajectbegeleider ze aan de hand meeneemt. Wel vinden
de jongeren dat instanties (zoals school) hen beter en
sneller zouden kunnen informeren over waar ze moeten
zijn met hun vraag.
Daarnaast worden via een ‘ketenbrede klantreis’ de
ervaringen van inwoners met armoedebestrijding en
schuldhulpverlening opgehaald. De resultaten hiervan zijn
op het moment van het uitkomen van deze monitor nog
niet bekend.
Werkgevers positief over hun medewerkers met een
Garantiebaan
Uit een onderzoek door de Hogelschool Utrecht (2019)
onder 31 werkgevers blijkt dat bijna alle werkgevers
positief zijn over het in dienst hebben van een medewerker
met een arbeidsbeperking (die is opgenomen in het
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doelgroepregister). Ze geven deze mensen graag een kans
op de arbeidsmarkt en ervaren hen als intrinsiek
gemotiveerde medewerkers. Wel vragen ze meer tijd en
energie dan een reguliere medewerker. Enkele werkgevers
geven aan dat het team moest wennen aan de situatie en
het samenwerken met een medewerker met een
arbeidsbeperking. Werkgevers hebben behoefte aan meer
ondersteuning vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP) bij
het voorbereiden en informeren van het team. Ook hebben
werkgevers behoefte aan meer inzicht in de privésituatie
van de medewerker met een arbeidsbeperking
(bijvoorbeeld eventuele schulden en medicatiegebruik),
zodat ze hem of haar beter kunnen begeleiden. Overigens
ervaren de werkgevers de ondersteuning door medewerkers
van het Werkgeversservicepunt (WSP) als positief.

Verschillende armoedegrenzen gehanteerd
Er bestaat geen eenduidige armoedegrens. Afhankelijk van
de gehanteerde grens verschilt de omvang van armoede. In
deze paragraaf volgen we het ‘niet-veel-maartoereikendcriterium’ van het SCP.
Het niet-veel-maar-toereikendcriterium is iets ruimer en
houdt ook rekening met de minimale kosten van
ontspanning en sociale participatie (zoals lidmaatschap van
sport- of hobbyclub, of een jaarlijkse korte vakantie). Deze
uitgaven zijn niet strikt noodzakelijk, maar veel mensen
beschouwen ze wel als zeer wenselijk. Luxegoederen, zoals
een auto, ontbreken. In 2017 € 1.135 per maand voor een
alleenwonende en € 2.100 per maand voor een paar met
twee kinderen. (bron: SCP 2019c)

6.4 Armoede

Afname armoede in Amersfoort en landelijk
In Amersfoort daalt, net als landelijk, de armoede (zie
figuur 14). Volgens het SCP (2019c) komt dit door de
aantrekkende economie. In 2017 is 5% van de
Amersfoorters arm volgens het niet-veel-maartoereikendcriterium. Dat zijn bijna 7600 Amersfoorters.
(SCP 2019c) Overigens zeggen meer Amersfoorters enige
tot grote moeite te hebben om rond te komen: 19% van de
volwassenen, en 10,7% van de senioren. (GGD 2016) Dit is
vergelijkbaar met 2012 en met landelijk.
De armoede in Amersfoort ligt lager dan landelijk, waar in
2017 5,7% in armoede leeft volgens het niet-veel-maartoereikendcriterium.

Een van de doelen van de gemeente is dat minder kinderen
en volwassenen financiële belemmeringen ervaren om
‘mee te doen’. Mensen in armoede ervaren mogelijk wel
deze belemmeringen. “Geldzorgen kunnen verschillende
participatiedoelen in de weg staan en zijn van grote
invloed op iemands fysieke en mentale gezondheid.” (GGD
2017, p.12)
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Figuur 14: Ontwikkeling van armoede in Amersfoort en
Nederland

eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen
en alleenstaanden tot de AOW-leeftijd het meeste risico op
armoede.
Werkende armen: vooral onder zelfstandigen
Hoewel armoede bij werkenden relatief minder voorkomt,
vormen zij door hun omvang een grote groep onder de
armen. Van alle arme Nederlanders heeft een derde werk
als belangrijkste inkomstenbron. (SCP 2019c) Vooral
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), werkende
alleenstaanden en werkenden met een migratieachtergrond
lopen risico op armoede. (SCP 2018b) Werknemers zijn
vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen door
een laag uurinkomen.

Toelichting: figuur toont het percentage personen in huishoudens met
een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium.
Bron: SCP 2019c, bewerking O&S

Verschillen tussen wijken
In Kruiskamp, Liendert en Rustenburg leven relatief de
meeste Amersfoorters in armoede. Ook in Schuilenburg,
Randenbroek en de Binnenstad is relatief veel armoede. In
Hoogland en Hooglanderveen wonen relatief weinig arme
Amersfoorters.
Hoog armoederisico voor onder andere
bijstandontvangers en eenoudergezinnen
Sommige mensen lopen meer risico op armoede dan
anderen, bijvoorbeeld bijstandsontvangers en mensen met
een (vooral niet-westerse) migratieachtergrond. (CBS 2019,
SCP 2019c) Van alle huishoudenstypen lopen
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Volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium van het
SCP (2019c) was in 2017 1,5% van de Amersfoortse
werknemers arm, zo’n 900 personen. Dit was lager dan
gemiddeld in Nederland (1,9%). Het aandeel arme
zelfstandigen ligt aanmerkelijk hoger met 7,2% (zo’n 750
Amersfoorters), maar ook dit is lager dan gemiddeld in
Nederland (7,8%). Het aandeel arme werknemers en
zelfstandigen is sinds 2013 gedaald.
Opgroeien in armoede: nadelige gevolgen, maar vaak
niet meer arm als volwassene
Opgroeien in armoede heeft nadelige gevolgen voor het
welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot
bijvoorbeeld het risico op sociale uitsluiting, voortijdig
schoolverlaten, kindermishandeling en slechte gezondheid
(zoals overgewicht en obesitas). Ook lopen deze kinderen
meer risico om op latere leeftijd in een vergelijkbare
situatie terecht te komen. Maar “de meeste kinderen die
opgroeien in armoede zijn niet meer arm of sociaal
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uitgesloten als ze volwassen zijn.” (NJI 2018, p.22)
Kinderen in langdurige armoede groeien relatief vaak op in
een eenouder- en/of bijstandsgezin. (CBS 2019, SCP 2019c)
Maar “hoewel kinderen met werkende ouders minder kans
hebben om in armoede op te groeien, hebben de meeste
kinderen die in armoede opgroeien werkende ouders.” (NJI
2018, p.8)
In Amersfoort leeft in 2017 7,1% van de minderjarige
kinderen in armoede en dit is lager dan landelijk gemiddeld
(8,1%). Dit betekent dat in 2017 bijna 2500 Amersfoortse 0
tot 18-jarigen opgroeien in huishoudens met een inkomen
onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Het aandeel
‘arme’ kinderen is sinds 2013 gedaald.
Samenhang armoede met onder andere slechtere
gezondheid en hogere zorgkosten
Behalve dat opgroeien in armoede nadelige gevolgen voor
kinderen heeft, hangt armoede ook voor volwassenen met
diverse negatieve aspecten samen. (CBS 2018b) Zo ervaren
mensen met een laag inkomen een minder goede
gezondheid, hebben ze vaker een ongezonde leefstijl (zoals
overgewicht) en leven ze korter. Verder hebben ze meer
zorgkosten, vooral voor specialistische GGZ. “Het ligt voor
de hand aan te nemen dat hogere kosten voor ggz-zorg
samen gaan met meer psychische problemen. Of die
psychische problemen de oorzaak of het gevolg zijn van het
hebben van een laag inkomen is niet onderzocht.” (CBS
2018a, p.95)
Ook zijn mensen in een huishouden met een laag inkomen
minder maatschappelijk betrokken. Ze verrichten
bijvoorbeeld minder vaak vrijwilligerswerk. Verder is er
een relatie tussen armoede en schulden. Hoewel een laag
inkomen niet automatisch betekent dat de financiële
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situatie van een huishouden problematisch is, blijken
huishoudens met een laag inkomen vaker schulden te
maken.
CBS ziet toename langdurige armoede
Het CBS (2019) hanteert een andere armoedegrens (‘de
(langdurig) lage inkomensgrens’) en ziet in 2017 een
toename van het aandeel huishoudens met (risico op)
langdurige armoede. Dit komt volgens het CBS vooral
doordat meer huishoudens langdurig afhankelijk zijn van
een bijstandsuitkering. Dus hoewel volgens het SCP het
aandeel armen daalt, leeft volgens het CBS een (groeiend)
deel van deze groep in langdurige armoede.
Financiële belemmeringen om ‘mee te doen’ bij
gezinnen
In 2019 herhaalde het Nibud haar Amersfoortse minimaeffectrapportage uit 2017. Hieruit blijkt dat alle
onderscheiden minimagroepen voldoende inkomen hebben
om de uitgaven die volgens het Nibud als noodzakelijk
kunnen worden beschouwd (het basispakket, zoals huur,
energie, voeding, kleding en verzekeringen) te bekostigen
met de landelijke en gemeentelijke regelingen. Maar als
we naast het basispakket ook kijken naar uitgaven voor
sociale participatie (zoals vakantie en zakgeld voor
kinderen), dan ontstaan er bij sommige groepen
minimahuishoudens tekorten, namelijk bij paren met twee
oudere kinderen en bij paren met vier kinderen. Dit komt
volgens het Nibud vooral door het Rijksbeleid. “Gemeenten
kunnen via hun eigen beleid trachten de gevolgen hiervan
te repareren. […] Echter, het blijft voor gemeenten een
onmogelijke opgave om tekorten tussen de 150 en 250 euro
per maand te compenseren.” (Nibud 2019, p.42) Deze
huishoudens ervaren dus, zonder financiële steun uit hun
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eigen netwerk, financiële belemmeringen om volledig deel
te nemen aan het sociale leven.
Overigens is het goed om te beseffen dat niet iedereen
optimaal gebruik maakt of kan maken van alle landelijke
en lokaal voorliggende voorzieningen. In dat geval kunnen
er mensen zijn die zelfs geen geld overhouden voor
noodzakelijke uitgaven of kunnen er meer mensen zijn met
onvoldoende geld om sociaal te participeren. Het
landelijke toeslagenstelsel is volgens het WRR (2017) voor
veel mensen bijvoorbeeld te complex geworden en
veroorzaakt regelmatig schuldsituaties. Bovendien zet
stress, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen,
iemands mentale vermogen en redzaamheid onder druk.
Ook is duidelijk dat wanneer iemand een hoger inkomen
heeft dan de grenzen die CBS en SCP hanteren, het niet
betekent dat iemand ook kan (blijven) rondkomen of
voldoende overhoudt voor participatie. Daarvoor moet
gekeken worden naar het besteedbaar inkomen (inkomen –
uitgaven) van individuele huishoudens. Dat kan na verloop
van tijd afnemen als vaste lasten stijgen, waardoor steeds
minder ruimte overblijft om tegenvallers op te kunnen
vangen.
Bij hogere woonlasten ook tekorten bij noodzakelijke
uitgaven
Het Nibud gaat in haar berekeningen uit van bepaalde
woonlasten, namelijk 552 euro voor huishoudens zonder
kinderen en 613 euro voor huishoudens met kinderen. Maar
uit een doorrekening van het Nibud blijkt dat er bij hogere
huren meer tekorten optreden. “Bij een huur van 720 euro
treden er bij een aantal voorbeeldsituaties tekorten op
[voor uitgaven aan sociale participatie, red.] die er bij een
lagere huur niet zijn.” (Nibud 2019, p.31) “Bij een huur van
850 euro zijn er bij alle huishoudens onder de 140 procent
Jeugdzorg

tekorten zichtbaar” voor uitgaven in het basispakket.
(Nibud 2019, p.33) Inwoners hebben bij deze huur geen
recht meer op huurtoeslag.
Naast de hoge huren heeft het Nibud ook de situatie van
huishoudens met een zorgvraag doorgerekend. Hun situatie
blijkt vergelijkbaar met de situatie zonder zorgvraag,
omdat de zorgkosten voor een groot deel worden vergoed.
6.5 Schulden
De gemeente streeft er onder andere naar dat minder
mensen financiële belemmeringen ervaren om mee te
doen. Voor mensen met schulden is het lastig om te kunnen
meedoen. Stress, bijvoorbeeld door schulden, zet iemands
mentale vermogens en daarmee zijn of haar redzaamheid
onder druk (WRR 2017).
Afname unieke schuldenaren, maar niet minder mensen
met schulden
In 2018 waren er 467 unieke schuldenaren in Amersfoort
die zich gemeld hebben bij Stadsring51 en in een
schuldregeling terecht kwamen. Dit zijn er – net als
landelijk - minder dan in voorgaande jaren, terwijl er
volgens Stadsring51 niet minder mensen met schulden zijn.
Stadsring51 (2018) stelt, net als landelijk de NVVK (2019),
dat maar een fractie van de mensen met problematische
schulden een beroep doet op hulp. Een deel van de
Amersfoorters met schulden bereikt Stadsring51 dus niet.
Mogelijk maken sommigen van hen gebruik van alternatieve
hulp, bijvoorbeeld via de informatiewinkels van
Indebuurt033 of het Geldloket. Zo doen in Amersfoort meer
mensen een beroep op het Geldloket. In 2018 hielp het
Geldloket 1019 mensen, een stijging van 26% ten opzichte
van 2017 (Stadsring51 2019).
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Verschillen per wijk
Relatief de meeste schuldenaren die in beeld waren bij
Stadsring51 woonden in 2018 in de Binnenstad, in
Bosgebied en in Kruiskamp-Koppel, en de minste in
Hoogland, Hooglanderveen, Zielhorst en Nieuwland (zie
figuur 15).
Figuur 15: Percentage inwoners (van 18 jaar en ouder)
met schulden in 2018, per wijk

Bron: Stadsring51
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Toename verwijzingen via organisaties als GGZ en
verslavingszorg
Ongeveer de helft van de schuldenaren kwam op eigen
initiatief bij Stadsring51. De overige mensen kwamen via
een andere instantie. In 2018 was er een sterke toename
van verwijzingen via de GGZ/verslavingszorg/
gespecialiseerde begeleiding, waarmee zij de belangrijkste
verwijzer werden. In 2016 en 2017 waren de wijkteams nog
de belangrijkste verwijzer.
Risicogroepen voor schulden in Amersfoort
Alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn
oververtegenwoordigd onder Amersfoortse schuldenaren.
Ook jongeren van 20 tot 25 jaar zijn volgens Stadsring51
een risicogroep, hoewel dit risico volgens Stadsring51 wel
iets is afgenomen. Volgens Stadsring51 komt dit mogelijk
door ontwikkeling van jongerenaanpakken en inzet op
gastlessen op het MBO.
Multiproblematiek bij schulden
In de monitor van 2018 beschreven we al dat schulden vaak
samengaan met andere problemen, zoals obesitas,
eenzaamheid, in aanraking komen met politie, en
laaggeletterdheid. Verder blijkt landelijk dat huishoudens
met schulden (45%) vaker sociaaldomeinvoorzieningen
gebruiken dan huishoudens zonder schulden (17%). (SCP
2018a) Ook bij Amersfoorters in een
schuldhulpverleningstraject is geregeld sprake van
multiproblematiek. Zo ontving 54% van de Amersfoortse
schuldenaren ook hulpverlening op een ander terrein.
(Stadsring51 2018)
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Uitval stabiel en recidive afgenomen
Een aspect van het outcome criterium doelrealisatie is de
mate waarin er na beëindiging geen nieuwe hulp start.
Deze recidive, en ook uitval (een ander outcome
criterium), zijn relevant omdat een toename hiervan
bijvoorbeeld een indicatie kan zijn van het niet bereiken
van doelen of ineffectieve besteding van middelen. In 2018
is in 8% van de beëindigde schuldhulpverleningstrajecten
sprake van uitval: de hulp is stopgezet vanwege
onvoldoende medewerking. Dit is vergelijkbaar met
voorgaande jaren (7% in 2017, 9% in 2016).
De recidive, een zelfde hulpvraag van dezelfde
schuldenaar, is in 2018 11%. Dit is lager dan in 2017 (16%)
en 2016 (13%). Dit is dus een positieve ontwikkeling die
duidt op meer duurzame uitstroom. Volgens Stadsring51
draagt de stress sensitieve dienstverlening, waarmee ze in
2018 zijn gestart, hier mogelijk aan bij, omdat ze met die
dienstverlening meer rekening houden met de beperkte
zelfredzaamheid van mensen.
Doelrealisatie: aandeel succesvol afgeronde
schuldregelingen neemt toe
Vanwege schulden (en mogelijk andere problemen) kan het
voor mensen lastig zijn om mee te doen in de samenleving.
De gemeente streeft er naar dat minder mensen financiële
belemmeringen ervaren om mee te doen. Een indicator die
iets zegt over de realisatie van dit doel is het aandeel
succesvol afgeronde trajecten schuldhulpverlening. In 2018
is in 89% van de opgestarte schuldenregelingen een
zogenaamde ‘schone lei’ gerealiseerd. Dit is vergelijkbaar
met 2017 (88%).

Jeugdzorg

6.6 Laaggeletterdheid
In Amersfoort zijn naar schatting zo’n 8000
laaggeletterden. Laaggeletterden zijn doorgaans minder
zelfredzaam, hebben minder vaak werk, zijn minder vaak
maatschappelijk actief, hebben een slechtere gezondheid
en leven vaker in armoede, waardoor zij vaker een beroep
doen op (gemeentelijke) voorzieningen. (ROA / Stichting
Lezen en Schrijven 2016) Er zijn geen recentere cijfers
over laaggeletterdheid in Amersfoort en Nederland, maar
landelijk onderzoek biedt wel meer inzicht in de relatie
met werk en inkomen.
Samenhang met bijstand, armoede en schulden
Uit landelijk onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven
(2018) blijkt een duidelijke samenhang tussen
laaggeletterdheid en iemands financiële situatie. Zo zijn
laaggeletterden drie keer zo vaak afhankelijk van een
uitkering, en twee keer zo vaak (langdurig) arm als nietlaaggeletterden. Ook komt gebrek aan leesvaardigheid veel
vaker voor bij mensen met financiële problemen. Verder
zijn mensen die moeite hebben met lezen of rekenen
oververtegenwoordigd onder mensen die zich aanmelden
bij schuldhulpverlening. En “moeite met lezen, schrijven
en/of rekenen heeft grote invloed op de snelheid waarmee
beginnende schulden uitgroeien tot problematische
schulden. Laaggeletterdheid heeft er in veel gevallen voor
gezorgd dat de schuld verergerde.” (Ecorys 2018, p.17)
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7 Passend onderwijs

Foto: Esther Slijkerman - Buddingh
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zich
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Beweging in gewenste richting

Beweging in ongewenste richting

Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld
in 100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

% voortijdig schoolverlaters (VO + MBO)
(doelrealisatie)

Passend onderwijs

Meedoen

DUO

Beweging

Indicator blijft stabiel
Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten
Benchmark

2016

2017

2018

1,9%

1,6%

1,8%

Richtinggevende doelen
doel 1
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7 Passend onderwijs
Het algemene doel vanuit de wet Passend onderwijs is dat
kinderen, als het kan, naar het reguliere onderwijs gaan.
De gewenste maatschappelijke effecten zijn positief
‘ontwikkelen en opgroeien’ en ‘meedoen’. Als jongeren
verzuimen van school, doen zij niet mee via onderwijs en
is hun ontwikkeling mogelijk niet optimaal. Schoolverzuim
is een belangrijke risicofactor voor voortijdig
schoolverlaten. In het kader van jongeren die zich optimaal
ontwikkelen, indien mogelijk in het regulier onderwijs, is
ook speciaal basis/voortgezet onderwijs relevant. Want de
bedoeling van de wet Passend Onderwijs is om meer
kinderen regulier onderwijs te laten volgen.
7.1 Speciaal onderwijs
Met de inzet van de wet Passend onderwijs streeft het
onderwijs ernaar dat jongeren zich optimaal ontwikkelen,
indien mogelijk in het reguliere onderwijs. De gemeente
wil dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en
ontplooien, en dat ze meedoen in de samenleving. Veel
kinderen binnen het speciaal onderwijs hebben naast
ondersteuning op school ook ondersteuning thuis nodig
vanuit de Jeugdwet, de Wmo, de Zorgverzekeringswet of
de Wet langdurige zorg.
Afname speciaal basisonderwijs, lichte toename
(voortgezet) speciaal onderwijs
Op 1 oktober 2018 volgden zo’n 930 Amersfoortse
leerlingen speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs in
Amersfoort. Hiervan volgden 490 speciaal basisonderwijs,
Passend onderwijs

Samenwerkingsverband voor passend onderwijs
De scholen voor speciaal onderwijs nemen samen met
gewone scholen deel in het samenwerkingsverband voor
passend onderwijs in de regio (uitgezonderd onderwijs aan
blinde, dove of slechthorende kinderen). Binnen de
samenwerking spreken de scholen af welke leerlingen ze
doorverwijzen naar het speciaal (voortgezet) onderwijs.
Het speciaal (voortgezet) onderwijs is onderwijs voor
kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het
gaat meestal om leerlingen met een beperking, ziekte of
stoornis.
en 440 (voortgezet) speciaal onderwijs in Amersfoort. Het
totaal aantal leerlingen nam licht af vergeleken met 1
oktober 2017 (-3%). Wel zien we binnen het (voortgezet)
speciaal onderwijs een lichte stijging (+3%), terwijl het
speciaal basisonderwijs juist afneemt (-8%).
Landelijk nam het aantal kinderen in het speciaal (basis- en
voortgezet) onderwijs toe. In Amersfoort lijken we – in
tegenstelling tot landelijk - dus in het speciaal
basisonderwijs de gewenste ontwikkeling te zien dat meer
kinderen regulier onderwijs volgen.
Naast deze ruim 900 Amersfoortse leerlingen op
Amersfoortse scholen, zijn er ook nog Amersfoortse
leerlingen die speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs
volgen op een school buiten Amersfoort. Dit zijn
bijvoorbeeld kinderen die heel gespecialiseerd onderwijs
volgen. Verder zitten op Amersfoortse scholen voor
speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs ook kinderen die
van buiten Amersfoort komen.
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7.2 Thuiszitters en voortijdig schoolverlaten
De gemeente Amersfoort streeft ernaar dat alle jongeren
zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving.
Als jongeren verzuimen van school, doen zij niet mee via
onderwijs en is hun ontwikkeling mogelijk niet optimaal. Zo
schreven we in de monitor 2018 al dat schoolverzuim een
belangrijke risicofactor voor voortijdig schoolverlaten is, en
dat thuiszitters vaak meerdere problemen tegelijk hebben.
Om die reden zijn inzicht in thuiszitters en voortijdig
schoolverlaten relevant.
Tabel 2: Vrijstellingen van de Leerplichtwet

Lichamelijk/psychische grond (art 5a)
Bezwaar richting school (art 5b)
Onderwijs buitenland (art 5c)
Gewichtige omstandigheden (art 11g)
Bijzondere omstandigheden, waarbij is
aangetoond dat de jongere op andere wijze
voldoende onderwijs geniet (art 15)
Totaal

Eind schooljaar
2016-2017
58
7
10
10
6
91

16 kinderen en jongeren met langdurig relatief verzuim
Volgens leerplichtcijfers waren er eind schooljaar 20182019 16 kinderen en jongeren die langdurig relatief
verzuimen. Dit is vergelijkbaar met een jaar eerder (19).
Dit zijn kinderen tussen de 5 en 18 jaar zonder
startkwalificatie, die ongeoorloofd langer dan vier weken
niet naar school gaan (langdurig relatief verzuim). Deze
kinderen hebben wel een schoolinschrijving, maar
verzuimen les- of praktijktijd zonder geldige reden. Deze
kinderen zijn volgens beleidsmedewerkers in beeld bij
leerplicht en er wordt intensief actie op ondernomen om ze
terug te krijgen naar school.
Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die wel leer- of
kwalificatieplichtig zijn, maar bij wie de schoolinschrijving
ontbreekt (absoluut verzuim). Dit zijn
bijvoorbeeld 5-jarige kinderen van
wie de schoolinschrijving nog niet
goed is doorgekomen, kinderen of
jongeren die zijn verhuisd of die
wachten op een plek op één van de
taalscholen. Deze situaties zijn vaak
Eind schooljaar
binnen enkele weken opgelost.
2017-2018
64
16
21
6
10
117

Toelichting: het aantal vrijstellingen onder art 5a voor 2016-2107 is anders dan wat in de monitor 2018 stond,
omdat we naast art 5a geheel vrijgesteld in de monitor 2019 ook tijdelijk vrijgesteld meenemen. Hierdoor is
ook het totaal aantal vrijstellingen hoger dan in de monitor 2018 stond.
Bron: Leerplichtverslagen 2016-2017 en 2017-2018
Passend onderwijs

Ruim 100 kinderen en jongeren met
vrijstellingen
Maar meer kinderen en jongeren gaan
niet naar school, bijvoorbeeld
vanwege ziekte (geoorloofd verzuim)
of vrijstellingen. Eind schooljaar 20172018 ging het om 107 leerlingen met
een vrijstelling van de Leerplichtwet
(zie tabel 2). De 6 vrijstellingen onder
art 11g zijn zeer tijdelijk, vaak enkele
weken.
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Toename voortijdig schoolverlaten
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren (tot 23 jaar) die
het onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van
een startkwalificatie. In de monitor van 2018 schreven we
al dat schoolverzuim een belangrijke risicofactor is voor
voortijdig schoolverlaten en dat voortijdig schoolverlaten
samenhangt met bijvoorbeeld een verhoogd risico op
werkloosheid, criminaliteit en slechtere gezondheid.
In het schooljaar 2017-2018 stond in Amersfoort 1,8% van
alle leerlingen (van 12 tot 23 jaar) op het voortgezet
onderwijs en middelbaar onderwijs (mbo) geregistreerd als
voortijdig schoolverlater (voorlopige cijfers). Amersfoort
kent relatief minder voortijdig schoolverlaters dan landelijk
en andere 100.000+ gemeenten.
In Amersfoort neemt, net als in de overige gemeenten met
100.000 tot 300.000 inwoners als in Nederland als geheel,
het aandeel voortijdig schoolverlaters iets toe (zie figuur
16). De toename in het voortgezet onderwijs komt vooral
door nieuwkomers die in het onderwijs zijn ingestroomd
(Kamerbrief 2019). Zij hebben een hogere kans om uit te
vallen. Voor de toename bij het mbo is geen eenduidige
verklaring en wordt landelijk onderzoek uitgevoerd.

Passend onderwijs

Figuur 16: Aandeel voortijdig schoolverlaters

Bron: DUO
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8 Sport en bewegen

Foto: Jose Belgers
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-
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% inwoners dat tevreden is over aanbod
sportvoorzieningen en –activiteiten
(tevredenheid)
% volwassenen dat voldoet aan
beweegrichtlijn (doelrealisatie)

O&S

-

-

64%

GGD

58%

-

-

-

doelen 11 en
13

% senioren dat voldoet aan
beweegrichtlijn (doelrealisatie)

GGD

39%

-

-

-

doelen 11 en
13
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8 Sport en bewegen
Sport en bewegen hangt samen met verschillende aspecten
van de lichamelijke en psychische gezondheid van
inwoners. Op verzoek van de gemeenteraad staan we
daarom in deze monitor eenmalig stil bij dit thema. Voor
sport en bewegen zijn de gewenste maatschappelijke
effecten ‘gezonde en vitale stad’, ‘meedoen’ en positief
‘ontwikkelen en opgroeien’. De gemeente streeft naar een
gezond Amersfoort, stimuleert bewegen en faciliteert
sport. De outcome criteria tevredenheid (over
sportvoorzieningen en –activiteiten) en doelrealisatie
(voldoen aan beweegrichtlijn) zeggen wat over de
gewenste maatschappelijke effecten.

Atlas, toelichting indicator ‘lid sportclub’) Zo zijn
risicogroepen voor het niet voldoen aan de beweegnorm
mensen met: een slechte ervaren gezondheid; een
beperkte mobiliteit; weinig zelfmanagementvaardigheden;
en/of weinig regie over het eigen leven. (GGD 2017) Ook
alleenwonende senioren en sociaal uitgesloten en eenzame
senioren voldoen minder vaak aan de beweegnorm.
Daarnaast is “bij inactiviteit de relatie met de levensloop
sterk: als een kind niet gewend was om voldoende te
bewegen, dan is de kans klein dat hij als volwassene wel
voldoende beweegt, met daaraan gerelateerd een slechtere
gezondheid.” (SCP/Mulier Instituut 2018, p.197)

8.1 Ontwikkelingen

Vier op de vijf Amersfoorters sport of beweegt minimaal
wekelijks…
In 2015 sport 84% van de Amersfoortse kinderen en
jongeren (10 t/m 22 jaar) minstens één keer per week
(gymlessen op school niet meegerekend), en dit was een
toename ten opzichte van 2010 (79%).(O&S 2015) Ongeveer
één op de tien kinderen en jongeren sport niet of
nauwelijks.
In 2018 sport of beweegt 81% van de Amersfoortse
volwassenen en senioren (18 t/m 84 jaar) minstens één
keer per week.7 (O&S 2019b) Hieronder valt ook recreatief
fietsen en wandelen. Volwassenen (onder 65 jaar) en
senioren (65+) sporten en bewegen even vaak. Ongeveer
één op de tien volwassenen en senioren sport en beweegt
niet of nauwelijks.

Bewegen belangrijk om verschillende redenen
De gemeente streeft ernaar om sport en bewegen voor
iedereen aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar te
maken. Het inclusieve sport en bewegen. Het ervaren van
plezier in sport en bewegen op ieders eigen manier staat in
de nieuwe sportnota centraal, waarbij positieve
maatschappelijke effecten als vanzelf moeten volgen. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat sport en bewegen
samenhangt met verschillende maatschappelijke effecten.
“Voldoende beweging en actief bezig zijn, zijn belangrijke
punten in de strijd tegen overgewicht en obesitas, maar
ook om eenzaamheid en depressie te voorkomen en
participatie in de maatschappij te bevorderen.” (GGD

Sport en bewegen
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… maar 55% van de Amersfoorters beweegt
daadwerkelijk voldoende
Hoewel veel Amersfoorters regelmatig sporten en
recreatief bewegen, krijgt lang niet iedereen dagelijks
voldoende beweging. Sinds 2017 heeft Nederland een
nieuwe beweegrichtlijn. Voor volwassenen en senioren
geldt het advies om 150 minuten per week matig intensief
te bewegen en daarnaast twee keer per week spier- en
botversterkende activiteiten.
Van de Amersfoortse 13 t/m 17-jarigen beweegt in 2015
19% minstens één uur per dag. Dit is even vaak als landelijk
(20%). (GGD 2015)
Van de Amersfoorters voldoet 55% aan de nieuwe
beweegrichtlijnen. (GGD 2016) Amersfoorters lijken hier
vaker aan te voldoen dan landelijk (52%). Naarmate
Amersfoorters ouder worden bewegen ze steeds minder
(58% van de volwassenen voldoet aan de beweegrichtlijnen
en 39% van de senioren voldoet aan de beweegrichtlijnen).

Sport en bewegen

8.2 Tevredenheid
Tevredenheid over sportvoorzieningen en –activiteiten
gelijk gebleven
In 2018 is bijna tweederde (64%) van de volwassenen en
senioren (18 t/m 84-jarigen) tevreden over het aanbod
(hoeveelheid en diversiteit) van sportvoorzieningen en activiteiten in Amersfoort. (O&S 2019b) Dit percentage is
vergelijkbaar met 2014. Dit betekent niet dat de rest
ontevreden is: zij geven vooral aan dat zij zich
onvoldoende hebben verdiept in het aanbod om hier een
oordeel over te kunnen geven.
Tevredenheid over sporten in openbare ruimte iets
gedaald
65% van de 18 t/m 84-jarigen is in 2018 tevreden over het
aanbod (hoeveelheid en diversiteit) in de openbare ruimte
om te sporten in Amersfoort, zoals wandel- en fietspaden
of parken. Dit is een daling: in 2014 was nog 70% tevreden.
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9 Transformatie
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9 Transformatie
De transformatie van het sociaal domein moet helpen om
de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.
Daarbij gaat het zowel om de inrichting van zorg en
ondersteuning, als om nieuwe werkwijzen, veranderingen
in voorzieningen en diensten en een omslag in denken en
doen, om beter aan te sluiten bij wat inwoners zelf
kunnen.
De transformatie van zorg en ondersteuning gaat uit van
het principe van passende zorg: zo licht als mogelijk, zo
zwaar als nodig. Doel is dat deze bijdraagt aan (het herstel
van) een zo gewoon mogelijk leven. Voordat inwoners
specialistische hulp krijgen, wordt gekeken of er andere
(eenvoudigere) manieren zijn om aan een
ondersteuningsvraag te voldoen. De doelen die de
gemeente met de transformatie wil bereiken zijn:

• Bevorderen doeltreffendheid van de hulp en
•
•
•
•

ondersteuning en efficiënte inzet van de financiële
middelen
Bevorderen inzet eigen mogelijkheden en / of sociaal
netwerk van de cliënt (preventie)
Versterken sociale basisinfrastructuur en de civil
(pedagogische) society
Vernieuwen, verbreden en flexibiliseren van de
(specialistische) hulp en ondersteuning
Bevorderen van de integraliteit in de hulp en
ondersteuning

Transformatie

Deze doelen laten zich niet makkelijk monitoren, maar in
dit hoofdstuk beschrijven we de signalen die uit landelijke
en Amersfoortse onderzoeken naar boven komen. In bijlage
1 staat een uitgebreidere beschrijving van de doelen.
Daarnaast komen in dit hoofdstuk een aantal sociaal
domein brede onderwerpen aan de orde, zoals stapeling,
klachten en wachttijden.
9.1 Transformatie
Continuïteit gerealiseerd en transformatie in gang, maar
bevolking kritisch
Het SCP concludeert dat er “voor grote groepen mensen de
continuïteit van zorg en ondersteuning gerealiseerd is.
Nadat gemeenten in de beginfase vooral daarmee bezig
waren, zijn zij nu volop op zoek naar de voor hun inwoners
beste mix van arrangementen voor zorg en ondersteuning.
Dat is een meerjarig proces dat nog niet is afgerond. Ook
hebben gemeenten meer aandacht voor integraal werken,
hoewel ook hierin meestal nog maar de eerste stappen zijn
gezet.” (SCP 2018a, p.33). Ondanks deze conclusie zijn
Nederlanders “blijvend kritisch” op de decentralisaties in
het sociaal domein (SCP 2018a, p.8). “Ongeveer de helft
van de bevolking is van mening dat de ‘nadelen (veel)
groter zijn dan de voordelen’. Vaak genoemde minpunten
zijn de doorgevoerde bezuinigingen, het gebrek aan
deskundigheid of capaciteit bij gemeenten en de als
onrechtvaardig ervaren verschillen tussen gemeenten.”
Alhoewel deze kritische houding in Amersfoort niet blijkt
uit de cliëntervaring onder gebruikers, weten we niet wat
mening van de gemiddelde Amersfoortse inwoners
(inclusief de niet-gebruikers) is over de decentralisaties.
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Beleidsmedewerkers geven aan dat ook in Amersfoort de
eerste jaren in het teken stonden van de voorbereidingen
op de decentralisaties en de implementatie van de nieuwe
taken en dat er geen cliënten tussen wal en schip zouden
vallen. Daarnaast zijn de eerste stappen in de
transformatie van het sociaal domein gezet. Tegelijkertijd
blijkt dat het aantal cliënten met zorg en ondersteuning
groeit en Amersfoort stelde hiervoor in 2019 verschillende
maatregelen vast. De maatregelen maken onderdeel uit van
de in gang gezette transformatie van het sociaal domein en
moeten een bijdrage leveren aan het duurzaam betaalbaar
houden van zorg en ondersteuning mét behoud van de
toegang tot en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Uit
onderzoek van KPMG ‘Betaalbaarheid zorg en
ondersteuning’ blijkt dat de opgestelde maatregelen
bijdragen aan de beoogde transformatie en ze bieden
volgens KPMG “aanknopingspunten om de organisatie van
hulp en ondersteuning verder te verbeteren en besparingen
te bewerkstelligen”. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat
het Amersfoortse stelsel “aansluit bij veel van de
beleidsuitgangspunten binnen de gemeente en landelijke
transformatiedoelen. Er is geen beeld ontstaan dat er een
andere koers gekozen dient te worden.” (KPMG 2019, p.3)
De komende jaren worden de effecten van deze
maatregelen gemonitord.
9.2 Bevorderen eigen mogelijkheden en sociaal netwerk
Minder verwachtingen eigen netwerk en zoeken naar
wat iemand zelf kan
Het SCP (2018a) constateert dat minder mensen denken dat
ze voor alle problemen hulp van hun netwerk kunnen
inschakelen (het was 42% in 2015 en is 36% in 2017) en
meer mensen denken dat dit voor de meeste problemen
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niet zal lukken (dat was 20% en is 26%). Vooral bij
gebruikers van de Wmo en de Participatiewet en
multigebruikhuishoudens speelt dit, want onder hen
verwacht slechts iets meer dan 10% (Wmo) tot 20%
(Participatiewet en multigebruikers) dat ze bij alle
activiteiten een beroep kunnen doen op hun netwerk als
dat nodig is. De beleidsaanname dat mensen juist een
groter beroep op hun netwerk kunnen doen, wordt volgens
het SCP niet door deze cijfers ondersteund.
Op basis van de beschikbare Amersfoortse cijfers en
onderzoeken is (nog) niet goed te zien of het mogelijke
beroep op de inzet van eigen netwerk afneemt.
Geen grote verschillen qua invulling eigen kracht, wel
zoeken wat er mogelijk is
De Amersfoortse Rekenkamer (2018, p. 6-7) concludeert
dat er “geen grote verschillen zijn tussen de verschillende
stakeholders in hoe zij ‘eigen kracht’ invullen. […] Over het
algemeen kijken professionals naar alle relevante
leefgebieden en dimensies. Zij proberen te handelen op
basis van de krachten die zij zien, hoe klein ook, en niet op
basis van de beperkingen. Maar zij hebben daarbij zeker
ook oog voor de beperkingen waar cliënten mee kampen en
de grenzen die deze stellen aan wat er van cliënten zelf,
en hun netwerk, gevraagd kan worden.”
Toch laat het onderzoek ook “risico’s zien van de wijze
waarop ‘eigen kracht’ wordt geïnterpreteerd. Die risico’s
kunnen van invloed zijn op de toegankelijkheid en kwaliteit
van zorg en ondersteuning. Ze hangen samen met het
spanningsveld tussen enerzijds de wens om aan te sluiten
bij wat mensen zelf kunnen en willen en dat te versterken,
en anderzijds het feit dat het in het sociaal domein om
mensen gaat die nu juist kampen met gebreken in ‘eigen
kracht’. In dit spanningsveld is het steeds opnieuw zoeken
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naar de juiste balans; uit het onderzoek blijkt dat die
balans nog niet altijd wordt gevonden. De stakeholders met
wie in het kader van het onderzoek is gesproken zijn zich
echter wel van de risico’s bewust en laten ook zien dat er
aandacht is voor het zorgvuldig handelen in dit
spanningsveld.”
Ook uit het kwalitatieve casusonderzoek, onder mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, blijkt het voor zowel
klant als trajectbegeleider vaak zoeken naar wat haalbaar
is en wat je van een klant mag verwachten. Geen traject is
hetzelfde en trajectbegeleiders zoeken naar een oplossing
die het beste past bij de klant en zijn situatie. Regelmatig
verloopt een traject anders dan vooraf verwacht en moet
soms het doel van het traject worden bijgesteld.
Jeugdhulp zonder verblijf gebruikt door relatief weinig
kwetsbare mensen
Waar de meeste voorzieningen vooral gebruikt worden door
mensen die een lagere kwaliteit van leven ervaren, wordt
jeugdhulp zonder verblijf volgens het SCP (2018a, p.19-20)
vaker gebruikt door “relatief weinig kwetsbare mensen”.
Zo hebben jongeren met jeugdhulp zonder verblijf een
hogere kwaliteit van leven dan niet-gebruikers8. Bij andere
voorzieningen geldt dat niet, want over het algemeen
ervaren mensen die langer een voorziening gebruiken hun
kwaliteit van leven minder goed. En bij andere vormen van
jeugdzorg hebben jongeren inderdaad ook een minder
goede kwaliteit van leven dan niet-gebruikers. Daarnaast
signaleert het SCP dat het aandeel kwetsbaren in de
jeugdzorg afnam tussen 2015 en 2017, terwijl dit aandeel
in de Wmo juist toenam. Ook hieruit blijkt dat jeugdhulp
zonder verblijf vaker een minder kwetsbare groep bereikt.
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Er zijn geen Amersfoortse cijfers over kwetsbaarheid van
gebruikers en niet-gebruikers van sociaal domein
voorzieningen, maar er zijn geen redenen om aan te nemen
dat Amersfoort hierin afwijkt van landelijk. Bovendien
bleek uit eerdere Amersfoortse cijfers dat gebruik van
eerstelijns jeugd-GGZ hoger was in wijken met een hogere
sociaal-economische status (O&S 2014).
Het onderzoek van het SCP roept dus landelijk, en ook in
Amersfoort, de vraag op of het bij deze groep relatief
weinig kwetsbare mensen niet vaker mogelijk is om meer
op zelfredzaamheid te sturen volgens het uitgangspunt van
‘meer mensen functioneren zo zelfredzaam mogelijk en
krijgen zo nodig hulp en ondersteuning’. Bij de andere
vormen van jeugdzorg, de Participatiewet en de Wmo
worden volgens het SCP wel de mensen bereikt voor wie
deze voorzieningen bedoeld zijn: “kwetsbare mensen met
een minder goede kwaliteit van leven”. (SCP 2018a, p.15).
Amersfoort zet met de maatregelen op het gebied van
poortwachter dyslexie en praktijkondersteuner jeugd-GGZ
in op minder instroom in de jeugdhulp. Deze maatregelen
zijn er op gericht om (zwaardere) zorg en ondersteuning
alleen daar in te zetten waar deze nodig is, en de minst
kwetsbare gebruikers zo zelfredzaam mogelijk te laten
functioneren.
9.3 Preventie
Nog geen afname specialistische zorg door preventie
Een aanname van de transformatie is dat wanneer er meer
ingezet wordt op preventie dit op termijn de inzet van
duurdere specialistische zorg en ondersteuning kan
voorkomen en/of verminderen. Vroegsignalering kan
voorkomen dat er problematiek ontstaat of verergert
waarvoor mogelijk (langdurig) intensieve hulp nodig is. Dit
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sluit aan bij de Amersfoortse doelstelling: versterken
sociale basisinfrastructuur en de civil (pedagogische)
society waar preventie en vroegsignalering onderdeel van
uitmaken.
Het SCP constateert een “zorgelijke trend” van
toegenomen jeugdzorg, “terwijl dat niet strookt met
demografische ontwikkelingen (het aantal jongeren in
Nederland neemt jaarlijks af en ze zijn ook niet
kwetsbaarder geworden)” (SCP 2018a, p.34).
In Amersfoort nam jeugdhulp van 2015 tot 2018 sterker toe
(+22%) dan in andere 100.000+ gemeenten (+18%). En dit is
ook het geval bij Wmo tussen 2016 en 2018 (in Amersfoort
is de toename 6% vergeleken met 3% in andere 100.000+
gemeenten). En ook uit de voorlopige cijfers van het eerste
half jaar van 2019 lijkt het aantal cliënten in Amersfoort
verder te stijgen. Er is dus nog geen afname van
specialistische zorg. In Amersfoort zien we wel een afname
van jeugdhulp met verblijf. Dit zou kunnen wijzen op een
eerste beweging van ‘afschaling’ van zwaardere naar
lichtere vormen van hulp. Dit verklaart echter niet de
gehele toename van jeugdhulp.
De Rekenkamer (2019, p.44) noemt voor de stijging binnen
jeugdhulp de volgende verklaring: “De toegenomen nadruk
op laagdrempeligheid en signalering vormen volgens
gemeentelijke betrokkenen en stakeholders uit het
jeugdhulpveld een belangrijke verklaring voor de toename
van de jeugdhulp: jeugdigen en gezinnen weten de weg
naar de jeugdhulp beter te vinden en latente vragen
worden vaker opgepakt. Deze ontwikkeling wordt over het
algemeen positief gelabeld: wanneer cliënten in een eerder
stadium hulp ontvangen zijn zij nog beter te helpen en
hebben zij gemiddeld minder zware zorg nodig, zo is de
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veronderstelling.”
In 2019 worden in het kader van de transformatie en
duurzame betaalbaarheid van zorg en ondersteuning
verschillende maatregelen ingezet om meer in te zetten op
vroegpreventie om daarmee het aandeel (dure)
specialistische zorg te beperken. Op het gebied van
jeugdhulp gaat het dan bijvoorbeeld om meer
samenwerking met huisartsen en jeugdartsen, wat moet
leiden tot beter passende en goedkopere zorg. De
maatregel poortwachter dyslexie moet leiden tot minder
dyslexiezorg. En de maatregel praktijkondersteuner jeugdGGZ moet door vroegtijdige ondersteuning leiden tot
lichtere zorg. Waar het gaat om maatregelen van
zwaardere naar lichtere zorg gaat het wel om preventie,
maar leidt dit naar verwachting niet direct tot minder
cliënten met een vorm van jeugdzorg. Daarnaast doet
Amersfoort in het kader van preventie mee aan het
‘IJslandse Model’ gericht op het voorkomen van alcohol- en
drugsgebruik onder jongeren (15- en 16-jarigen). Dit is ook
in het kader van het sociaal domein van belang, omdat
alcohol- en drugsgebruik kan leiden tot verschillende
soorten problemen zoals sociale problemen, verslechterde
schoolprestaties en geweldsdelicten.
9.4 Integraliteit
Hulpbehoefte breder dan de drie sociaal domeinwetten
en latente hulpvragen
Het SCP (2018a) inventariseerde voor zeven
probleemsituaties in hoeverre mensen deze zelf het hoofd
kunnen bieden of dat er hulp nodig is. Deze situaties
variëren van algemene dagelijkse handelingen tot het
onderhouden van sociale contacten. “Veel mensen krijgen
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niet bij al deze situaties hulp – niet van een professional en
niet van het eigen netwerk. Zo krijgt zo’n 60% van de
multigebruikhuishoudens bij tenminste één
probleemsituatie geen hulp. Dit geldt voor iets minder dan
de helft van de gebruikers van de Participatiewet en voor
ongeveer 40% van de mensen in de Wmo. Dat kan
betekenen dat de hulp en ondersteuning die mensen
krijgen voldoet in het kader van de gevraagde voorziening,
maar onvoldoende is om andere problemen op te lossen.”
Deze bevindingen pleiten volgens het SCP (2018a, p.35)
voor een “integrale benadering die de problemen van
mensen centraal stelt, en niet de wettelijke kaders.”
Uit Amersfoorts Rekenkameronderzoek (2019, p.43-44) naar
jeugdhulp blijkt dat “sociale wijkteams, huisartsen en
onderwijsinstellingen erkennen dat problematiek bij
jeugdigen en gezinnen soms onder de radar kan blijven en
dat het dus belangrijk is om latent aanwezige hulpvragen –
die op alle vlakken kunnen liggen – actief boven water te
krijgen. De indruk bij betrokkenen is dat dit over het
algemeen steeds beter lukt, doordat meer nadruk is komen
te liggen op signalering (vooral binnen het onderwijs, onder
meer door de aanstelling van zogeheten
brugfunctionarissen, en ook door huisartsen),
laagdrempeligheid (wijkteams en ook huisartsen letterlijk
en figuurlijk in de buurt) en vraagverheldering (vooral bij
de wijkteams, die dit als expliciete taak hebben en ook tijd
maken voor de vraag achter de vraag). Maar de mate
waarin latente hulpvragen actief worden opgehaald
verschilt, naar indruk van de betrokkenen in het werkveld,
van school tot school, van wijkteam tot wijkteam en van
huisarts tot huisarts. Het hangt erg af van de
doortastendheid van de betreffende mensen en de mate
waarin hierop wordt gestuurd.”
Transformatie

Om meer integraal problemen te kunnen benaderen is een
van de maatregelen de doorbraakaanpak complexe
casuïstiek, waarbij bestaande hulp voor huishoudens die
langdurig kampen met veelal een combinatie van
problemen anders georganiseerd wordt, waarbij de context
van het huishouden het vertrekpunt is. De doelstelling van
de aanpak is dat deze huishoudens weer regie krijgen over
hun leven met een positief, draagkrachtig
toekomstperspectief waarbij onorthodoxe oplossingen die
gewoon nodig zijn in die specifieke situatie niet worden
geschuwd.
Laagdrempeligheid en vindbaarheid blijven
aandachtspunt
Voor inwoners is vindbaarheid en laagdrempeligheid van de
toegang van belang. Dit geldt in het bijzonder voor de
inwoners waarbij een integrale aanpak belangrijk is
vanwege complexe of meervoudige hulpvraag. Het SCP stelt
dat mensen recent aangeven “dat het lastig is om de weg
te vinden naar de ondersteuning” (SCP 2018a, p.8). Ook de
Amersfoortse Rekenkamer concludeert in het onderzoek
naar eigen kracht dat laagdrempeligheid en vindbaarheid
van de toegang een aandachtspunt in Amersfoort blijven.
“Er zijn signalen dat zowel inwoners als professionals de
weg niet altijd goed weten.” Dit blijkt ook uit
spiegelgesprekken met inwoners en partners van de
wijkteams. “Specifieke groepen die volgens respondenten
in het Rekenkameronderzoek onvoldoende bereikt worden
en aandacht vragen, zijn inwoners die laaggeletterd zijn en
inwoners met een migratie-achtergrond.” (Rekenkamer
2018, p. 6/7). AEF (2018, p.32) schat na hun onderzoek in
dat Amersfoortse “inwoners met een enkelvoudige
hulpvraag goed de weg kunnen vinden in de toegang sociaal
domein, maar dat voor inwoners met een meervoudige of
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complexe hulpvraag nog te weinig sprake is van een
integrale aanpak.” Dit komt volgens AEF doordat
professionals van de verschillende (gemeentelijke en nietgemeentelijke) toegangspartners nog niet altijd
daadwerkelijk samen optrekken in de aanpak van een
hulpvraag. Een van de Amersfoortse maatregelen die moet
helpen om de integrale afweging bij de toegang te
vergroten is het verbeteren van de samenwerking bij de
toegang. Door meer kennis en deskundigheid aan de
voorkant van het proces kan al een deel van de vragen bij
aanmelding worden opgelost en kan de cliënt sneller naar
de juiste hulp worden verwezen.
Verbetermogelijkheden voor samenwerking in het
sociaal domein
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat professionals en
inwoners verbetermogelijkheden zien qua samenwerking.
Zo blijkt uit het spiegelgesprek met partners van de
wijkteams dat zij duidelijk de toegevoegde waarde van de
wijkteams voor inwoners zien vanwege de integrale
werkwijze, maar zien ze in de samenwerking ook nog wel
verbetermogelijkheden. Voorbeelden die hierbij genoemd
worden, zijn vaker samen op huisbezoek gaan en inwoners
eerder doorsturen naar specialistische zorg. Ook tijdens de
spiegelgesprekken noemen inwoners
verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld een inwoner vond de
samenwerking tussen organisaties niet altijd soepel
verlopen, omdat er naast het wijkteam veel andere
instanties betrokken waren. Verder lijkt in het kwalitatieve
onderzoek onder inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt dat in sommige casussen meer of sneller
afstemmen, met toestemming van de klant, kan helpen om
het doel van het traject (sneller) te halen.
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Daarnaast blijkt uit het Rekenkameronderzoek (2019, p.47)
naar jeugdhulp in Amersfoort dat “de huisartsen en sociale
teams nog te veel naast en te weinig met elkaar opereren”.
Hierdoor “krijgen jeugdigen in Amersfoort vermoedelijk
niet altijd de hulp die het beste bij hen past. Niet alleen
omdat hierdoor niet altijd tegemoet wordt gekomen aan
het uitgangspunt ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als
nodig’, maar ook omdat het tamelijk strakke onderscheid
tussen ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ geen recht doet
aan de hulpvragen van jeugdigen en gezinnen; veelal is
immers sprake van een combinatie van problemen waarbij
kind- en gezinsfactoren op elkaar inwerken.” (Rekenkamer
2019, p.53). De gemeente Amersfoort herkent dit punt en
daarom zijn er maatregelen ingezet in het kader van de
transformatie en duurzame betaalbaarheid van zorg en
ondersteuning om in alle wijken bij de huisarts in te zetten
op een praktijkondersteuner jeugd-GGZ en om meer samen
te werken met huisartsen en jeugdartsen.
Stapeling tussen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
stabiel, maar grote wijkverschillen
Integraliteit is in het bijzonder relevant bij huishoudens die
te maken hebben met stapeling van voorzieningen uit de
Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. In Amersfoort heeft in
2018 circa 3% van de huishoudens te maken met 2 of 3
wetten. Dit is vergelijkbaar met 2017 en hoger dan
gemiddeld in 100.000+ gemeenten (2,6% in 2018). We zien
dat vooral stapeling met jeugdzorg in Amersfoort vaker
voorkomt dan in andere 100.000+ gemeenten, vermoedelijk
door het hoge aandeel huishoudens met kinderen in
Amersfoort vergeleken met andere gemeenten, waardoor
er meer kans is op stapeling met jeugdzorg.
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Figuur 17: Percentage huishoudens met stapeling in
2018, per wijk

Het aandeel huishoudens dat te maken heeft met 2 of 3
wetten verschilt sterk per wijk, en varieert van 1,2% tot
7,3%. In Kruiskamp, Liendert en De Koppel wonen relatief
veel huishoudens met stapeling, in Hooglanderveen,
Vathorst-Centrum, Rustenburg en Hoogland relatief weinig
(zie figuur 17). Dit hangt waarschijnlijk deels samen met
verschillen tussen wijken in sociaal-economische status
(zoals opleidingsniveau en inkomen van inwoners).
Overigens hebben de meeste huishoudens met
voorziening(en), voorzieningen uit één wet (17% van alle
huishoudens) en hebben de meeste huishoudens (80%)
helemaal geen voorziening.
9.5 Klachten en bezwaren sociaal domein

Toelichting: stapeling definiëren we als huishoudens die gebruik maken
van voorzieningen uit twee of drie verschillende wetten tegelijk (Wmo,
Jeugdwet en/of Participatiewet)
Bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein, bewerking O&S

Het SCP definieert huishoudens die gebruik maken van
twee of drie wetten als ‘multigebruikhuishouden’ en stelt
dat “mensen in een multigebruikhuishouden daadwerkelijk
op meerdere terreinen problemen hebben en dat die
problemen zich niet beperken tot de problemen die aan de
decentralisaties zijn gelieerd” (SCP 2018a, p.62).
Uiteraard kan er daarnaast ook sprake zijn van
‘multiproblematiek’ bij gebruik van één of zelfs geen
gemeentelijke voorziening, maar bijvoorbeeld wel gebruik
van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of
Zorgverzekeringswet (Zvw).
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Alhoewel uit eerdere (cliëntervarings)onderzoeken blijkt
dat een ruime meerderheid tevreden is over de hulp en
ondersteuning, geven klachten en bezwaren binnen het
sociaal domein een aanvullend beeld over de tevredenheid.
Daling aantal bezwaren
In 2018 zijn 204 bezwaarschriften ingediend: 185 over de
Participatiewet en 19 over de Wmo. Dit is een daling
vergeleken met voorgaande jaren en dit is een positieve
ontwikkeling (zie figuur 18). Van de door de klachten- en
bezwarencommissie afgehandelde bezwaren (55 in 2018)
was 4% gegrond, 20% deels gegrond en 69% ongegrond. 7%
was niet-ontvankelijk.
Verder zijn in 2018 62 klachten ontvangen door de
klachten- en bezwarencoördinator binnen het sociaal
domein. Van deze klachten zijn er 61, op verzoek van de
klachtindiener, informeel afgerond: 31 over de afdeling
Werk, Inkomen en Zorg, 20 over de wijkteams, en 10 over
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de overige afdelingen. Eén klacht is wel behandeld door de
commissie en ongegrond verklaard.
Gezien het totale aantal cliënten in het sociaal domein
gaat het om een relatief klein deel dat een klacht of
bezwaar indient. Tegelijkertijd zal niet iedereen die
ontevreden is een formele klacht of bezwaar indienen.
Vergelijking met andere gemeenten is niet mogelijk.
In 2020 komt er een evaluatie van de klachten en bezwaren
in het sociaal domein, met daarin ook de tevredenheid van
indieners over de afhandeling van de klacht.
Figuur 18: Aantal ontvangen klachten en bezwaren
sociaal domein per jaar

Toelichting: Cijfers over klachten zijn sinds de tweede helft van 2017
beschikbaar. Daarom kunnen we jaarcijfers over 2018 niet vergelijken
met voorgaande jaren.
Bron: Klachten- en bezwarencommissie sociaal domein, bewerking O&S.
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9.6 Fraudepreventie en -bestrijding
In het kader van het doel hulp krijgen als het nodig is en
efficiënte inzet van de financiële middelen is
fraudepreventie en –bestrijding van belang. Het doel is om
vanuit verschillende wet- en regelgeving waar het kan op
één gelijke wijze en in samenhang fouten en fraude te
voorkomen. Dit voorkomt dat problematiek verergert en
het bespaart de gemeente geld. Fraudepreventie en –
bestrijding wordt bij bijstand al jaren gemonitord. Voor het
sociaal domein breed (met verbreding naar Wmo en
Jeugdwet) zijn er cijfers vanaf het eerste half jaar van
2019, toen ook het Fraudebeleidskader Sociaal Domein is
vastgesteld.
Positieve ontwikkeling cijfers fraudepreventie en –
bestrijding bijstand
Bij bijstand worden vijf indicatoren (zie tabel 3) gebruikt
om de effectiviteit van fraudepreventie en -bestrijding te
monitoren. Uit de cijfers blijkt dat zowel het aandeel
preventief voorkomen uitkeringen, het aantal
handhavingsonderzoeken, beëindigingen en
fraudevorderingen afneemt. Dit sluit aan bij het doel van
fraudepreventie en –bestrijding om fouten door
complexiteit van regelgeving of het opzettelijk in strijd
met wet- en regelgeving handelen helemaal aan de
voorkant van het proces te voorkomen.
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Tabel 3: Indicatoren bijstandsfraude

Preventie: aandeel afgewezen/ingetrokken/buiten
behandeling
Aantal intensieve handhavingsonderzoeken
Aandeel beëindigingen n.a.v. onderzoek
Opgeboekte fraudevorderingen
Geïnd aan fraudevorderingen

2016
15% (250)

2017
17% (241)

2018
14% (187)

139
43% (60)
€230.230
€104.750

157
40% (64)
€191.042
€82.115

115
31% (36)
€176.761
€53.438

Bron: Gemeente Amersfoort, bewerking O&S.

Eerste cijfers fraudepreventie en –bestrijding sociaal
domein
In totaal zijn in het eerste half jaar van 2019 21 meldingen
van fraude geregistreerd binnen het sociaal domein
(exclusief bijstand). Elk van deze meldingen is opgepakt,
verrijkt met openbare informatie en ingebracht in het
casusoverleg. 18 onderzoeken zijn inmiddels afgerond. In 5
gevallen was er een vermoeden van fraude en aanleiding
voor een uitgebreid onderzoek. In 2 gevallen was er daarbij
daadwerkelijk sprake van fraude. Uiteindelijk is er in het
eerste deel van 2019 een bedrag van €15.685,teruggevorderd.
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9.7 Wachtlijsten en wachttijden
De gemeente wil dat Amersfoorters de hulp en
ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. Als inwoners
wachten op hulp, dan ontvangen ze de benodigde
ondersteuning (nog) niet. Soms ontvangt men dan wel
overbruggingszorg. Overigens kunnen wachttijden en
wachtlijsten ook ontstaan doordat inwoners zelf per se bij
een bepaalde aanbieder terecht willen.
In Amersfoort ontbreken cijfers over wachttijden en
wachtlijsten in de jeugdzorg, Wmo en maatschappelijke
opvang. Daarom nemen we in deze paragraaf kwalitatieve
gegevens op op basis van de kennis van de praktijk van
beleidsmedewerkers. De gemeente heeft wel cijfers over
het aantal wachtenden op ondersteuning met noodzakelijk
verblijf (beschermd wonen).
Wachttijden bij diverse zorgvormen
Volgens beleidsmedewerkers zijn er bij verschillende
zorgvormen wachttijden en wachtlijsten.
Personeelsschaarste bij aanbieders en onvoldoende
huisvesting voor cliënten dragen volgens
beleidsmedewerkers bij aan wachttijden.

Transformatie

Bij de specialistische jeugdhulp zijn er – net als landelijk –
op onderdelen wachttijden, zowel voor de ambulante
ondersteuning en verblijf (intramuraal). De wachttijden bij
jeugd-GGZ en verblijfszorg zijn het meest urgent, maar ook
bij andere vormen van jeugdhulp komen wachttijden voor.
Uit het Rekenkameronderzoek (2019) naar jeugdhulp blijkt
ook dat jeugdzorgcliënten het meest kritiek hebben op de
wachttijd.
Ook in de maatschappelijke opvang verschilt het per type
opvang of er sprake is van een wachttijd. Er zijn
wachttijden bij de opvang van gezinnen en bij de opvang
van jongeren vanaf 18 jaar.
Verder kent de ondersteuning met noodzakelijk verblijf
(beschermd wonen) een wachtlijst.
Voor de overige zorgvormen zijn er volgens
beleidsmedewerkers geen signalen van wachttijden of
wachtlijsten. In bijlage 3 staat een uitgebreidere
beschrijving van de situatie per zorgvorm.
“Wachten op hulp onvermijdelijk”
Een belangrijk aandachtspunt bij wachttijden en
wachtlijsten is volgens landelijk onderzoek van het NJi
(2017, p.9) dat “wachten op hulp onvermijdelijk is.
Naarmate hulp meer toegesneden moet zijn op individuele
vragen en behoeften en meer integraal van karakter moet
zijn, wordt de kans dat die hulp niet onmiddellijk en
volledig beschikbaar is groter. Wachten hoort erbij.”
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10 Slotbeschouwing

Foto: Aerophoto-Schiphol / Marco van Middelkoop
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10 Slotbeschouwing
Continuïteit gerealiseerd en bezig met transformatie en
integraliteit
De Amersfoortse monitor sociaal domein geeft inzicht in de
eerste effecten van de decentralisaties per 1 januari 2015.
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dat
sindsdien voor grote groepen mensen de continuïteit van
zorg gerealiseerd is en dat gemeenten nu volop op zoek
zijn naar de voor hun inwoners beste inrichting van zorg en
ondersteuning, en dat gemeenten stappen maken in het
meer integraal werken. Dit lijkt ook voor Amersfoort te
gelden, want uit eerder uitgevoerde
cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd blijken cliënten
over het algemeen tevreden te zijn over de hulp. En uit de
spiegelgesprekken met wijkteamcliënten blijkt het (grote)
belang dat zij hechten aan de hulp die zij via het wijkteam
krijgen. Verder realiseerde de gemeente meer
garantiebanen dan in het kader van de Banenafspraak ten
doel was gesteld, en kunnen dus meer mensen meedoen
naar vermogen. Net als het SCP kunnen we dus concluderen
dat er voor veel mensen veel goed gaat in het Amersfoortse
sociaal domein. Maar landelijk en Amersfoorts onderzoek
en cijfers – weergegeven in deze monitor sociaal domein laten ook enkele zorgelijke ontwikkelingen zien. Bij de
belangrijkste positieve punten en zorgen staan we stil in
deze slotbeschouwing.
Positief vergeleken met andere gemeenten…
Vergeleken met andere gemeenten scoort Amersfoort op de
meeste punten vergelijkbaar of beter. Zo scoort Amersfoort
positiever op het gebied van bijstand, armoede en
voortijdig schoolverlaten. Dit komt deels doordat in
Slotbeschouwing

Amersfoort naar verhouding meer inwoners wonen met een
hoog inkomen of hoog opleidingsniveau. Uit landelijk
onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden op verschillende
aspecten van het sociaal domein vaak positiever scoren. In
hoeverre het deels ook komt door het in Amersfoort
gevoerde beleid, is op basis van de beschikbare cijfers en
onderzoeken niet aan te geven.
… maar grote verschillen tussen groepen
Alhoewel het over het algemeen genomen goed gaat in
Amersfoort vergeleken met andere gemeenten, zien we wel
grote verschillen tussen groepen. Deze verschillen zie je
vooral terug in de wijken en dit komt onder andere door de
grote verschillen tussen wijken qua bevolkingsopbouw en
sociaal-economische status. Ook het SCP (2019d) spreekt
landelijk over “grote en hardnekkige verschillen tussen
bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven. Dit is een
stabiel beeld en er kan dan ook gesproken worden van een
aantal hardnekkige verschillen in de kwaliteit van leven,
zoals verschillen naar opleiding of inkomen en verschillen
tussen mensen met en zonder werk, of met en zonder
aandoening of ziekte.” Ook uit de Amersfoortse cijfers
blijken dit soort verschillen tussen groepen. Zo hebben
Amersfoorters die ernstig eenzaam zijn veel vaker minder
steun en sociale contacten, ervaren zij veel vaker
onvoldoende regie en hebben zij veel vaker problematische
schulden dan Amersfoorters die niet eenzaam zijn. Over
het algemeen concludeert het SCP dat de voorzieningen in
het sociaal domein gebruikt worden door mensen met een
lagere kwaliteit van leven. Gemeenten bereiken hiermee
dus de gewenste groep: de relatief kwetsbare inwoners.
Ook uit Rekenkameronderzoek blijkt dat de Amersfoorters
die gebruik maken van sociaal domein voorzieningen vaak
kwetsbaar zijn vanwege “gebreken in eigen kracht” en
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daarom is het voor professionals vaak zoeken naar wat
mogelijk is. Uitzondering hierop is, volgens het SCP,
jeugdhulp zonder verblijf: deze vorm van hulp wordt wat
vaker gebruikt door jongeren met een hogere kwaliteit van
leven, die dus relatief weinig kwetsbaar zijn. Ook uit
eerdere Amersfoortse cijfers over eerstelijns jeugd-GGZ
komt dit beeld.
Gebruik Wmo en Jeugdwet neemt nog licht toe
Het SCP signaleert dat het gebruik van jeugdzorg
toeneemt, terwijl dat niet strookt met de demografische
ontwikkeling (aantal jongeren neemt af) of de ontwikkeling
van kwetsbaarheid (jongeren zijn niet kwetsbaarder
geworden). Ook in Amersfoort zien we tot en met 2018 een
stijging bij Wmo en jeugdzorg, en de stijging sinds
2015/2016 is groter dan in andere gemeenten. Uit de
voorlopige Amersfoortse cijfers van het eerste half jaar van
2019 lijkt er sprake van een lichte verdere stijging. Het SCP
geeft aan dat deze toename mogelijk komt door de grotere
inzet op preventie en vroegsignalering en dat dit op de
langere termijn kan leiden tot een afname van het aantal
cliënten. In Amersfoort zien we wel een afname van
jeugdhulp met verblijf, wat zou kunnen wijzen op een
eerste beweging van ‘afschaling’ van zwaardere naar
lichtere vormen van hulp. Dit verklaart echter niet de
gehele toename van jeugdhulp.
Houding professionals en maatwerk belangrijk bij
behalen van effect ondersteuning
Uit zowel het kwalitatieve casusonderzoek (onder mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en een reintegratietraject) als de spiegelgesprekken (met inwoners
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die zijn geholpen door het wijkteam), blijkt dat inwoners
de houding van professionals heel belangrijk vinden en hier
over het algemeen (heel) positief over zijn. Hierbij noemen
inwoners als heel belangrijke aspecten: de klik, het naast
je gaan staan en het niet oordelen. Inwoners geven aan dat
ze door deze prettige houding sneller vertrouwen hebben
en opener zijn. Hierdoor kan er betere ondersteuning of
passender advies tot stand komen. Verder vinden inwoners
maatwerk (erg) belangrijk en dit bepaalt of ze de
ondersteuning als passend ervaren.
Meerwaarde wijkteam, maar meer
samenwerkingsmogelijkheden in het sociale domein
Uit de Amersfoortse monitor sociaal domein van 2018 bleek
dat in Amersfoort meer Wmo-cliënten niet wisten waar ze
moesten zijn voor hulp en ondersteuning dan in andere
100.000+ gemeenten. Ook tijdens de spiegelgesprekken in
2019 zeiden verschillende inwoners die werden geholpen
door het wijkteam dat de bekendheid van het wijkteam en
de samenwerking met andere organisaties volgens hen
beter kan. Wel zijn deze inwoners over het algemeen blij
met de regierol van de wijkteams. Partners van de
wijkteams zijn over het algemeen positief over de
samenwerking met de wijkteams. Ze zien de komst van de
wijkteams als een echte verbetering voor de inwoners,
omdat wijkteams meer integraal werken. Daarnaast zien
verschillende professionals verbetermogelijkheden qua
samenwerking. Nu vinden professionals dat ze in bepaalde
gevallen nog teveel naast elkaar en niet met elkaar
werken. En ook uit het kwalitatieve casusonderzoek lijkt
dat er in sommige casussen voordeel kan zijn bij meer of
snellere afstemming tussen organisaties.
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Knelpunt bij transformatie: hulp mogelijk van eigen
netwerk voor problemen?
Voor het slagen van de inzet op preventie is inzet van het
eigen netwerk een belangrijke factor. Het SCP constateert
landelijk dat 60% van de multigebruikhuishoudens bij ten
minste één probleem geen hulp krijgt. Dit geldt ook voor
iets minder dan de helft van de Participatiewetgebruikers
en voor ongeveer 40% van de mensen die Wmo ontvangen.
De hulp en ondersteuning die zij krijgen is dus onvoldoende
om alle problemen op te lossen. Zorgelijk in dit verband is
dat minder mensen verwachten dat ze bij (het ernstiger
worden van) problemen een beroep kunnen doen op hun
eigen netwerk. Uit Amersfoortse cijfers in de monitor
sociaal domein 2018 kwamen al signalen dat er grenzen zijn
aan de mogelijkheden van de inzet van eigen kracht en
netwerk.
Andere knelpunten bij transformatie: wachttijden en
tekort aan geschikte woonruimte
Een mogelijk knelpunt voor de transformatiedoelen zijn
wachttijden. Mensen krijgen door wachttijden op een later
moment de (meest passende) ondersteuning, waardoor
problematiek kan verergeren en mogelijk intensievere hulp
nodig is. Overbruggingszorg is wel mogelijk, maar deze kan
minder goed aansluiten bij de vraag. Naast dat dit niet
optimaal is voor de cliënt, is dit niet wenselijk in het kader
van efficiëntie en zorgkosten.
Een ander knelpunt voor de transformatiedoelen is de
krapte op de woningmarkt. In hoeverre intramurale zorg
kan worden omgebouwd naar ambulante ondersteuning
hangt onder meer af van de aanwezigheid van geschikte
woonruimte. Uit landelijk en Amersfoorts onderzoek komen
signalen dat de uitstroom uit bijvoorbeeld ondersteuning
met noodzakelijk verblijf, maatschappelijke opvang en
Slotbeschouwing

jeugdhulp met verblijf stokt door een tekort aan goedkope
huurwoningen. Dit kan gevolgen hebben voor het aandeel
Amersfoorters met intensieve en dure intramurale zorg
binnen de Wmo en Jeugdwet.
Toekomstige monitoring
In grote lijnen toont deze monitor hetzelfde beeld als de
monitor van 2018, namelijk dat het op veel punten in
Amersfoort vergelijkbaar of beter gaat dan landelijk, maar
dat de verschillen tussen groepen groot zijn. En deze
verschillen hangen vaak sterk samen met sociaaleconomische verschillen tussen groepen in Amersfoort.
Ook komen grotendeels dezelfde positieve punten en
aandachtspunten naar voren. Dit is ook logisch, aangezien
veranderingen op dit soort grote maatschappelijke thema’s
vaak geleidelijk gaan en onderzoeken die elkaar snel
opvolgen vaak geen statistisch significante verschillen
opleveren. Dit roept de vraag op of een jaarlijkse monitor
onderzoekstechnisch relevant en daarmee wenselijk is.
Zeker gezien het uitgangspunt van de ‘Opzet Amersfoortse
monitor sociaal domein’ uit 2014, opgesteld op basis van
een interactieve bijeenkomst met raadsleden en cliënt- en
adviesraden, om de kosten van de monitor zoveel mogelijk
te beperken en het geld zoveel mogelijk te besteden aan
de zorg zelf.
Daarnaast staat er op de Gemeentelijke Monitor Sociaal
Domein op www.waarstaatjegemeente.nl ook veel
informatie over de effecten van de decentralisaties. Het is
daarom voor de toekomst een overweging om de frequentie
van de Amersfoortse monitor naar beneden te brengen,
bijvoorbeeld naar eens in de twee jaar met tussentijds een
uitgebreide presentatie van de Amersfoortse cijfers op de
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en andere belangrijke cijfers, ontwikkelingen en onderzoeksresultaten.
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1. De Ervaringwijzer is een eenvoudige app waarmee cliënten
hun ervaring met de zorg kunnen delen. De vragenlijst is kort
en eenvoudig in te vullen door een van de vijf smileys te
selecteren. De gemeente kan hierin de landelijk verplichte
cliëntervaringsaspecten verwerken en de uitkomsten per
aanbieder monitoren. De aanbieder kan de ervaringen van
cliënten met hun organisatie monitoren. De gemeente
Utrecht, Amsterdam en Ede werken al op deze manier. De
gemeente Amersfoort start binnenkort, samen met de
regiogemeenten, een pilot met de Breed Spectrum
Aanbieders. Terug naar pagina
2. Indien we in deze rapportage spreken van verschillen in tijd
of met andere 100.000+-gemeenten of landelijk, dan gaat
het bij steekproefonderzoek om statisch significante
verschillen. Terug naar pagina
3. In het jaarverslag van Indebuurt033 van 2017 noemden ze dit
‘unieke deelnemers’ en in het jaarverslag van 2018 hebben
ze dit aangepast in ‘niet nader gespecificeerde
contactmomenten’. In de monitor van 2018 stond het
daardoor ook onterecht als ruim 10.000 unieke cliënten.
Terug naar pagina
4. De GGD meet eenzaamheid met ‘De Jong Gierveld schaal’.
Deze schaal kent 11 items over emotionele en sociale
eenzaamheid. De GGD spreekt van ernstige eenzaamheid bij
minimaal 9 ongunstige scores. Terug naar pagina
5. Het CPB keek alleen naar individuele begeleiding en
dagactiviteiten, omdat deze voorzieningen in de meeste
gemeenten een vergelijkbare invulling hebben. Terug naar
pagina
6. Het UWV berekent het aantal gerealiseerde garantiebanen,
maar publiceert alleen per arbeidsmarktregio en niet per
gemeente. We gaan ervan uit dat 50% van de banen door
Amersfoort gerealiseerd moet worden. Het aantal banen en
het aantal mensen dat werkzaam is, kan verschillen, omdat
het aantal banen gebaseerd is op een gemiddelde
aanstellingsomvang van 25,5 uur. Een aanstelling van een
persoon voor 12,75 uur telt dus mee voor een halve baan.
Terug naar pagina
Eindnoten

7. Door een veranderde vraagstelling is deze vraag niet
vergelijkbaar met 2014 en kunnen we geen ontwikkeling in
de tijd beschrijven. Cijfers zijn ook niet vergelijkbaar met
landelijk onderzoek, omdat daar sporten en bewegen vaak
los worden bekeken en daarom cijfers over sportdeelname
lager uitvallen dan in dit onderzoek. Terug naar pagina
8. Het SPC definieert ‘niet-gebruikers’ als mensen die eigenlijk
in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, maar
daar geen gebruik van maken. Terug naar pagina

91

Bijlagen
Home

Foto: Freeimages.com / Anders Wiuff

92

Home

Bijlage 1 Beoogde maatschappelijke
effecten en doelstellingen transformatie
Beoogde maatschappelijke effecten
De gemeente Amersfoort beoogt, samen met haar partners
en inwoners, de volgende maatschappelijke effecten voor
het sociaal domein:

Ontwikkelen en opgroeien
De Amersfoortse inwoners ontwikkelen zich tot weerbare
en competente volwassenen:
Amersfoort beoogt dat inwoners zich kunnen ontwikkelen
tot competente en weerbare volwassenen. Amersfoort stelt
jeugdigen in staat op te groeien in een veilige en
stimulerende (thuis) omgeving waarbij zij hun talenten
kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Meedoen
De Amersfoortse samenleving is inclusief en iedereen doet
mee:
Amersfoort streeft naar een inclusieve samenleving waarin
iedereen meetelt en beogen dat Amersfoorters (naar
vermogen) meedoen. De gemeente ondersteunt het behoud
of het bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuis in je huis
Amersfoorters zijn in staat zo lang mogelijk te
functioneren in de thuisomgeving:
De gemeente streeft er naar dat Amersfoorters in staat zijn
zo lang mogelijk in de thuisomgeving te functioneren en
beogen een duurzame veiligheid voor iedereen in de
thuissituatie. Amersfoort biedt ondersteuning om dit
mogelijk te maken en bestrijdt huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Omzien naar elkaar
Amersfoorters ondersteunen elkaar en zetten zich actief in
voor de samenleving:
De gemeente beoogt dat Amersfoorters zich inzetten voor
hun sociale netwerk en de samenleving. Amersfoort
stimuleert en ondersteunt daar waar nodig de
maatschappelijke inzet, de civil (pedagogische) society en
de sociale cohesie in wijken en buurten.

Gezonde en vitale stad
Een gezond Amersfoort en optimale kansen voor de
gezondheid van Amersfoorters:
De gemeente streeft naar een gezond Amersfoort en
positieve gezondheid en omstandigheden voor
Amersfoorters. Amersfoort stimuleert bewegen, het
vergroten van gezondheidsvaardigheden en faciliteert
sport.

Bijlage 1
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Doelstellingen transformatie

Hoofddoelstelling 1: Bevorderen inzet eigen
mogelijkheid en/of het sociaal netwerk
Hiermee bedoelt de gemeente dat bij de hulp en
ondersteuning aan de cliënt er gezamenlijk wordt gekeken
hoe de eigen mogelijkheden en/of het sociaal netwerk
ingezet en bevorderd kan worden. De ondersteuning en de
voorzieningen zijn gericht op het behouden en/of
bevorderen van de zelfredzaamheid en het kunnen voeren
van regie over het eigen leven.
Bijlage 1

Hoofddoelstelling 2: Versterken sociale
basisinfrastructuur en de civil (pedagogische) society
De sociale basisinfrastructuur en de civil (pedagogische)
society vormen het fundament van het sociaal domein. Met
het versterken van de sociale basisinfrastructuur en de civil
(pedagogische) society zet de gemeente onder andere in op
meer preventie, betere vroegsignalering, ondersteuning van
vrijwilligers en mantelzorgers, toegankelijker maken van de
bestaande algemene voorzieningen voor specifieke
doelgroepen, het toegankelijker maken van informatie met
behulp van de informatie- en adviespunten, het creëren
van ruimte voor ontmoeting, het bevorderen van de
laagdrempeligheid van lichte hulp en ondersteuning, ruimte
bieden aan initiatieven van onderop om collectieve vormen
van ondersteuning op te zetten, het versterken van de
verbinding tussen formele en informele inzet en het
stimuleren van sociaal ondernemerschap.
Hoofddoelstelling 3: Vernieuwen, verbreden en
flexibiliseren (specialistische) hulp en ondersteuning.
Met deze doelstelling richt de gemeente zich op het anders
organiseren en aanbieden van hulp en ondersteuning. Dat
de hulp en ondersteuning als een algemene voorziening
aangeboden wordt in plaats van een individuele
maatwerkvoorziening of dat het voor meerdere
doelgroepen gezamenlijk wordt georganiseerd. Of dat de
intramurale hulp wordt omgebouwd naar ambulante hulp
en ondersteuning. Dat de hulp en ondersteuning flexibel
ingezet kan worden: doen wat nodig is. Het vernieuwen,
verbreden en flexibiliseren van de (specialistische) hulp en
ondersteuning moet het mogelijk maken dat afschalen van
de zwaardere vormen van hulp en ondersteuning naar
lichtere vormen van hulp en ondersteuning kan
plaatsvinden.
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Hoofddoelstelling 4: Bevorderen van de integraliteit in
de hulp en ondersteuning
De gemeente bevordert dat de hulp en ondersteuning meer
integraal en op maat wordt verleend. De vraagstukken en
problemen op meerdere leefgebieden / vraagstukken
waarop hulp en ondersteuning nodig is wordt in samenhang
opgepakt, vanuit de leefwereld van de cliënt.
Samenwerking, afstemming tussen organisaties en
professionals, in multidisciplinair verband kunnen werken
en domeinoverstijgend kunnen werken zijn hierbij
essentieel. Ook het realiseren van een ‘warme’ overdracht
of het ‘bijschakelen’ van de benodigde hulp en
ondersteuning zijn hierbij van belang. De gemeente wil
voorkomen dat mensen tussen het wal en het schip raken
of van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Hoofddoelstelling 5: Bevorderen doeltreffendheid van de
hulp en ondersteuning en efficiënte inzet van de
financiële middelen
De gemeente zal de hulp en ondersteuning met fiks gekorte
budgetten moeten realiseren tegen waar mogelijk een
betere kwaliteit. Met in de uitvoering minder bureaucratie
en administratieve lasten en vanuit vertrouwen met oog
voor privacyaspecten, rechtmatigheid en ruimte voor
handhaving. Hiervoor is het nodig dat we de
doeltreffendheid van de hulp en ondersteuning en een
efficiënte inzet van financiële middelen bevorderen. Het
voorkomen van en handhaven op fraude, het verminderen
van de administratieve lasten, het verhogen van de
klanttevredenheid en verminderen van de
bezwaarprocedures en de realisatie van doelbereik bij
cliënten maken onderdeel uit van deze hoofddoelstelling.
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Bijlage 3 Nadere informatie wachtlijsten
In paragraaf 9.7 beschreven we de Amersfoortse situatie
omtrent wachttijden en wachtlijsten. In deze bijlage
beschrijven we de situatie per zorgvorm uitgebreider.
Wmo: geen wachttijden
Bij de Wmo zijn er, net als een jaar geleden, geen signalen
over wachttijden. Wel geven beleidsmedewerkers aan dat
de personeelsschaarste een toenemend probleem is. Op dit
moment leidt dat bij sommige aanbieders tot wachttijden
als cliënten een voorkeur hebben voor een bepaalde
aanbieder, maar over het algemeen hebben de aanbieders
geen wachttijden.
Jeugd: wachttijden voor sommige ambulante
ondersteuning en verblijf, en jeugd-GGZ
Voor de specialistische jeugdhulp zijn er op onderdelen
wachttijden, zowel voor de ambulante ondersteuning als
voor verblijf (intramuraal). De wachttijden bij jeugd-GGZ
en verblijfszorg zijn het meest urgent, maar ook bij andere
vormen van jeugdhulp komen wachttijden voor. Aan de
voorkant wordt gescreend (‘triage’) welke jeugdigen niet
kunnen wachten. Als er sprake is van spoed, worden
jongeren altijd met voorrang geholpen. De druk op de
specialistische jeugdhulp is in de afgelopen jaren
toegenomen. Dit is niet alleen een regionale maar ook
landelijke trend. Enerzijds wordt er meer problematiek
gesignaleerd en opgeschaald naar de specialistische zorg.
Anderzijds is ook een trend dat het lastig is om ‘af te
schalen’ en jongeren weer met lichtere
ondersteuningsvormen thuis te ondersteunen. Een knelpunt
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in de afschaling bij jeugdhulp met verblijf is onvoldoende
huisvesting voor jongeren.
Bij wachttijden zoeken jeugdige/ouders, wijkteams,
zorgaanbieders en SAVE (als die betrokken is) samen naar
de beste optie of alternatief. Samen met de wijkteams
worden afspraken gemaakt over overbruggingszorg als dat
nodig is. Voor de jeugd-GGZ geldt dat de meeste
verwijzingen gaan via de huisarts. Bij de jeugd-GGZ zijn er
soms wachttijden voor specifieke aanbieders, omdat
ouders/jeugdigen zelf kiezen om op een behandeling bij
een instelling/behandelaar te wachten.
Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (beschermd
wonen): eerste zicht op wachtlijst
In januari 2019 is de regio gestart met een centrale
wachtlijst voor ondersteuning met noodzakelijk verblijf
(beschermd wonen). Daardoor heeft de gemeente nu zicht
op het aantal actief en wens wachtenden. Ondanks dat de
gemeente het aantal plaatsen in verblijf en opvang heeft
uitgebreid om wachtlijsten te beperken, stonden er op 1
oktober 2019 135 mensen op de wachtlijst, waarvan 82
Amersfoorters. In geval van spoed komen mensen niet op
de wachtlijst, maar worden ze direct geplaatst.
Van de 135 mensen op de wachtlijst is ongeveer 10% ‘actief
wachtend’. Voor deze mensen wordt vanwege hun situatie
actief gezocht naar een beschermd wonen omgeving.
Daarnaast zijn er ‘wens wachtenden’. Deze mensen wonen
al in een beschermd wonenlocatie, maar hebben de wens
om in een andere specifieke beschermd wonenlocatie te
gaan wonen. Tot slot zijn sommige mensen op de wachtlijst
niet direct actief bemiddelbaar. Dit zijn bijvoorbeeld
mensen die in klinische behandeling zijn, maar waarbij nog
geen einddatum bekend is. Of bijvoorbeeld mensen die al
in een beschermd wonenlocatie wonen, maar op termijn
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overgaan naar een andere beschermd wonenlocatie
vanwege een specifiek aanbod dat de huidige locatie niet
biedt. Of bijvoorbeeld mensen die nog thuis wonen met
ambulante ondersteuning.
Maatschappelijke opvang: wachttijd bij opvang van
gezinnen en jongeren vanaf 18 jaar
Of er sprake is van wachttijd verschilt per type
maatschappelijke opvang. Hieronder beschrijven we de
situatie per type opvang volgens de beleidsmedewerkers.
Voor de dag- en nachtopvang is geen wachttijd volgens de
beleidsmedewerkers. Eind 2016 is een extra locatie
geopend vanwege de toename aan mensen die zich
meldden bij de nachtopvang. Vanwege de blijvend
toegenomen vraag is deze locatie nog steeds open (zie ook
RIB 2019-048). Daarmee is er voldoende plek.
Voor de vrouwenopvang (als gevolg van huiselijk geweld) is
het doel zoveel mogelijk opvang te bieden in de eigen
regio, maar regio’s vangen ook vrouwen (en kinderen) op
uit andere regio’s, als dat vanwege veiligheid of directe
beschikbaarheid noodzakelijk is. Hierover zijn landelijke
afspraken gemaakt. Op deze landelijke toegankelijkheid
van noodbedden staat grote druk volgens de
beleidsmedewerkers, maar in nood lukt het altijd om
vrouwen ergens onder te brengen.
De mannenopvang wordt voor onze regio uitgevoerd in
opdracht van gemeente Utrecht. In 2018 was er geen
wachtlijst voor de mannenopvang. Als er geen plek was in
Utrecht werd men verwezen naar het landelijke netwerk
mannenopvang. Deze situatie is nog steeds zo.
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Bij specifieke vormen van 24-uursopvang (begeleid wonen
plekken in de opvang) is een wachttijd, namelijk de opvang
van gezinnen en opvang van jongeren vanaf 18 jaar.
Hiervoor zijn niet permanent per direct plekken
beschikbaar. Er is een wachttijd voor deze groepen om op
de juiste plek terecht te kunnen, maar in de tussentijd
wordt contact onderhouden en/of een tijdelijke oplossing
gezocht.
• Gezinnen kunnen niet terecht in de dag- en nachtopvang
(die is voor alleenstaanden) en daarom moet er altijd
een noodbed worden gezocht en is er een wachttijd. Het
is afhankelijk van de doorstroming van andere gezinnen
wanneer er weer plek is. Probleem is dat het moeilijker
(dan voor alleenstaanden) is om uitstroom te organiseren
(complexe gezinnen, reeds opgelopen huurachterstanden
bij een van de corporaties, grotere huizen met lage huur
nodig). Overigens zijn deze gezinnen (nog) niet per se
dakloos, maar dreigen dat te gaan worden of ze leven in
ongewenste situaties omdat men wel thuisloos kan zijn
(bijvoorbeeld inwoning bij ouders wat niet houdbaar is).
Er wordt zoveel mogelijk ingezet op preventie en snelle
doorstroom.
• Voor de opvang van jongeren vanaf 18 jaar is in het
najaar 2018 een locatie geopend met zogeheten
opstartplekken. Hiervoor geldt een wachttijd. Overigens
kunnen deze jongeren wel een tijdelijke plek of plekken
(‘bankhoppers’) hebben in hun netwerk of een plek in de
dag- en nachtopvang, maar bij voorkeur stromen zij zo
snel mogelijk door naar een passende plek of naar de
locatie voor opstartplekken (omdat die is toegerust op
jongeren).
• Voor de opvang van alcoholverslaafden geldt geen
wachttijd.
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Bijlage 4 Onderzoeksrapporten
Na de colofon vindt u de volgende rapporten in de
bijlage:

• Kwalitatief casusonderzoek: mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt

• Overall rapportage spiegelgesprekken wijkteam
• Cliëntervaringsonderzoek huishoudelijke hulp
• Scheidingen

Bijlage 2
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1.1

Inleiding

Aanleiding

Jaarlijks verschijnt de Amersfoortse monitor sociaal domein, waarin we de effecten van
alle veranderingen sinds 2015 volgen. Een belangrijk uitgangspunt van de monitor is tellen
en vertellen. Het vertellen wordt onder andere ingevuld door een jaarlijks kwalitatief
onderzoek naar de ervaringen van cliënten. Sinds de monitor van 2018 staat in de monitor
elk jaar een thema centraal en over dat thema gaat dan ook het kwalitatieve onderzoek.
Tijdens de Ronde van 9 oktober 2018 noemden raadsleden werk en inkomen het vaakst als
thema voor de monitor van 2019, met daarbij een kwalitatief onderzoek over de
ervaringen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om de brede groep
mensen met re-integratie.

1.2

Onderzoeksvragen

Het doel van het kwalitatieve onderzoek is leren van de ervaringen van de mensen met reintegratie over passende ondersteuning bij verschillende afstand tot de arbeidsmarkt.
De hoofdvraag is: welke succes- en verbeterpunten kunnen we halen uit de ervaringen van
mensen met re-integratie wat betreft passende ondersteuning?
De bijbehorende deelvragen zijn:
 Hoe was de beginsituatie van de klant? En hoe is de situatie nu? En wat is volgens de
klant en trajectbegeleider het belangrijkste verschil? En wat is het uiteindelijke
doel van het re-integratietraject? (bv. naar werk, participatie, vaardigheden,
vertrouwen in eigen kunnen)
 Welke route heeft de klant tot nu toe afgelegd?
 Hoe heeft de klant de route tot nu toe ervaren? Wat vond de klant er goed aan en
hoe kan het volgens hem/haar beter? En hoe ervaart de trajectbegeleider de
afgelegde route? Wat vond hij/zij goed gaan en wat kan volgens hem/haar beter?
 Hoe heeft de klant de bejegening door de trajectbegeleider ervaren? Welke
interventies heeft de trajectbegeleider ingezet om de klant te ondersteunen? Wat
gaat goed en wat kan beter?
 In hoeverre vindt de klant ondersteuning tot nu toe passend? En hoe ervaart de
trajectbegeleider dit? Wat gaat goed en wat kan beter?
 Heeft de ondersteuning de klant tot nu toe verder geholpen?
 Welke aanvullende hulp / ondersteuning ontvangt de klant naast het reintegratietraject? Hoe vond de klant, indien van toepassing, de afstemming tussen

de verschillende instanties? (bv. met wijkteams, klantmanagers, Stadsring51) En in
hoeverre draagt de aanvullende ondersteuning bij aan de doelen van het reintegratietraject? En in hoeverre draagt het re-integratietraject bij aan de doelen
bij andere instanties?

1.3
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Onderzoekskader

Onderzoek onder klanten en professionals
Het onderzoek richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om de
brede groep mensen met re-integratie (en bijstand). Nuggers (nietuitkeringsgerechtigden), klanten van de minimacoach (die geen re-integratietraject
volgen), statushouders met een activeringsprofiel (die geen traject naar werk volgen), en
klanten met alleen bijstand laten we buiten beschouwing. Bij klanten die alleen in de
bijstand zitten, is door de klantmanager ingeschat dat er op dit moment niet meer
haalbaar is qua participatie of werk. Een re-integratietraject zou in deze fase van hun
leven niet bijdragen aan een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt.
Verder bevragen we verschillende professionals, namelijk de bij de klant betrokken
trajectbegeleider. Zij kunnen toelichten waarom welke keuzes zijn gemaakt. Het
meenemen van het perspectief van de professionals was ook een wens geuit door
raadsleden in de Ronde van 9 oktober.
Specifieke groepen geselecteerd
We onderscheiden vier subgroepen: jongeren (onder 27 jaar), ‘ouderen’ (50 jaar of ouder),
statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Hiervoor is bewust gekozen, omdat
dit specifieke, complexe of nieuwe groepen zijn van wiens ervaringen we daarom (het
meest) kunnen leren. Er is overlap tussen deze subgroepen.1 Tegelijkertijd omvatten deze
vier subgroepen niet alle klanten van re-integratie. Bijvoorbeeld klanten zonder
arbeidsbeperking en zonder statushouderschap in de leeftijd van 27 tot 50 jaar vallen hier
buiten, evenals statushouders zonder traject naar werk.
Selectie Arbeidsintegratie
Gedurende het jaar 2018 hadden 3877 personen een re-integratietraject bij
Arbeidsintegratie, waaronder niet-uitkeringsgerechtigden (‘nuggers’) en klanten van de
minimacoach. Van deze re-integratieklanten hadden 2332 personen ook bijstand. Hieruit
selecteerden we de subgroepen jongeren (27-), ouderen (50+) en mensen met een
arbeidsbeperking voor de interviews. In figuur 1 staat informatie over deze subgroepen en
is ook zichtbaar dat de klanten in de leeftijd van 27 tot 50 jaar zonder arbeidsbeperking
buiten de selectie vielen, hoewel ook deze klanten een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben.

1

De overlap tussen statushouders en andere klanten kunnen we niet weergeven, omdat we de informatie van
beide groepen niet kunnen koppelen.

Figuur 1 Klanten met een re-integratietraject in 2018 (en bijstand), met omvang van
de groep en uitkeringsduur
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Toelichting: voor ‘arbeidsbeperking’ is in dit figuur indicatie banenafspraak gebruikt als indicator voor een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Bron: Arbeidsintegratie, bewerking O&S

Selectie NVA
In 2018 hadden 459 statushouders een traject bij NVA. Hiervan hadden 151 statushouders
een activeringsprofiel en 14 een zorgprofiel. De overige 294 statushouders hadden een
traject naar werk. Hieruit selecteerden we de subgroep statushouders voor de interviews.
In figuur 2 staat informatie over deze subgroep.
Niet de ervaringen van ‘de gemiddelde’ klant met re-integratie
Bij kwalitatief onderzoek, en dus ook dit casusonderzoek, kunnen we geen statische
uitspraken doen over de totale populatie van de doelgroep. De specifieke subgroepen
klanten vormen een selecte, niet-representatieve groep, omdat er naast deze groepen ook
andere mensen met een re-integratietraject zijn. In dit rapport beschrijven we dus niet de
ervaringen van ‘de gemiddelde’ klant met re-integratie. Toch kiezen we voor deze
subgroepen, omdat we kunnen leren van de ervaringen van deze mensen: dit zijn
specifieke, complexe of nieuwe groepen. Deze ervaringen kunnen binnen deze groepen wel
representatief zijn in inhoudelijke zin, want het kan het hele scala aan mogelijke
ervaringen representeren die binnen een bepaald onderwerp kunnen worden gevonden.
Daarbuiten valt ook van iedere afzonderlijke casus te leren.

Figuur 2 Statushouders met een traject naar werk in 2018, met omvang van de groep
en trajectduur
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Toelichting: voor ‘arbeidsbeperking’ is in dit figuur ‘600 uur’ inspanning voor inburgering gebruikt als
indicator voor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Bron: Arbeidsintegratie, bewerking O&S

1.4

Onderzoeksopzet

Onderzoeksmethode
Voor dit kwalitatieve onderzoek gebruiken we de methode van casussen. Deze methode
biedt een verdiepende illustratie van persoonlijke ervaringen, waarbij zowel de klant als
de trajectbegeleider zijn of haar beleving vertelt.
Casusselectie en privacy
We wilden een inhoudelijk representatieve groep mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt interviewen. Om de representativiteit te waarborgen heeft Onderzoek &
Statistiek (O&S) een lijst van actieve klanten uit het systeem opgesteld op basis van vooraf
vastgestelde selectiecriteria. De trajectbegeleiders moesten de klanten benaderen in de
volgorde van de lijst. In bijlage 1 staat de casusselectie beschreven.
In verband met privacywetgeving en de inschatting of een bepaald persoon voor het
onderzoek benaderd kan worden, benaderde de betreffende trajectbegeleider zelf de
klant van deze lijst voor deelname aan het onderzoek. Overigens konden
trajectbegeleiders in uitzonderlijke gevallen beslissen dat het niet wenselijk was om een
uit het systeem geselecteerde klant te benaderen voor een interview, bijvoorbeeld in
verband met een ernstige ziekte of psychose.
Aantal casussen
Voor het onderzoek interviewden we uiteindelijk twintig klanten en hun trajectbegeleider.
We spraken vijf jongeren, zes ‘ouderen’ (50+), vier mensen met een arbeidsbeperking en
vijf statushouders.

De eerste vijf benaderde statushouders wilden allemaal meewerken aan een interview.
Van de klanten van Arbeidsintegratie (jongeren, ouderen en mensen met een
arbeidsbeperking) kon niet iedereen worden benaderd. Ook wilden niet alle klanten die
werden benaderd meedoen. In bijlage 1 staan de redenen waarom klanten niet werden
benaderd of niet mee wilden doen.
Uitvoering interviews en opbouw rapport
Bij alle interviews hanteerden we een gespreksleidraad, maar werd de klant en
trajectbegeleider ruimte geboden om hun eigen verhaal te doen.
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Stap 1. Interview met de trajectbegeleider van afdeling Arbeidsintegratie of NVA
Per casus bespraken we eerst de situatie van de klant met zijn of haar trajectbegeleider.
Deze interviews gaven inzicht in het feitelijke traject en eventueel ingezette instrumenten
bij die klant. Ook vroegen we naar de reflectie hierop van de trajectbegeleider. De
interviews duurden meestal circa een uur, maar soms korter als er sprake was van een
korter traject. Alle interviews zijn face to face uitgevoerd op de locatie van
Arbeidsintegratie dan wel NVA.
Stap 2. Interview met de klant
De klanten zijn uitgebreid gevraagd naar hun ervaringen met onder andere hun traject, de
ontvangen ondersteuning en hun trajectbegeleider. De interviews varieerden in duur van
0,5 uur tot ruim een uur, maar duurden meestal circa een uur. Alle interviews zijn face to
face uitgevoerd, waarvan zeventien interviews op de locatie van Arbeidsintegratie dan wel
NVA. De overige drie interviews zijn op verzoek van de klant bij de klant thuis gehouden.
Twee klanten interviewden we met behulp van een tolk. Bij één interview spraken we niet
de klant zelf, maar zijn ouder. Verder was in enkele gevallen een naaste of begeleider van
de klant aanwezig tijdens het interview.
Na afloop maakten we van ieder interview een gespreksverslag. Deze gespreksverslagen
dienden als input voor de casusbeschrijvingen in deze rapportage. Een overstijgende blik
op iedere subgroep (jongeren2, ouderen (50+), mensen met een arbeidsbeperking, en
statushouders) staat aan het begin van het betreffende hoofdstuk, gevolgd door de
casusbeschrijvingen. Een overstijgende blik op alle casussen staat in hoofdstuk 2.
Vervolg: leren van resultaten
Omdat het doel van het onderzoek is om te leren van de ervaringen van klanten, hebben
trajectbegeleiders op basis van het concept rapport uitgebreid gesproken over wat zij
kunnen leren van de casussen. Verder hebben zij op basis van deze besprekingen bepaald
wat zij willen behouden en verbeteren in hun werk, en wat daarin eerste stappen zijn. De
uitkomsten van deze sessies worden deels ook meegenomen in de raadsinformatiebrief bij
de Amersfoortse monitor sociaal domein van 2019.

2

De subgroep ‘jongeren’ bevat één casus van iemand rond de dertig. Deze klant was geselecteerd voor de
subgroep ‘arbeidsbeperking’, maar bleek geen indicatie banenafspraak te hebben. Vanwege haar jonge leeftijd
en opleidingsvraagstuk hebben wij deze klant toegevoegd aan de subgroep ‘jongeren’.

Resultaten

Foto: Arie Korpershoek
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Overstijgende blik

Geen route hetzelfde
De afgelegde route verschilt per klant. Klanten van Arbeidsintegratie komen weliswaar
vaak via hun klantmanager in een re-integratietraject en statushouders komen bijna altijd
vanuit het azc bij de NVA. Maar eenmaal in traject verschilt per klant welke ondersteuning
wordt ingezet, met welk doel en welke rol de trajectbegeleider hierin inneemt.
Trajectbegeleiders zoeken hierbij naar een oplossing die het beste past bij de klant en zijn
situatie. Vrijwel elk traject is anders en er is dus vaak sprake van maatwerk, waarbij er
soms oplossingen zijn buiten de regels om. Bijvoorbeeld in casussen waar jongeren een
opleiding mogen volgen met behoud van uitkering, omdat dat de baankansen en dus
uitstroomkansen uit de uitkering vergroot. Of een casus waarin geen sancties worden
opgelegd, omdat de klant dan misschien dakloos wordt en verder afzakt.
Zoektocht naar maatwerk en wat haalbaar is
In de meeste trajecten is het voor zowel klant als trajectbegeleider zoeken: wat is
haalbaar? Wat past? En wat mag je van een klant verwachten? Regelmatig verloopt een
traject anders dan vooraf verwacht en soms moet het doel van het traject worden
bijgesteld. Een persoon valt bijvoorbeeld terug; iemand lijkt geschikt voor werk, maar is
dat toch niet; of blijkt de situatie van de klant anders dan op basis van de beschikbare
gegevens bij de start kon worden vastgesteld. In andere trajecten ging het juist sneller dan
verwacht, bijvoorbeeld omdat de klant zelf heel actief en gemotiveerd was. Doordat
trajecten regelmatig anders verlopen dan verwacht, houden diverse trajectbegeleiders nog
even een vinger aan de pols als klanten uitstromen naar werk.
Maatwerk bepalend voor passendheid ondersteuning…
Of een trajectbegeleider maatwerk levert, blijkt bepalend voor hoe de klant de
passendheid van de ondersteuning ervaart. Als de adviezen en ingezette instrumenten niet
passen bij de behoefte van de klant, of de trajectbegeleider geen rekening houdt met zijn
situatie of gezondheidstoestand, dan vinden de klanten de ondersteuning niet passend.
Trajectbegeleiders zeggen dat ze proberen aan te sluiten bij de klant en zijn situatie,
maar dat soms iets anders nodig is, waardoor de klant het op dat moment soms niet als
passend ervaart. Zo vond een jongere de strenge houding van zijn trajectbegeleider niet
fijn, maar ziet hij achteraf in dat hij haar houding wel nodig had en is hij uiteindelijk wel
tevreden over haar. Ook stimuleren trajectbegeleiders klanten om zelf tot passende
oplossingen te komen, maar voelt dit voor klanten soms alsof ze (te) veel zaken zelf
moeten uitzoeken.
Maar als klanten wel maatwerk hebben ervaren, dan zijn ze juist heel tevreden en
dankbaar. Het leveren van maatwerk blijkt ook uit ander onderzoek een belangrijke

werkzame factor in trajecten van de NVA.3 Overigens vinden meer klanten de
ondersteuning passend dan niet passend.
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… maar ook houding en persoonlijke klik met trajectbegeleider belangrijk
Klanten zijn vaak (erg) tevreden over hun trajectbegeleider. Ze vinden het belangrijk dat
de trajectbegeleider aandacht heeft voor hen als persoon en naast hen gaat staan. Ze
waarderen het dat de trajectbegeleider echt luistert en ze voelen zich begrepen. Door die
houding en persoonlijke klik vinden ze dat de trajectbegeleider en zijn of haar advies bij
hen past. Hoewel de meerderheid tevreden is, zijn enkele klanten minder tevreden over
hun trajectbegeleider. Ze ervaren bijvoorbeeld geen persoonlijke klik of voelen zich
onbegrepen. Ze vinden het advies van hun trajectbegeleider dan ook niet passend. Enkele
klanten hebben door de tijd verschillende trajectbegeleiders gehad en waren soms meer
tevreden over de ene dan de andere trajectbegeleider.
Meeste klanten verder geholpen
Veertien van de twintig klanten vinden dat de ondersteuning hen verder heeft geholpen.
Ze noemen hierbij vaak persoonlijke ontwikkeling, maar ook het vergroten van baankansen
(door opleiding, werkervaring of groter netwerk), vinden van werk en statushouders met
taal. De andere klanten vinden dat het (nog) niet geholpen heeft, bijvoorbeeld omdat ze
pas kort in traject of nog zoekend zijn, of vanwege persoonlijke omstandigheden.
Overigens denken sommige trajectbegeleiders van deze klanten dat het traject hen wel
heeft geholpen. Twee trajectbegeleiders zeggen dat hun klant terugvalt door een
verslechtering van hun persoonlijke situatie, zoals hun psychische gezondheid.
Wisselende ervaringen met snelheid
Klanten ervaren de snelheid van de ondersteuning wisselend, vooral statushouders en
mensen met een arbeidsbeperking. Soms wil een klant te snel naar eigen zeggen of volgens
de trajectbegeleider, soms wil de trajectbegeleider sneller dan de klant. Andere trajecten
gaan soms (te) langzaam door de persoon zelf, of door externe omstandigheden zoals
gezondheidstoestand, gezinssituatie of diplomawaardering. De klant en trajectbegeleider
ervaren de snelheid ook nogal eens anders. Overigens zijn ‘ouderen’ (50+) en vooral
jongeren overwegend tevreden over de snelheid.
Tevredenheid over bereikbaarheid klanten en trajectbegeleiders
Klanten en trajectbegeleiders zijn (erg) tevreden over elkaars bereikbaarheid. Veel
contact vindt plaats via de telefoon en mail, waarop trajectbegeleiders vaak zeggen snel
te reageren. Wie hiervoor het initiatief neemt, verschilt per casus en per situatie.
Verschillende achtergronden
De achtergronden van de klanten zijn heel wisselend. Sommigen hebben vroeger altijd
gewerkt, maar er zijn ook (50+) klanten die nog nooit gewerkt hebben. Verder hebben
verschillende klanten te maken (gehad) met dak- of thuisloosheid, verslaving, ernstige
psychische problemen, begeleid wonen en/of maatschappelijke opvang. En dit betreft niet
3

Verwey-Jonker Instituut – Stavenuiter, M., Tinnemans, K., Kahmann, M., & Hoff, M. van der (2019).
Statushouders tussen droombaan en realiteit: de werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en
NVA Werktrajecten). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. En bijbehorende handleiding ‘Werkzame factoren van
interventies arbeidstoeleiding statushouders (VIP en NVA Werktrajecten)’.

uitsluitend klanten met een arbeidsbeperking. Verder vertellen enkele trajectbegeleiders
dat hun klant (mogelijk) in de toekomst een indicatie banenafspraak krijgt en dan wordt
opgenomen in het doelgroepregister.
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Weinig afstemming tussen trajectbegeleider en aanvullende ondersteuning
Vrijwel alle klanten hebben naast hun traject aanvullende ondersteuning (gehad).
Jongeren, ‘ouderen’ (50+) en mensen met een arbeidsbeperking ontvangen vooral
psychologische hulp, statushouders vooral maatschappelijke begeleiding van de NVA.
Tussen de trajectbegeleider enerzijds en de klantmanager of maatschappelijke begeleider
van de NVA anderzijds is wel contact, maar met de meeste andere organisaties (zoals
wijkteam of psycholoog) vindt weinig of geen afstemming plaats. Dit is volgens klant en
trajectbegeleider ook niet altijd nodig, en vanwege privacywetgeving ook niet altijd
mogelijk. In verschillende casussen is aanvullende ondersteuning of een beoordeling van
betrokken organisaties wel noodzakelijk om het doel te kunnen halen. In een van deze
casussen verloopt die afstemming traag, waardoor het traject op dat moment niet verder
kan. In enkele andere casussen werken de betrokken organisaties overigens wel
nadrukkelijk samen aan hetzelfde doel.
Twee specifieke organisaties die in enkele casussen ter sprake kwamen, zijn het UWV en
het UAF. Over het UWV komt in verschillende interviews terug dat klanten last hebben van
de UWV-periode met weinig ondersteuning en veel afwijzingen op sollicitaties. Daarnaast
noemen trajectbegeleiders van de NVA dat de samenwerking met het UAF nog niet
optimaal is, omdat soms onduidelijk is waarvoor ze deze organisatie precies kunnen
inzetten.
Leren van de resultaten: succes- en aandachtspunten
Over het algemeen zijn klanten vaak tevreden met de ondersteuning van de
trajectbegeleider en er zijn uit de casussen dan ook verschillende succespunten te halen.
Daarnaast zijn er ook verbetermogelijkheden. Een belangrijk succespunt is de houding van
de trajectbegeleider. Klanten benadrukken vaak hoe deze houding helpt bij het behalen
van het doel in hun traject. Een persoonlijke klik met hun trajectbegeleider is hierbij een
belangrijke voorwaarde. Wat betreft passende ondersteuning is maatwerk vaak een
succespunt en dit vinden klanten erg belangrijk.
Bij de klanten die niet (helemaal) tevreden zijn over de passendheid, lijkt de meeste winst
te behalen bij het met de klant (blijven) bespreken in hoeverre de ingezette instrumenten
en ondersteuning passen en waarom de trajectbegeleider ergens voor kiest. Dus dat de
verwachtingen en ervaringen van zowel klant als trajectbegeleider over en weer duidelijk
zijn. Daarnaast blijkt uit sommige casussen het belang van sneller meer duidelijkheid over
wat bij de klant past qua gezondheidssituatie (bijvoorbeeld door meer afstemming met de
medisch specialist). Meer of sneller hierover afstemmen met andere organisaties, met
toestemming van de klant, lijkt hierbij in deze situaties te kunnen helpen om het doel van
het traject (sneller) te halen.

3.

Jongeren

Jongeren: Klanten van 18 tot 27 jaar met een traject bij Arbeidsintegratie
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Overstijgende blik
Vergeleken met de andere geïnterviewde subgroepen is bij de groep jongeren het (weer)
gaan volgen van een opleiding relatief vaker het eerste doel van het traject. Dit met het
oog op het vergroten van baankansen. Het is vaak nog wel zoeken naar welke opleiding en
loopbaan bij de jongeren past.
Drie jongeren vonden de ondersteuning en/of trajectbegeleider soms niet passend. Deze
jongeren vonden bijvoorbeeld de adviezen niet bruikbaar of zagen het nut van bepaalde
ondersteuning niet. Wat opvalt is dat wel alle jongeren vinden dat de ondersteuning hen
heeft geholpen. Bijvoorbeeld met meer rust, een helder toekomstbeeld, behalen van
startkwalificatie en vergroten baankansen, bij persoonlijke ontwikkeling, of zelf
verantwoordelijkheid nemen.
Ondersteuning is volgens jongeren passend als het maatwerk is: bijvoorbeeld geschikte
vacatures sturen, het initiatief bij de klant leggen of de klant juist pushen, of een
uitzondering op de regels maken. Jongeren zijn positief over hun trajectbegeleider als die
meedenkt, de goede toon aanslaat, niet afstandelijk is en aandacht voor hen heeft als
mens.
Tot slot valt op dat bijna alle jongeren tevreden zijn over de snelheid waarmee ze
ondersteuning kregen. Zo vond één het zelfs boven verwachting snel geregeld, een ander
vond het juist fijn dat ze de tijd kreeg en de snelheid werd aangepast op haar situatie.
Aandachtspunten volgens klanten: aansluiten bij behoeften (qua advies en
ondersteuning)
Succespunten volgens klanten: maatwerk, verder geholpen en snelheid

Casus 1
Meneer is begin twintig en woont bij zijn moeder. Hij ontvangt zo’n twee jaar een uitkering en is
ongeveer even lang in beeld bij de trajectbegeleider. We interviewen zijn moeder, omdat hijzelf
autistisch is en daarom niet aanwezig kon zijn bij het interview. Bij gesprekken met de
trajectbegeleider is meneer wel zelf aanwezig, maar ook dan vindt het gesprek plaats met zijn
moeder.
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Maatwerk route past heel erg
Na zijn middelbare school had meneer een tussenjaar en zat hij in de uitkering. Zijn moeder
vertelt dat het doel van het tussenjaar was: “Wat wil je nu verder doen in je leven?”. Toen
bleek hij aan de universiteit te willen studeren. “Het is echt zijn wens. Ik had nooit bedacht dat
hij naar de universiteit zou willen.” Hun plan om van de havo naar de universiteit te komen
heeft ze besproken met de klantmanager en trajectbegeleider en die reageerden heel positief:
“Meteen volmondig ‘wat een goed plan. We zien dat hij ervoor wil gaan’”. Er is toen voor hem
een uitzondering gemaakt om met behoud van uitkering een propedeuse te halen en de
gemeente betaalde die kosten voor de thuisstudie. De trajectbegeleider zegt over deze
uitzondering: “Als we het niet doen, schrijven we zo’n jongen af”. Want dan blijft hij
waarschijnlijk langdurig in de uitkering.
Snelheid boven verwachting
De moeder is heel tevreden over de snelheid. “Het ging allemaal heel snel. Heel fijn dat ze heel
snel duidelijkheid gaven.” Ze noemt de snelheid boven verwachting: ze had op een aantal
maanden gerekend, maar binnen twee weken was het geregeld. “Daadkrachtig, dat is gewoon
heel fijn als je met instanties te maken hebt.” Deze route past volgens haar heel erg bij haar
zoon, omdat dit is wat hij zelf wil en waar hij gemotiveerd voor is. “Het is heel fijn als iemand
gemotiveerd is om op dat moment te kunnen doorpakken.” Ook de trajectbegeleider vindt het
passend: “Helemaal aangesloten op hun of zijn wensen”.
Begeleiding noodzakelijke aanvulling voor studie
Naast de thuisstudie ontvangt meneer ook dagelijks begeleiding. Deze ondersteunt hem
bijvoorbeeld in het leren van sociale vaardigheden en gesprekjes voeren, reizen met openbaar
vervoer, en verbeteren van zijn gezondheid. Zijn moeder zegt hierover dat ze niet alleen kunnen
inzetten op studeren, “daarvoor zijn ook ontwikkelingen nodig op ander gebied”.
Universiteit en uitstroom uit uitkering haalbaar
Het doel van het traject is dat meneer na het behalen van de propedeuse aan de universiteit
gaat studeren en op dat moment uit de uitkering stroomt, en daarna een baan vindt. Zijn
moeder zegt: “Ik heb het altijd als haalbaar gezien”. Volgens haar heeft haar zoon een ‘uniek
talent’. “Als je dat kan ontwikkelen, en iets kan zoeken waar je dat unieke talent kan
gebruiken, dan kan hij iets wat een ander niet kan.” De trajectbegeleider vindt het lastig
inschatten wat haalbaar is. “Het is niet iemand om zomaar te bemiddelen naar werk.” Hij heeft
volgens haar wel de intelligentie voor de universiteit, maar de randvoorwaarden zijn belangrijk
en dan is het misschien wel mogelijk. Bovendien: “Als we hem dit niet aanbieden wordt hij
ontzettend ongelukkig. […] Hij moet uitgedaagd worden.”
Zeer positief over trajectbegeleider
Over de trajectbegeleider is de moeder louter positief. “Ik heb echt geen enkele kritiek.” “Ik
vind haar heel daadkrachtig, ik vind haar heel positief en ik vind haar heel empatisch.” Ze
vertelt hierover: “Ze keek echt naar hoe zoon is. […] Ze kijkt echt naar de mens die erachter
zit, en niet binnen het kader waarbinnen gewerkt moet worden”. Dat is volgens haar echt een
andere insteek en dat deed wat met haar zoon: “Ze zei: ‘wij staan achter je, we gaan dit met
elkaar doen’”. Verder geeft ze aan dat ze het heel prettig vond dat de trajectbegeleider ook
dingen aan haar zoon zelf vroeg en niet alleen met haar als moeder sprak. Dat was volgens haar
heel goed voor haar zoon zijn zelfvertrouwen, dat de trajectbegeleider niet ‘over zijn hoofd
heen’ praatte en “hij heel erg voor vol werd aan gezien”. De trajectbegeleider vertelt
daarentegen dat ze weinig met de klant zelf spreekt maar vooral via zijn ouders. Ze vertelt: “Ik
zoek het contact eigenlijk ook niet, omdat ik denk dat hij zich ongemakkelijk bij voelt. […] Dan
laat ik hem zo tegen zijn tekorten aanlopen”. Wel vraagt ze altijd aan de klant of hij het goed
vindt dat ze het gesprek voert met zijn moeder.

(vervolg)
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Groot verschil: zelf verantwoordelijkheid nemen
Zijn moeder ziet veel verschil tussen de situatie toen het traject begon en de situatie nu. Ze
vertelt: “Structuur, dagindeling, duidelijk doel waar hij naartoe werkt, consciëntieus.” En: “het
ontwikkelen van vaardigheden, en daardoor krijgt hij meer zelfvertrouwen, en ook meer dat hij
gevoel krijgt dat hij recht heeft op een toekomst”. Dat gevoel was hij kwijt doordat hij in het
onderwijs continue werd onderschat en gewezen op wat hij niet kon. Over zijn huidige situatie
zegt zijn moeder: “Hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn eigen leven, en is zich
daardoor ook veel verantwoordelijker gaan gedragen”. Dat hij nu zelf verantwoordelijkheid
neemt is volgens zijn moeder het belangrijkst. “Hij heeft hele grote stappen gemaakt”. Ook de
trajectbegeleider denkt dat het traject meneer absoluut heeft verder geholpen. “Het was hard
werken en iedereen in omgeving probeert te ondersteunen.”

Casus 2
Alleenstaande man van rond de 25 jaar die tussen de 3 en 5 jaar een bijstandsuitkering heeft.
Hij was voor zijn uitkering dakloos. Hij zit nu zo’n 1,5 jaar in traject en heeft eerder ook een
traject gehad. Hij heeft nu werk en woont zelfstandig, na drie jaar begeleid wonen.
Klant wil graag werken
Meneer heeft nooit een uitkering gewild, maar geeft aan dat het door zijn situatie (geen huis en
werk) wel nodig was. Hij wilde wel werken voor de uitkering die hij kreeg en wilde “zo snel
mogelijk weer aan de bak”. Hij had anders het idee dat mensen dachten dat hij thuis zat te
niksen. Dat beeld had hij zelf namelijk ook van mensen met een uitkering. Hij geeft aan dat hij
toen niet doorhad dat er soms een situatie is dat werken niet mogelijk is.
“Verhaal dat zich nog moest ontspinnen”
Toen meneer bij de trajectbegeleider binnenkwam was het idee dat hij snel naar werk uit kon
stromen. Dit bleek tijdens het traject niet het geval. Deze problemen werden steeds duidelijker
doordat hij bij proefplaatsingen grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Tijdens het traject kreeg
de trajectbegeleider, met toestemming van de klant, informatie van zijn eerdere
onderwijsinstelling over zijn problemen. Daaruit bleek dat hij complexe psychische problemen
had, waardoor betaald werk helemaal nog niet haalbaar was. Toen later ook op een oriëntatie-/
werk mee plek meer begeleiding nodig bleek te zijn dan daar mogelijk was, heeft hij een tijd
een dagactiviteit (wmo) gehad. Door therapie kreeg hij zijn impulsgedrag meer onder controle.
Daarna kreeg hij via een oud-werkgever een meeloopstage en daar heeft hij nu een
halfjaarcontract onder begeleiding van een jobcoach. Hij is net uit de uitkering, maar de
trajectbegeleider houdt nog een vinger aan de pols en indien nodig kan hij weer versneld in de
bijstand en in een traject instromen.
De trajectbegeleider zegt over dit traject dat er stappen doorlopen zijn die, achteraf gezien,
niet nodig waren geweest. Hij heeft het over “een verhaal dat zich nog moest ontspinnen”. Als
hij eerder had geweten van de complexe psychische problemen, dan waren ze het traject anders
gestart. “Maar gezien de informatie die ik had, was dit een logisch pad”. De klant noemt dat het
traject hem te lang duurde en dat het type werk niet altijd helemaal bij hem paste. Het traject
dat hij moest doorlopen, daar was hij naar eigen zeggen “wat te ongeduldig voor”. Maar
achteraf zegt hij wel in te zien dat het op deze manier nodig was.
Zoeken naar maatwerk zonder willekeur
De trajectbegeleider geeft aan dat hij in dit traject steeds op punten kwam waarbij hij kon
kiezen tussen “links en rechts”. En op die punten had de klant volgens de trajectbegeleider ook
tijdelijk zijn uitkering kwijt kunnen raken of sancties kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij de
proefplaatsingen waar hij steeds over grenzen heen ging. Maar voor deze sancties heeft de
trajectbegeleider nooit gekozen. “Kun je iemand iets kwalijk nemen als hij iets niet snapt? Hij
zoekt huiselijkheid en warmte op en gaat daarin over grenzen van anderen.” De
trajectbegeleider vindt dat hij steeds de juiste keuze gemaakt heeft. “Als we uitkering tijdelijk
afgenomen hadden, dan was hij misschien dakloos geworden en verder afgezakt door zijn

(vervolg)
problemen. Maar het is wel zoeken naar manieren om geen willekeur te krijgen, maar wel
maatwerk te leveren. Maar bij de een werkt iets wel en bij de ander niet.” In zulke gevallen
geeft de trajectleider aan dat hij wel overlegt met andere collega’s om te horen hoe zij in deze
situatie staan.
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Tevreden over hulp trajectbegeleiders
De klant heeft twee verschillende trajectbegeleiders gehad. Hij geeft aan dat hij in het begin
mensen vaak niet mag en dat was ook bij de eerste trajectbegeleider het geval. “Ze is een
streng en duidelijk persoon, waar ik vaak tegen aan schopte.” Maar achteraf ziet hij in dat hij
haar houding “ergens wel goed kon gebruiken” en dat hij “altijd wel iets nodig heeft om
tegenaan te schoppen”. Zo had hij moeite met het volgens hem “autoritaire”, maar uiteindelijk
is hij wel tevreden over haar. Zo mist hij soms het gevoel dat mensen om hem geven en tijd
hebben voor hem en dat had hij bij haar niet. “Aandacht voor mij als mens is belangrijk.” En bij
haar had hij het idee dat ze het beste met hem voor had. Hij vond het dan ook jammer toen hij
haar niet meer als trajectbegeleider had.
Alhoewel het hem niet duidelijk is waarom hij een andere trajectbegeleider kreeg en hij dit
soort wisselingen lastig vindt, is hij ook over de tweede en huidige trajectbegeleider tevreden.
Hij mag hem als persoon en kan prima met hem samenwerken. De klant noemt deze
trajectbegeleider “professioneel maar niet afstandelijk”. Hij geeft aan dat hij dat niet
afstandelijke ook nodig heeft om iemand te kunnen vertrouwen. Verder vindt de klant het fijn
dat hij rustig is. Zijn trajectbegeleider stelt hem bijvoorbeeld gerust en zegt dan “door welke
zure appel” hij heen moet bijten. Dit helpt hem. De huidige trajectbegeleider vindt dat hij
“naast de klant is gaan staan, samen op zoek. Maar dat betekent niet hem in alles gelijk geven.
Die houding is wel heel belangrijk.” Over het hele traject van beide begeleiders zegt meneer:
“Ik ben de trajectbegeleiders ook wel dankbaar. Natuurlijk is het hun werk, maar voor mij is
het meer dan dat.”
Arbeidsintegratie, wijkteam en dagactiviteiten hetzelfde doel
De klant had eerst een thuis nodig, voordat hij kon gaan werken en hier heeft de
trajectbegeleider dan eerst ook op ingezet. Hij had hierover overleg met het wijkteam. En ook
met de begeleider van dagactiviteiten had hij later overleg. De trajectbegeleider geeft aan dat
de samenwerking met het wijkteam en de dagactiviteiten goed was. Hij geeft aan dat ze samen
werken aan het doel van ‘meer zelfstandigheid in wonen en werken’. Dit doel is uiteindelijk ook
bereikt, omdat hij nu werk heeft en zelfstandig woont.
Door ondersteuning en werk nu meer rust
De trajectbegeleider noemt dat het belangrijkste verschil in het traject komt door de therapie
die de klant gehad heeft. Daardoor ziet de klant in dat hij soms over grenzen heengaat. Meneer
geeft aan dat hij door het traject nu meer vrijheid heeft en “een rustige basis”. “Daarom ben ik
blij dat ik van de uitkering af ben. Geen regels waar ik aan hoef te voldoen. Binnen de sociale
norm natuurlijk. Alhoewel, soms even erbuiten. Want zo ben ik.” Zonder het traject denkt hij
dat hij zelf misschien ook wel werk had gevonden, maar dan zou hij wel veel meer gespannen
zijn met veel gedoe voor hem erom heen. “Ik heb geleerd dat dingen tijd nodig hebben en dat ik
vanuit rust moet handelen.” Het werk wat hij nu doet, is nog niet zijn passie, maar hij “weet
niet wat dat wel is. Maar dat is nog een proces”. Over een jaar wil hij kijken wat hij hierna qua
werk wil doen wat meer zijn passie is. Al wil hij dan wel eerst wat anders vinden, voordat hij bij
zijn huidige werk stopt.

Casus 3
Alleenstaande man van halverwege de twintig van niet-westerse komaf. Meneer heeft sinds
ongeveer 1,5 jaar een re-integratietraject bij Arbeidsintegratie en ontvangt sindsdien ook
bijstand. Volgens de trajectbegeleider heeft hij bij zijn zoektocht naar werk mogelijk last van
zijn opvallende uiterlijke kenmerken. De trajectbegeleider vermoedt dat dit bij werkgevers een
onterecht negatieve eerste indruk op kan roepen, terwijl de klant juist vriendelijk en
enthousiast is en graag wil werken.
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Nog geen duurzame uitstroom naar werk
Meneer heeft al meerdere keren een re-integratietraject gehad. Tussendoor stroomt hij telkens
voor een korte periode uit naar werk, totdat het werk weer stopt om voor de klant en
trajectbegeleider onduidelijke redenen. Zo vertelt meneer over zijn laatste werk dat hij na een
maand zomaar ineens samen met twee anderen naar huis werd gestuurd en niet weet waarom.
Omdat meneer in het verleden vaker kort uitstroomde en daarna terugviel in de bijstand, sluit
de trajectbegeleider het traject niet meteen als meneer uitstroomt naar werk. Dit omdat bij
deze meneer niet het plaatsen bij een werkgever lastig is, maar het volhouden. De
trajectbegeleider wil dat meneer duurzaam uitstroomt naar werk en denkt dat het haalbaar is,
maar “weet niet of het dit keer lukt of een volgende keer”. Dat het lastig is om duurzaam uit te
stromen, blijkt ook uit het feit dat meneer tijdens het interview met de trajectbegeleider net
weer werk had, maar een paar weken later tijdens het interview met hemzelf niet meer. Ook
meneer zelf noemt werk het doel van het traject en denkt dat dat gaat lukken: “Ben handig, ben
sterk, dus gaat lukken”.
Adviezen vorige trajectbegeleider pasten niet
Meneer vertelt dat toen zijn huidige traject 1,5 jaar geleden begon hij geen vaste woon- of
verblijfplaats had. Naast zijn re-integratietraject werd hij toen begeleid door een wijkteam dat
hem onder andere hielp bij het vinden van een kamer. Over de hulp van zijn toenmalige
trajectbegeleider en wijkteam zegt hij: “Vond het wel fijn, maar ze hebben niks geregeld”,
omdat het geen baan opleverde. Meneer is bovendien ontevreden over zijn toenmalige
trajectbegeleider. De adviezen die zij gaf, vond meneer niet passend. Volgens meneer kwam ze
elke keer met hetzelfde en “dat maakt me boos”. Verder zegt hij over haar: “Die wilde me niet
helpen, die hield me beneden”. Ze zei volgens meneer gewoon “ga zoeken”, terwijl hij hulp had
gewild bij het zoeken naar banen en de inrichting van zijn huis. Zijn huidige trajectbegeleider
zegt dat het destijds lastig was om afspraken met hem te maken en dat hij regelmatig niet kwam
opdagen. Daarom is na een jaar besloten over te stappen op een nieuwe trajectbegeleider voor
een ‘frisse wind’.
Maatwerk van huidige trajectbegeleider past goed
Over de huidige trajectbegeleider is meneer zeer tevreden. Hij vindt dat de trajectbegeleider
hem goede vacatures, informatie over open dagen en andere tips doorstuurt. “Hij weet wat ik
zoek.” De trajectbegeleider denkt volgens hem goed mee en begrijpt wat hij wil. De
trajectbegeleider zegt zelf dat hij zoekt naar passend werk bij een leuk bedrijf, zodat het echt
bij meneer past. Meneer zegt over de trajectbegeleider: “Hij doet zijn best.” Ook als
bijvoorbeeld een open dag niet bij hem paste, dan vond meneer het toch goed om hem te
hebben bezocht. Meneer vertelt verder dat de trajectbegeleider banen voor hem zoekt, maar
dat hij zelf soms ook zoekt. Hij zegt hierover: “Trajectbegeleider helpt mij, maar ik help mezelf
ook”. Hij vindt de trajectbegeleider vriendelijk en open en voelt zich daardoor ook goed.
Hierdoor kunnen ze goed communiceren en open zijn naar elkaar: “Anders past het niet”.
Activering het belangrijkst
Toen meneer bij zijn huidige trajectbegeleider kwam, had hij inmiddels een huis. De
trajectbegeleider hielp hem om zijn thuissituatie op orde te krijgen (zoals financiering voor de
inrichting van zijn huis). Dit was volgens hem nodig, zodat meneer verder kon met zijn leven.
Daarna volgde baanbemiddeling. De trajectbegeleider heeft een coachende rol aangenomen en
noemt activering van meneer het belangrijkste in dit traject. Hij vertelt bijvoorbeeld dat hij
meneer contact op liet nemen met schuldeisers en hem daarbij coachte. En soms ging het
gesprek even op de speaker als meneer een vraag niet begreep. De trajectbegeleider ziet dat de
woning meneer stabiliteit biedt, evenals het werk en inkomen (dat meneer nog wel had op het

(vervolg)
moment van het interview). Volgens hem komt meneer afspraken na (bijvoorbeeld inschrijven bij
uitzendbureau) en heeft meneer zich op zijn manier ingezet. De trajectbegeleider zegt hierover:
“Soms zou ik meer willen, maar binnen zijn mogelijkheden was dit haalbaar”. Meneer zelf zegt:
“Hij laat me niet stilzitten, hij blijft me pushen”, en dat vindt meneer bij hemzelf passen. Hij
vindt dat het nu veel beter met hem gaat dan toen zijn huidige traject begon. Hij vertelt
bijvoorbeeld dat hij opener is en meer met mensen praat. Hij zegt: “Als ik nu werk krijg, is alles
precies goed”.
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Casus 4
Mevrouw is begin twintig en ze woont samen met haar jonge kind. Na een periode zonder huis en
daarna begeleid wonen, woont ze sinds enkele maanden op zichzelf met ambulante begeleiding.
Ze heeft bijna een jaar een uitkering en heeft sindsdien een traject bij Arbeidsintegratie.
Route niet altijd passend
Op het moment dat mevrouw begeleid woonde, ging ze niet naar school, werkte ze niet en had
ze geen diploma. Ze heeft toen een uitkering aangevraagd en kwam via de klantmanager bij
Arbeidsintegratie. Het doel was dat ze een maand later zou starten met een opleiding, maar ze
werd niet toegelaten. Toen verschoof het traject eerst naar haar thuissituatie, voordat school
aan bod kwam. Mevrouw had gesprekken met de trajectbegeleider om te “oriënteren: wat wil
ik? […] Ik had al heel veel gedaan en was een beetje ten einde raad”. Na een tijdje is mevrouw
gestart op een plek tussen school en vrijwilligerswerk in “om ritme in mijn dagelijkse leven te
krijgen. […] Het heeft niet zo goed geholpen, ik was bijna altijd te laat.” Mevrouw vertelt dat
ze het nut niet zag en ze had een conflict had met de begeleider ter plaatse, omdat hun
karakters botsten. Daarom is ze in overleg met de trajectbegeleider gestopt. Ook de
trajectbegeleider zag dat het niet paste, maar denkt dat ander vrijwilligerswerk niet beter had
gepast. Mevrouw geeft aan dat deze plek haar wel inzicht gaf in dat ze echt iets moest gaan
doen, óf gaan werken óf naar school. Ook de trajectbegeleider zegt dat mevrouw de druk die op
deze plek zat wel nodig had om dingen te gaan aanpakken.
Daarna heeft mevrouw een studieloopbaancursus gevolgd. Ook dat vond ze niet helemaal passen:
de cursus “was dubbel, alles wat ze vertelden wist ik al”. Het ging bijvoorbeeld over haar
interesses en waar ze goed in zou zijn. Door de cursus leerde ze wel dat haar denkniveau hoger
ligt dan ze dacht en deze testresultaten kan ze meenemen naar de toelating tot een nieuwe
opleiding. Verder hoorde ze tijdens deze cursus ervaringen van anderen en dat hielp haar bij
haar studiekeuze: “we hielpen elkaar”.
Snelheid aanpassen aan situatie gaf rust
Mevrouw zegt over haar trajectbegeleider: “Ze heeft echt gekeken wat voor mij en mijn situatie
haalbaar is”. Mevrouw wil over enkele maanden alsnog starten met een opleiding, een jaar later
dan in eerste instantie de bedoeling was. “De trajectbegeleider heeft mij de tijd gegeven.” Dit
gaf mevrouw rust en dat vond ze heel fijn. “Het past bij mijn tempo.” Ook de trajectbegeleider
is tevreden over de snelheid. Ze vindt dat het afgelopen jaar goed is geweest voor mevrouw om
de boel op de rit te krijgen. Het starten van een nieuwe opleiding had volgens haar niet eerder
gekund. De trajectbegeleider hoopt dat de opleiding past, maar heeft wel enige twijfel of het
mevrouw lukt naast het zorgen voor haar kind en eigen woning.
Trajectbegeleider past bij mevrouw
Behalve dat mevrouw het fijn vond dat de trajectbegeleider de snelheid aanpaste aan haar
situatie, is mevrouw ook heel blij met haar trajectbegeleider als persoon. “Ik vind haar een hele
leuke trajectbegeleider. […] Het past gewoon.” Ze ervaart een klik. “Ik kan alles met haar
bespreken. […] Ze denkt out of the box, ze denkt mee.” Mevrouw zegt dat de trajectbegeleider
haar helpt om dingen anders te zien. En ze vindt dat haar trajectbegeleider de goede toon vindt
en fijn communiceert.

(vervolg)
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Grootste verschil: toekomstbeeld helder
Mevrouw noemt als belangrijkste verschil met toen haar traject begon: “Ik weet nu wat ik wil
doen”. Ze zegt dat ze erg trots op zichzelf is. Een jaar geleden had ze geen eigen huis, voelde ze
zich niet lekker in haar vel en dat vond ze geen goede situatie voor haar kind. Nu voelt haar
situatie beter: ze heeft een huis, haar opleiding gaat starten en ze weet wat ze daarvoor moet
doen. “M’n beeld voor de toekomst is nu wel helderder.” Het traject, de studieloopbaancursus
en vrienden hebben bijgedragen aan het vinden van een passende opleiding, en dat vindt ze
belangrijk voor de toekomst. Na haar opleiding wil ze werken, schuldenvrij worden en haar huis
behouden.
Als tweede verschil noemt ze: “Ik heb een soort van team achter me”, terwijl ze vroeger alles
zelf deed. Ze noemt bijvoorbeeld haar trajectbegeleider die bij het toelatingsgesprek voor een
nieuwe opleiding kan zeggen dat ze echt gemotiveerd is en heel graag wil.
Organisaties werken samen aan één einddoel
Naast haar re-integratietraject ontvangt mevrouw ook ambulante begeleiding. Deze begeleiders
helpen haar onder andere bij het regelen van zaken voor haar huis, haar kind en haar financiën
en schulden. Deze organisatie en de trajectbegeleider stemmen onderling af en dat vindt
mevrouw prima als ze het van te voren weet. Voor haar voelt het nu soms alsof het ook een
beetje achter haar rug gebeurt. De trajectbegeleider vindt de afstemming met de andere
organisatie en mevrouw prettig, omdat ze informatie en elkaars gezichtspunt uitwisselen.
Mevrouw zegt dat elke organisatie een eigen doel heeft dat past bij de hulpvraag die daar ligt,
maar dat ze samenwerken aan één einddoel. “Ze werken allemaal aan het doel om mij terug te
zetten in maatschappij, dat ik weer op eigen benen kan staan.”

Casus 5
Mevrouw is rond de dertig en alleenstaand met kinderen. Ze is na haar scheiding in de bijstand
terecht gekomen. Ze ontvangt geen alimentatie en werkte destijds te weinig uren, waardoor ze
aanvullend bijstand kreeg. Ze had bij de start van haar uitkering geen startkwalificatie. Ze
ontvangt ruim 1,5 jaar aanvullende uitkering en kreeg ruim een jaar trajectbegeleiding, maar dit
is onlangs gestopt.
Opleiding met uitkering om baankans te vergroten
Mevrouw is vrij snel na start trajectbegeleiding begonnen met MBO-opleiding op niveau 2 in een
sector waar ze al werkervaring had. Omdat er in de gekozen sector veel werk is, werd voor
mevrouw een uitzondering gemaakt om zes maanden met behoud van uitkering de opleiding te
starten via een nieuw traject van het UWV met baangarantie. De trajectbegeleider zegt hierover
dat ze de ongelijkheid van verschillende trajecten lastig vindt. Ze vindt het belangrijk dat voor
iedereen dezelfde regels gelden. “Maar ik ben wel voor mijn klant gaan staan, want dit is het
beste voor haar”. Verder geeft ze aan: “Ik gun iemand ook een nieuwe kans, omdat ze door
omstandigheden vroeger de opleiding niet af kon maken”. Over dat de trajectbegeleider dit
geregeld heeft, zegt mevrouw: “Ben haar echt dankbaar daarvoor”. Dit omdat de opleiding en
het werk echt bij haar passen. Nu werkt ze al een half jaar. En over een half jaar gaat ze starten
met MBO niveau 3 en deze opleiding betaalt haar werkgever. Met deze opleiding kan ze
waarschijnlijk helemaal uitstromen uit de uitkering, omdat ze dan nog meer uren kan werken.
Alhoewel de trajectbegeleider eerst nog “een vinger aan de pols” hield, is mevrouw momenteel
uitgestroomd uit het traject. Dit omdat er zicht is op duurzame uitstroom uit de uitkering.
Onduidelijkheid over baangarantie
Mevrouw is via het UWV de opleiding gestart. Er zat een baangarantie van 24 uur per week aan
vast en dan zou mevrouw uit de uitkering zijn. Maar uiteindelijk kreeg ze eerst een contract voor
20 uur en daarna 16 uur. Het wordt de trajectbegeleider niet duidelijk waarom de opleider zich
niet aan de afspraak houdt en waarom de uren minder zijn geworden. Zij noemt het ook lastig
om te achterhalen waar dit hem in zit, omdat er verschillende partijen (opleider, werkgever en

(vervolg)
UWV) bij betrokken zijn en zij aangeeft dat ze geen contact mag opnemen met de werkgever en
geen terugkoppeling kan krijgen van het UWV omdat de opleider niets meer van zich laat horen.
Gemotiveerd om snel uit uitkering te komen
Mevrouw geeft aan dat toen ze bij de trajectbegeleider kwam, ze echt alles wilde doen om uit
de uitkering te komen: “Wilde echt niet in de uitkering”. Ze wilde eerst wel werk gaan doen wat
haar niet leuk leek, maar de trajectbegeleider stimuleerde haar om na te denken over wat ze
echt wilde. Dit omdat de trajectbegeleider dit als de snelste manier zag om langdurig aan het
werk te blijven.
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Onduidelijkheid over regeling bijzondere bijstand voor kinderopvang
Mevrouw kreeg tijdens het traject aanvullend bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage
kinderopvangtoeslag. Via de trajectbegeleider is zij geholpen met de aanvraag. Mevrouw zegt
hierover: “Ze heeft me heel goed geholpen hiermee”. Momenteel heeft ze die toeslag vanuit de
gemeente niet meer, terwijl ze er volgens de trajectbegeleider wel recht op heeft. Volgens de
trajectbegeleider heeft ze mevrouw hierop herhaaldelijk gewezen, maar heeft mevrouw dit niet
geregeld. De trajectbegeleider weet niet waarom ze dit niet oppakt. “Dan zal ze het nu zonder
wel redden?” Mevrouw geeft aan dat ze dacht dat ze hier geen recht meer op heeft, omdat het
traject bij Arbeidsintegratie afgesloten is.
Positief over trajectbegeleider
Mevrouw is heel positief over haar trajectbegeleider en ‘zou niet weten wat ze beter kan doen’.
Ze noemt haar een “meelevende lieve vrouw”. Zo vond mevrouw het fijn dat de
trajectbegeleider checkte bij haar of ze wel echt klaar was voor de opleiding, omdat ze destijds
niet lekker in haar vel zat. “Dat deed me wel wat, ze leeft echt mee”. Verder twijfelde
mevrouw wel of ze het werk en de opleiding aankon en geeft mevrouw aan dat de
trajectbegeleider haar echt motiveerde door te zeggen dat ze het kon. De trajectbegeleider is
op haar beurt positief over de klant: “Knap hoe ze het doet zonder hulp als alleenstaande
moeder. Ze doet het toch.”

4.

Ouderen (50+)

Ouderen: Klanten van 50 jaar of ouder met een traject bij Arbeidsintegratie
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Overstijgende blik
Wat opvalt is dat de 50+’ers over het algemeen (op één na) heel gemotiveerd zijn om te
werken, maar dat het zoeken is naar wat haalbaar is. Zo waren één 50+’er en haar
trajectbegeleider zoekende wat qua werk bij haar paste, waardoor deze 50+’er de
toegestuurde vacatures niet passend vond. Daarnaast miste ze structuur met een
stappenplan in het traject.
Alle 50+’ers vonden hun trajectbegeleider bij hen passen. De persoonlijke klik die ze met
hun trajectbegeleider hadden en zijn of haar houding blijken hiervoor belangrijk. Ze
noemen de aandacht voor hen als persoon, het ‘naast je gaan staan’ en het delen van
eigen ervaringen door de trajectbegeleider.
Daarnaast blijkt de ondersteuning de 50+’ers op verschillende vlakken verder te hebben
geholpen. Bijvoorbeeld bij persoonlijke ontwikkeling, weer onder de mensen zijn, of
dingen willen aanpakken.
Aandachtspunten volgens klanten: ondersteuning niet passend (te weinig structuur)
Succespunten volgens klanten: klik, juiste houding trajectbegeleider, verschillende
effecten ondersteuning

Casus 6
Meneer is rond de 60 jaar en heeft altijd gewerkt, totdat hij na een burn-out ontslag heeft
genomen; het werk paste niet meer. Na 3 jaar een WW-uitkering kwam hij bij de gemeente voor
een uitkering en is hij via de klantmanager bij Arbeidsintegratie terecht gekomen. Hij heeft nu
zo’n half jaar deze uitkering en zit sindsdien in traject bij Arbeidsintegratie. Daarnaast is en was
meneer mantelzorger voor zijn partner.
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Weinig bereikt tijdens periode in WW
Meneer heeft veel gesolliciteerd toen hij WW had, maar dat heeft hem geen baan opgeleverd.
Hij dacht eerst dat hij zo weer een andere baan zou hebben met zijn achtergrond en ervaring,
maar dat viel tegen. Hij geeft aan dat hij in deze UWV-periode erg in zijn eentje aan het
solliciteren was. Bij de gemeente heeft hij het gevoel dat hij ‘in beeld is’. De trajectbegeleider
vertelt over deze periode: “Ik baal ervan dat zo’n persoon pas na 3 jaar bij ons kwam. Want dan
heb je al heel veel afwijzingen gehad en dat doet wat met iemand. Dat had volgens mij
voorkomen kunnen worden als hij hier eerder was geweest. Ik vind het frustrerend dat er vanuit
het UWV weinig actief geholpen wordt en dat klanten alleen aan verplichtingen moeten
voldoen.”
Moeilijk weg vinden na einde WW-uitkering
Wat beter had gekund, was de informatie over de mogelijke gemeentelijke regelingen na de
WW-periode. Meneer vertelt dat hij 3 maanden voor het aflopen van de WW wel een brief kreeg
waarin werd verwezen naar allerlei regelingen waarover je meer kon vinden op internet. Maar
het was voor hem via internet echt een hele zoektocht om dan te vinden waar je recht op hebt.
Dat terwijl meneer vanuit zijn eerdere werk meer kennis van regelingen en financiën heeft dan
de gemiddelde inwoner. “Het zou voor mij, en waarschijnlijk veel mensen met mij, veel fijner
zijn als je ook echt gewezen wordt op een persoon waar je naartoe kan gaan met vragen. Ik
spreek gewoon ook graag iemand van vlees en bloed, in plaats van alles op internet uitzoeken.
In de brief zouden ze bijvoorbeeld naar het geldloket van Stadsring 51 of naar Indebuurt033
kunnen verwijzen.”
Bijgesteld doel: van betaald werk naar vrijwilligerswerk
Op basis van het eerste gesprek tussen de trajectleider en de klant, was het idee om op zoek te
gaan naar betaald werk. Maar tijdens het eerste gesprek met de medewerker van het
Werkgeversservicepunt (WSP) bleek dat dit nog niet geschikt was. Meneer zegt dat hij zich in het
eerste gesprek met de trajectbegeleider beter voorgedaan heeft dan hij zich voelde, omdat hij
geen nee durfde te zeggen en hij niet wist of vrijwilligerswerk ook een optie was. De
medewerker van het WSP zag dat betaald werk niet haalbaar was. “Zij zag hoe ik werkelijk was.
Daar ben ik haar heel dankbaar voor. Als ik direct in een betaalde baan was begonnen, dan
verwacht ik dat ik na 4 of 5 weken weer was uitgevallen.” De trajectbegeleider geeft aan dat
deze klant hem erg deed denken aan een andere klant die hij heel snel aan betaald werk had
geholpen. Daarom zette hij daar direct op in. Achteraf zegt hij hierover: “Ik had wel meer door
kunnen vragen over hoe het nu met hem gaat”. Dit noemt de klant ook als verbeterpunt. Dat de
trajectbegeleider in het eerste gesprek, net als de medewerker van het WSP, meer vragen stelt
als: “Hoe gaat het nu met je?”, “Wat kun je aan?” en “Wat kun je niet aan?”. “En ik had me ook
meer open moeten stellen.” Meneer had namelijk tijdens het eerste gesprek wel twijfels over
betaald werk, maar durfde deze niet te noemen omdat hij zijn uitkering niet kwijt wilde raken.
Heel passend vrijwilligerswerk
Na het gesprek met het WSP is gekozen om op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk. “Toen had ik
echt contact met de trajectbegeleider. Toen had ik het idee: hij staat naast me en niet dat hij
me opdrachten gaat geven van “jij moet dit en jij moet dat”. […] Het tweede gesprek sloot
helemaal aan bij mijn situatie.” Via een tip van de trajectbegeleider heeft meneer het huidige
vrijwilligerswerk gevonden. Over het moment dat hij hoorde dat hij daar kon komen zei hij: “Ik
kon het bijna niet geloven, na 3 jaar solliciteren en afgewezen worden”. Zowel de
trajectbegeleider als de klant noemen het vrijwilligerswerk wat hij doet heel passend, omdat
het bedrijf erg past bij wat de klant belangrijk vindt qua levensvisie en omdat het dichtbij is.
Zelf had meneer een ander soortgelijk bedrijf op het oog, maar dit was verder weg en daardoor
minder passend. De trajectbegeleider en meneer zijn allebei tevreden over de snelheid waarmee
hij gestart is met het vrijwilligerswerk.

(vervolg)
Weer onder de mensen en in een andere leefwereld
Meneer noemt het belangrijkste verschil dat hij sinds het vrijwilligerswerk weer onder de
mensen is en naast de mantelzorg ook weer in een andere wereld leeft. “Je vereenzaamt heel
snel als je niet meer werkt. Ik doe nu nuttig werk. Het is werk waar ze zelf niet meer aan
toekomen, maar wat er echt toe doet. Ik deed veel ingewikkelder werk op hoger niveau en nu
simpeler werk. Maar ik geniet er erg van.”
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Positief over medewerkers
Meneer heeft complimenten voor alle drie de mensen waarmee hij te maken heeft gehad
(klantmanager, trajectbegeleider en medewerker van WSP). “Ze zetten zich met hart en ziel in
voor de mensen die ze spreken. Ze hebben een positieve houding, zijn behulpzaam en duidelijk
over wat ze kunnen en willen. Ik had voor de tijd het idee van te maken krijgen met regels en
als je hier niet aan voldoet dan word je aangepakt met sancties. [….] Maar ik was aangenaam
verrast door de aandacht voor mij als persoon.” De adviezen die hij krijgt van de
trajectbegeleider passen ook erg bij hem als persoon geeft hij aan.
Stap voor stap vooruit kijken
De trajectbegeleider en de klant noemen beiden los van elkaar dat dit momenteel het maximaal
haalbare is. Meneer zegt hierover: “Wel gek dat ik nu mijn handen vol heb aan 16 uur werken
per week, maar na 8 uren op een dag ben ik helemaal op. Dit terwijl ik vroeger 50 tot 60 uur
werkte.” Hij zegt dat hij door het traject geleerd heeft om stap voor stap te kijken wat er kan
en niet te hoge ambities te hebben. Dit om een nieuwe burn-out te voorkomen.

Casus 7
Alleenstaande vrouw van begin vijftig die enkele jaren geleden vanuit het buitenland is gevlucht.
Ze heeft in maatschappelijke opvang gezeten en woont nu zelfstandig samen met haar
meerderjarige kinderen. Ze ontvangt twee tot drie jaar een uitkering en is circa twee jaar
geleden door haar klantmanager bij Arbeidsintegratie aangemeld.
Mevrouw vindt ondersteuning niet passend
Mevrouw heeft in haar traject allerlei ondersteuning ontvangen, waaronder een training
empowerment speciaal voor vrouwen. Deze training vond ze te kort en ze vond het ook moeilijk
met de Nederlandse taal. “Is ook moeilijk met de taal voor mij. Soms legde mijn vorige
trajectbegeleider het in mijn taal uit.” Daarna heeft ze een cursus Loopbaan in perspectief
gedaan. Dat gaat over ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’. Mevrouw zegt daarover: “Was te
moeilijk voor mij. Allemaal mensen met MBO of HBO. Ging over maken van een CV, maar ik wist
niet wat een CV is.” Volgens haar trajectbegeleider heeft ze hier niet het maximale uitgehaald.
Omdat mevrouw vanwege taal werk afhoudt, is de trajectbegeleider eerst laagdrempelig op zoek
gegaan naar vrijwilligerswerk. Eerder had mevrouw al eens een tijdje vrijwilligerswerk gedaan,
maar daar was ze gestopt omdat ze zich te verdrietig voelde door het overlijden van een naaste.
Maar bij iedere nieuwe mogelijke vrijwilligersplek noemt ze bezwaren, dus dit lukte niet.
Onlangs heeft de trajectbegeleider ingezet op meer sporten en bewegen in een groep met als
doel om mevrouw te activeren, maar ook daarmee is ze gestopt, omdat ze het te moeilijk vond
en liever alleen wil bewegen dan in een groep.
Taalles en trajectbegeleiding wel passend
De door Arbeidsintegratie ingezette ondersteuning heeft niet echt geholpen. Mevrouw noemt dat
de ondersteuning en ingezette instrumenten voor haar te moeilijk waren of dat ze er niet klaar
voor was. De trajectbegeleider zegt dat zodra er verwachtingen zijn om uiteindelijk naar werk
te gaan, dat niet past bij de behoefte van mevrouw, omdat werk niet haar doel is. Ze zegt dat
zij sneller gaat dan mevrouw wil. Daarom is de Nederlandse les volgens de trajectbegeleider
juist wel passend. Het is een klein stapje waar mevrouw bewust voor kiest en waar zij zelf aan
toe is. Mevrouw zegt zelf ook dat de Nederlandse les haar echt geholpen heeft. Vroeger moest ze
altijd hulp aan haar kinderen vragen, maar nu schrijft ze soms zelf korte berichten en heeft ze

(vervolg)
haar kinderen niet altijd meer nodig. Daarnaast vindt mevrouw het fijn dat ze nu weer
psychologische hulp krijgt voor haar problemen uit het verleden. Ook is ze heel blij met de
trajectbegeleiders en de gesprekken met hen. Over haar huidige trajectbegeleider zegt ze:
“Gesprekken zijn fijn, zij begrijpt mij. Zij begrijpt veel. [….] Ze weet precies wie ik ben.”
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Grotere afstand tot arbeidsmarkt
Volgens de trajectbegeleider gaat het nu slechter met mevrouw dan toen ze met het traject
begon. Haar afstand tot de arbeidsmarkt is nu groter. De trajectbegeleider dacht toen de
begeleiding begon dat mevrouw klaar was voor werk, maar dat bleek achteraf niet zo. Ze zegt:
“Dan denk je dat het goed gaat, en dan gaat het mis.” Dat gebeurt volgens haar vaker bij
trajectbegeleiding. Met mevrouw gaat het een beetje op en neer, en ze zit nu in een dal. Haar
trajectbegeleider vindt het daardoor ook lastig inschatten wat mogelijk is. Ze zegt dat mevrouw
op dit moment vooral wil dat het goed gaat met haar kinderen, voor zichzelf wil ze niks.
Mevrouw zegt dat haar gezondheid het niet toe laat om te werken en dat ze ook voor
vrijwilligerswerk onvoldoende energie heeft. Ze zit op dit moment thuis, volgt Nederlandse les
en krijgt psychologische hulp. Volgens de trajectbegeleider is dat voor nu het maximaal
haalbare. Binnenkort volgt een gesprek met mevrouw, de trajectbegeleider en klantmanager
over waar mevrouw staat en hoe nu verder.

Casus 8
Alleenstaande man van halverwege de vijftig die zijn hele leven heeft gewerkt tot hij zijn baan
kwijt raakte. Hij kwam toen bij het UWV en na afloop daarvan bij de gemeente. Hij ontvangt
inmiddels een aantal jaar een bijstandsuitkering. Meneer heeft eerder een traject gehad bij
Arbeidsintegratie, maar dat stopte vanwege zijn psychische problemen op dat moment.
Teleurstelling door behandeling als nummer, en niet als mens
Meneer is teleurgesteld in het contact met overheden en instanties. Hij zegt hierover: “Wat in
het algemeen heerst, is dat je niet als mens wordt gezien, maar als nummer”. Als ze hem als
nummer zien, “dan voel je je niet op waarde geschat, ondergeschikt”. De trajectbegeleider
typeert meneer als een levensverbeteraar die zich erg boos kan maken over de gang van zaken in
de maatschappij, bijvoorbeeld rondom bijstandsregels. Meneer zegt inderdaad over zijn
klantmanager: “zelfs als ik vraag welk mensdeel ik bij haar kan benaderen, dan sluit zij zich af:
‘dat zijn de regels’”. Volgens hem creëert ze daarmee meteen afstand. “Je bereikt uiteindelijk
meer als je iemand als mens benadert.”
Mantelzorg inspireert meneer tot omscholing
De klantmanager heeft hem wel geholpen toen hij een jaar lang veel mantelzorg gaf aan een
oudere kennis. Hij werd toen “uit de wind gehouden”, omdat hij niet hoefde te solliciteren en
niet vaak langs hoefde te komen bij de klantmanager. Dat paste volgens hem bij zijn situatie
destijds. Toen de mantelzorg stopte, wilde hij wat anders gaan doen. Door de mantelzorg
merkte hij dat de zorg hem aansprak. Hij is zich toen zelf gaan oriënteren op omscholing en
zijinstroom. De klantmanager zei dat hij daarbij misschien wel de hulp van een trajectbegeleider
kon gebruiken, en daarom heeft hij sinds een half jaar een re-integratietraject.
Trajectbegeleider past zeer goed
Over het traject zegt meneer: “Ik heb genoeg vertrouwen in mezelf, ik heb geen hulp nodig”,
maar hij ervaart wel dat de trajectbegeleider heeft geholpen bij zijn houding en weerstand naar
organisaties. Hij zegt over de trajectbegeleider: “Hij heeft mij rust gegeven, door te luisteren,
mij gewoon te laten praten”. Volgens hem stelde de trajectbegeleider zichzelf open en bood hij
zijn diensten aan. De trajectbegeleider vroeg volgens hem: “‘Wat kan ik nou doen om jou te
helpen?’ En dat is motiverend.” Hij zegt dat hij daardoor slagvaardig werd. “Door de steun die
gegeven werd, voelde ik me gesteund om door te zetten, door te pakken […] Dat je zin hebt om
door te pakken, als iemand naast je gaat staan, en dat is wat hij doet: naast je staan. […] Ik zie

(vervolg)
hem als een persoonlijke coach”. Deze houding van de trajectbegeleider gaf meneer
vertrouwen.
De trajectbegeleider vertelt dat meneer zelf al stappen ondernam toen hij bij hem in traject
kwam. “Ik zei: goed bezig, ga zo door.” Hij vertelt dat hij vooral heeft ingezet op goed contact
en “achterover liggen”. Hij heeft meneer bewust vrijheid en vertrouwen gegeven en uitgestraald
dat hij niet van een instantie was, omdat dat volgens hem bij meneer past. Meneer vertelt dat
hij door de trajectbegeleider niet werd gezien als nummer en “dat is juist waarom ik daar juist
zo positief over ben”. De trajectbegeleider vindt dat meneer het boven verwachting goed doet:
de stappen die hij maakt en dat hij het zelf doet. Hij vindt het uitzonderlijk hoe deze klant het
zelf regelt.
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Verschil voor individuen maken
Meneer vertelt dat hij zichzelf persoonlijk heeft ontwikkeld, en dat de trajectbegeleider hem
daarbij de laatste maanden hielp. Hij zegt hierover: “Nadat ik mezelf had opgeruimd, kan ik in
het klein verschil maken.” Wat hij wil bereiken is dat hij voor individuen het verschil kan maken
en dat kan hij door te werken in de zorg. Ook de trajectbegeleider ziet dat hij graag aan de slag
wil vanwege onder andere zijn levensvisie dat hij iets wil verbeteren in de wereld. Inmiddels
volgt meneer een stageopleiding, waarbij hij stage en opleiding combineert. Hij is tevreden over
de snelheid waarmee dat begon en rol van de trajectbegeleider hierin: “zonder te pushen, snel
duidelijk”. Meneer merkt dat hij zichzelf door zijn stage verder ontwikkelt, waardoor hij nog
meer dan gedacht een verschil kan maken. Over enkele maanden start hij met een
vervolgopleiding, en daarmee “kan ik straks overal aan de bak”.

Casus 9
Mevrouw is rond de 55 jaar en woont met haar meerderjarige kind. Ze werkt al veel jaren, maar
zonder startkwalificatie. In haar baan kan ze onvoldoende uren werken om na haar scheiding
zelfstandig op bijstandsniveau te verdienen. Ze heeft daarom al meer dan 5 jaar een kleine
aanvulling vanuit de bijstand. Mevrouw zit momenteel iets minder dan een half jaar op eigen
initiatief in een traject bij Arbeidsintegratie.
Wil graag extra werken
Mevrouw werkt al vanaf jonge leeftijd en heeft, met uitzondering van een half jaar volledige
bijstand, haar hele leven gewerkt. Door een ongeval en de daaruit voortkomende lichamelijke
klachten heeft ze wel tijdelijk minder uren gewerkt en daarna weer in uren opgebouwd. Ze kan
geen fysiek zwaar werk meer aan. Mevrouw heeft zelf aan haar klantmanager gevraagd om een
traject bij Arbeidsintegratie, omdat ze graag een baan erbij wil. Dit om uit de uitkering te
komen en om meer inkomsten te hebben. “Nu moet ik van 50 euro per week rondkomen en ik
loop sinds een paar jaar bij de voedselbank”. Zelf noemt ze over haar situatie: “Ik heb mijn hele
leven al gewerkt. De wil is er altijd wel”. Ze solliciteert al jaren veel meer dan ze vanuit haar
uitkering verplicht is om te doen, ook op banen in andere sectoren dan waarin ze nu werkt. De
trajectbegeleider noemt de klant ook enthousiast.
Hulp klantmanager, wijkteam en Stadsring51
Voordat mevrouw in traject kwam, heeft ze via de klantmanager al aan een sollicitatieclubje
meegedaan. Hierdoor leerde ze hoe je brieven moet schrijven en hoe je sollicitatiegesprekken
voert. “Ik heb er wel wat aan gehad, je raakt vertrouwd met sollicitatiegesprekken.” Ze is
tevreden met de hulp die ze via de klantmanager kreeg en heeft geen verbeterpunten. Hierbij
merkt ze op: “Het hangt ook wel af van hoe je jezelf opstelt. Ik ben altijd wel open en
enthousiast”.
Verder hebben het wijkteam en Stadsring51 haar geholpen bij haar financiële problemen,
doordat haar inkomsten minder werden toen ze geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer
kreeg. Ook deze hulp heeft ze als erg goed ervaren. “Het traject is gestopt, maar ik kan altijd
mailen.”

(vervolg)
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Nog maar kort in traject, maar positief
Mevrouw is nog maar een paar maanden in traject en de situatie is nog hetzelfde als toen ze
begon, maar ze is wel positief over het traject tot nu toe. “Als de trajectbegeleider een leuke
vacature ziet, dan mailt hij dat gelijk door.” Zo heeft hij haar direct in het begin een hele
passende vacature doorgestuurd. “Deze vacature heeft niet in de krant of op de site gestaan.
Zonder de begeleiding had ik deze vacature nooit gevonden.” Voor deze vacature heeft ze
samen met de trajectbegeleider de sollicitatie voorbereid. Helaas is ze voor deze baan niet
aangenomen en blijft haar sollicitatie in portefeuille. De trajectbegeleider snapt hier niets van.
Vanuit het bedrijf hadden ze namelijk 60 banen beschikbaar en hij had hier 10 mensen voor
aangemeld, maar niemand is aangenomen. Dit terwijl deze baan hem “ideaal” leek voor deze
cliënt, omdat deze fysiek niet zwaar was, ze al in dezelfde sector werkt, en het hierbij mogelijk
was om twee banen te combineren. Hij dacht dat dit “appeltje eitje, meteen een baan” zou
zijn. De trajectbegeleider vindt het dan ook frustrerend dat hij niet van het bedrijf terug hoort
waarom het niks geworden is. Verder is het volgens hem vaak wel lastig om een baan te vinden
naast haar huidige baan. Maar het doel is bijstandsonafhankelijk worden en dat moet volgens de
trajectbegeleider wel haalbaar zijn.
Goede eerste indruk trajectbegeleider
Naast een gesprek met de trajectbegeleider heeft ze tot nu toe alleen via de mail en telefoon
contact met hem gehad en dat is prima voor haar. Ze geeft aan dat ze altijd wel gelijk antwoord
van hem krijgt als ze contact opneemt. Ook is ze positief over de trajectbegeleider zelf. “Hij
voelt je goed aan, hij merkt wat je leuk vindt en ik voel me bij hem op mijn gemak.” Hij zorgt
volgens haar voor vertrouwen en enthousiasme, door bijvoorbeeld aan te geven dat ze volgens
hem echt geschikt is voor de baan. Ze geeft aan dat ze deze houding wel kan gebruiken en dat
dit haar extra motiveert.

Casus 10
Alleenstaande man van halverwege de vijftig. Meneer is langdurig verslaafd geweest en heeft
veel op straat geleefd, maar is jaren geleden afgekickt. Hij ontvangt langer dan vijf jaar een
uitkering en heeft circa één jaar een re-integratietraject. Hij heeft eerder al eens een traject
gehad.
Zoektocht wat hij wil en kan
Meneer is zoekende in het traject. Hij had kans op een betaalde baan bij de organisatie waar hij
vrijwilligerswerk deed. Toen dit niet doorging, is hij daar ook als vrijwilliger gestopt. Ook een
computercursus vond meneer uiteindelijk niet passen. Sinds enkele maanden gaat meneer naar
een organisatie waar hij met zijn eigen plannen aan de slag kan. Dit is ingezet vanuit het
traject. Meneer is tevreden over de snelheid waarmee hij gestart is bij deze organisatie. Wel
zegt hij dat hij te snel wilde toen hij daar eenmaal was. Ook bij deze organisatie is hij vooral
aan het uitzoeken wat hij wil en wat hij nog kan. Dit uitzoeken was dan ook het doel van het
traject. Zowel meneer als trajectbeleider weten niet hoe dit verder loopt.
Traject helpt bij “dingen aangaan”, maar nog steeds zoekend
Omdat meneer nog steeds zoekende is, ziet de trajectbegeleider weinig verschil tussen de
huidige situatie en de situatie toen meneer met trajectbegeleiding begon. Meneer ervaart zelf
wel verschil. Hij zegt dat hij tijdens het traject dingen bij zichzelf tegenkwam die hij nu wil
aanpakken (bv. psychologische hulp zoeken). “Ik werd weer wakker geschud, wat zijn m’n
problemen precies.” Ook volgens de trajectbegeleider werd dit mogelijk duidelijk door dit
traject, maar dat weet je volgens hem nooit zeker. “Dat ze vastlopen tijdens het traject geeft
misschien net dat zetje dat de klant iets moet (bv. hulp zoeken) en dat ze daarna weer verder
kunnen. Dat hoort bij het proces.” Hoewel de trajectbegeleider vindt dat het traject meneer
nog niet echt heeft geholpen, vindt hij de route wel bij hem passen. Daarentegen vindt meneer
zelf de route niet geheel passend. Vooral de computercursus, en de manier waarop daarbij werd
les gegeven, paste niet. Over de huidige organisatie zegt hij: “Het past niet goed, maar wel

(vervolg)
beter.” Want als iets nu niet past, dan zoeken ze volgens hem binnen die organisatie naar iets
anders. Er is ruimte om te zoeken naar iets wat beter past en die aanpak past meer bij hem.
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Passende begeleiding: vanuit veilige situatie stappen kunnen zetten
Meneer vindt de trajectbegeleider bij hem passen. Hij heeft het gevoel dat de trajectbegeleider
uit ervaring spreekt, alsof hij het zelf heeft meegemaakt. Hij voelt zich begrepen en ervaart een
persoonlijke klik. De afstand tussen hem en trajectbegeleider is kleiner dan wat hij gewend is bij
andere contactpersonen. Die klik vindt hij heel belangrijk, die is volgens hem noodzakelijk.
Behalve een trajectbegeleider heeft meneer ook een begeleider bij de organisatie waar hij sinds
enkele maanden aan de slag is. Omdat de trajectbegeleider vreest dat meneer afglijdt als alles
tegenzit, vond hij het belangrijk dat hij bij die organisatie ook een begeleider kreeg. Die houdt
meneer in de gaten en voert coachende gesprekken met hem. Ook deze begeleider vindt meneer
goed bij hem passen. Dat heeft de trajectbegeleider goed ingeschat vindt hij.
De trajectbegeleider neemt soms contact op met die begeleider met meneer erbij. Dat vindt
meneer prettig. Door de klik spreekt hij vrijuit en voelt hij vertrouwen, en vanuit die veilige
situatie kan hij stappen zetten. De trajectbegeleider wil deze overleggen met de andere
begeleider en meneer voortzetten, zodat meneer in beeld blijft en niet gaat thuiszitten.

Casus 11
Mevrouw is rond de 55 jaar. Ze heeft eerder een goede baan gehad, maar is door psychische
problemen uiteindelijk in de bijstand terecht gekomen. Doordat ze sinds kort weer vermogen
heeft, heeft ze ondertussen geen bijstandsuitkering meer, maar daarvoor wel ruim een jaar. Ze
krijgt op haar verzoek sinds ongeveer een jaar trajectbegeleiding.
Wilde zelf in traject
Mevrouw is ongeveer een jaar geleden binnengekomen via haar klantmanager. Ze hoefde toen
niet te solliciteren en in traject van de klantmanager, omdat het toen psychisch niet goed met
haar ging. Maar mevrouw wilde wel aan de slag. “Als je soms geen uitzicht ziet, dan is dat soms
ook niet goed.” Ze heeft sindsdien gesprekken met haar trajectbegeleider en via haar traject
heeft ze onder andere meegedaan aan een netwerktraining voor 50+’ers. Dat vond ze heel leuk
en heel nuttig. “Fijn om wekelijks ergens heen te gaan en het niet alleen te doen.” Verder was
het goed voor haar persoonlijk: “Ik kreeg leuke feedback. Het gevoel dat je niet de enige bent.
Ik weet nu weer dat ik wat in te brengen heb en kreeg tips”. Daarnaast heeft ze steeds van alles
geprobeerd, ondanks persoonlijke problemen. “Ik wilde toch elke keer verder ondanks de
perikelen.” Ze doet nu vrijwilligerswerk en wil na de zomer stappen zetten om aan het werk te
komen. Betaald werk is ook het doel van dit traject.
Op en neer
Mevrouw zegt dat het wisselend met haar ging tijdens het traject. “Ik ben op en neer gegaan in
de tussentijd.” Soms ging het tijdens het traject goed met mevrouw en soms weer niet. “Ik wil
wel, maar wil soms te snel. En mijn verhuizing kost ook energie, maar als dat afgerond is, geeft
het rust.” Daardoor, en doordat ze voorlopig geen geldzorgen heeft, is haar welzijn nu beter. Ze
heeft uitgebreid psychische hulp gehad en weet nu waar ze op dit gebied op terug kan vallen als
het weer minder gaat. “Het helpt dat ik nu weet waar ik terecht kan, dat geeft rust.” De
trajectbegeleider heeft het idee dat het beter met haar gaat dan aan het begin van het traject.
Toen hij haar de laatste keer zag oogde ze volgens hem vrolijk en veel krachtiger dan bij de
intake.
Betrokken trajectbegeleider
Mevrouw voelt betrokkenheid bij de trajectbegeleider. “Hij vraagt hoe het met me gaat en dan
spraken we af als het niet zo goed ging.” De trajectbegeleider benoemde op een gegeven
moment dat een bepaalde sector volgens hem niet echt bij haar paste. “Ik zag geen twinkeling
in haar ogen als ze het erover had.” Dit leverde haar wel een belangrijk inzicht op. “Daar heb ik
echt wat aan gehad.” Daardoor kon ze deze sector in haar zoektocht laten vallen en zich op
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andere sectoren richten. De trajectbegeleider geeft aan dat hij bij mevrouw vooral meedenkt,
suggesties noemt en op de rem trapt als ze te snel wil.
Verder past de trajectbegeleider volgens mevrouw bij haar omdat hij een leeftijdsgenoot is en
zij vindt dat zijn aanpak van inzetten op netwerken ook past bij solliciteren op deze leeftijd.
Ook noemt mevrouw dat hij soms wat over zichzelf verteld heeft en dat vond ze prettig. “Dit
maakt hem ook heel menselijk.”
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Doorgestuurde vacatures vaak niet passend
De trajectbegeleider stuurde regelmatig vacatures door naar mevrouw, maar zij vond deze vaak
niet passend. “Hij verwacht soms teveel van mij door mijn CV en ervaring.” “Dat reageren op
vacatures waar ik geen kans op heb, dat heb ik nu wel gehad.” Het waren vacatures waar ze
volgens haarzelf nog niet aan toe was. “Je kan niet van twee ochtenden eenvoudig werk toe
naar 24 uur in je oude vakgebied.” Zelf twijfelt ze namelijk of ze ooit weer op haar oude niveau
kan functioneren. Dit omdat ze door technologische ontwikkelingen niet meer up to date is qua
kennis en omdat het volgens haar best stressbanen zijn en dat past niet goed.
De trajectbegeleider geeft aan dat hij deze vacatures stuurde met het idee om te inspireren,
maar hij merkte wel dat dit niet altijd goed viel en stopte toen met toesturen.
Zoektocht naar wat haalbaar is en behoefte aan meer structuur
Mevrouw is er nog niet uit wat ze wil en wat haalbaar is. Daar is ze nog zoekend in.
“Ik wil het liefst na de zomer stappen zetten om aan het werk te komen, maar weet nog niet
welke stappen ik hiervoor moet zetten. Lijkt me goed om daar weer met mijn trajectbegeleider
een paar gesprekken over te hebben.” Alhoewel ze positief is over de betrokkenheid van haar
trajectbegeleider, geeft ze aan dat ze in het traject wel een soort structuur mist met een
stappenplan. “Een traject is een groot woord, ik heb af en toe een gesprek.” Het voelde voor
haar meer als “zomaar wat doen”, terwijl voor haar re-integratie meer is dan dat. Ook heeft ze
de behoefte om minder vrij gelaten te worden. “Al ben ik misschien ook wel een ongeleid
projectiel wat niet in het gareel past.”
Ze snapt wel waarom de trajectbegeleider kiest voor betrokken zijn en vrij laten, omdat dit haar
zelfstandigheid bevordert. Dit is volgens haar omdat ze hoogopgeleid is, maar het past volgens
haar toch niet helemaal. Wat qua aanpak volgens haar beter zou werken is werken volgens een
stappenplan gebaseerd op vragen als: “waar sta je nu?”, “wat kan je aan?” en “wat is de
volgende stap?”. En dan concrete afspraken maken als: “Je komt over een maand terug en dan
heb je zus en zo uitgezocht”.
Verder zou een stappenplan helpen om meer perspectief te houden. “Je zou eigenlijk door
moeten gaan met dingen. Nu had ik in januari weer niks en toen had ik weer even geen
perspectief.” De trajectbegeleider geeft ook aan dat hij in het traject wat zoekende was wat bij
haar paste, omdat zij zelf ook erg zoekende was. “Het bepalen van de route naar duurzame
uitstroom mag ook tijd kosten. Ik zie haar sterker worden en dat is het belangrijkste.”
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Mensen met een
arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking: Klanten met een indicatie banenafspraak met een
traject bij Arbeidsintegratie. Er is dan aangetoond dat zij een arbeidsbeperking hebben
en niet zelfstandig het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen. Zij worden
opgenomen in het doelgroepregister.
Overstijgende blik
Wat opvalt is dat de ervaringen van klanten met een arbeidsbeperking heel wisselend zijn.
Wel blijkt dat het voor alle vier de klanten een zoektocht is naar wat haalbaar is gezien
hun beperking, en gezien de veranderingen die in hun gezondheidstoestand of psychische
toestand optreden. Of werk haalbaar is – of blijft – hangt hier sterk van af.
Verder vinden klanten de houding van de trajectbegeleider belangrijk. Als de
ondersteuning aansluit bij het tempo en de mogelijkheden van de klant, dan zijn de
klanten hierover tevreden. Zo vindt één klant het passend dat ze de tijd en ruimte kreeg,
en gaf dat haar rust. Eén klant vond zowel de ondersteuning als trajectbegeleider niet
passend. Hij miste bijvoorbeeld initiatief van zijn trajectbegeleider bij solliciteren en het
vinden van werk, en miste ook hulp bij taal.
Aandachtspunten volgens klanten: te weinig initiatief van trajectbegeleider
Succespunten volgens klanten: houding trajectbegeleider (ruimte bieden, tempo
aanpassen aan klant, rekening houden met mogelijkheden klant)

Casus 12
Mevrouw woont alleen en is begin dertig. Ze heeft ongeveer twee jaar een traject bij
Arbeidsintegratie en ontvangt enkele jaren bijstand. Voor de bijstand zat mevrouw in de
ziektewet. Daarvoor heeft ze afwisselend perioden gewerkt en thuis gezeten zonder werk. Ze is
destijds een periode thuisloos geweest, nadat ze haar huis was kwijtgeraakt. Ze heeft eerder al
eens een uitkering gehad. Mevrouw heeft een arbeidsbeperking, vanwege psychische problemen.
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Traject kwam te vroeg, maar bijgesteld doel gaf rust
Mevrouw kwam twee jaar geleden op initiatief van de klantmanager bij Arbeidsintegratie. Over
haar situatie destijds zegt ze: het ging “niet zo goed eigenlijk. Het voelde alsof het reintegratietraject te vroeg was.” Een traject naar werk leek haar toen niet mogelijk, omdat ze
toen thuis zat en al moeite had met bijvoorbeeld opstaan en douchen. Maar zegt ze: “dat heeft
de trajectbegeleider heel goed opgepakt. […] Op papier heet het zo [traject naar werk, red.],
maar er is heel veel ruimte. Het gaat om jou, dat jij kan terugkomen in de maatschappij, maar
het moet bij jou passen. […] Dat gaf heel veel rust.” Ook vond ze het fijn dat ze geen
sollicitatieplicht had en dat de trajectbegeleider het ‘moeten’ eraf haalde. De trajectbegeleider
zegt dat werk in eerste instantie wel het doel was, omdat mevrouw eerder ook heeft gewerkt.
Uit een tussentijds onderzoek naar belastbaarheid bleek echter dat ze minimaal belastbaar is.
Toen is het doel naar twee dagdelen vrijwilligerswerk bijgesteld. Dat gaf mevrouw veel rust
volgens de trajectbegeleider.
Tijd en ruimte krijgen erg belangrijk in traject
Dat mevrouw in het traject de tijd en ruimte heeft gekregen voor zichzelf en haar problemen,
en dat het op haar eigen tempo kon, maakte volgens haar een heel groot verschil. Zo zegt ze:
“Traject is bedoeld dat je weer naar een baan of vrijwilligerswerk komt, maar ik merk dat het
in mijn traject belangrijker is dat het met mij goed/beter gaat, dan rolt het vanzelf ook
verder.” Zo kan ze nu weer dingen buiten de deur doen, terwijl ze voorheen in en om het huis
bleef. Over de rol van de trajectbegeleider hierin zegt ze: “Omdat zij mij serieus nam, nam ik
mezelf dat ook steeds meer”.
Ook de trajectbegeleider ziet verschil en vindt dat ze enorm gegroeid is. Volgens de
trajectbegeleider was ze voorheen passief en zei ze ‘ik kan niet anders’, maar wordt ze nu
actiever en zegt ze ‘ik merk dat ik tot meer in staat ben dan ik dacht’. Volgens de
trajectbegeleider komt dit misschien door de ruimte die ze krijgt, maar spelen er waarschijnlijk
ook andere factoren een rol.
Nog zoeken wat haalbaar is op lange termijn
Op dit moment doet mevrouw acht uur per week vrijwilligerswerk, maar dat stopt binnenkort.
Ze gaat daarna op zoek naar nieuwe dagbesteding of vrijwilligerswerk voor acht uur en vindt het
fijn dat ze daar de tijd voor krijgt. Ze vindt het nog zoeken wat haalbaar is voor zichzelf.
Mevrouw zegt dat het voorheen vaak alles of niets was. Dan wilde ze teveel qua werk en viel ze
daardoor weer uit. Ze wil kijken wat voor langere tijd haalbaar is, zodat ze het volhoudt en
ondertussen ook voor zichzelf blijft zorgen. Ze zegt: “Het gaat nu goed, maar daar heb ik zes
jaar naartoe gewerkt.”
Ook de trajectbegeleider vindt het lastig inschatten wat maximaal haalbaar is. Ze geeft aan dat
de voorwaarden heel belangrijk zijn voor mevrouw, omdat niet al het werk passend is voor haar.
Trajectbegeleider heel passend
Mevrouw is erg tevreden over haar trajectbegeleider. Bijvoorbeeld over haar openheid: dat de
trajectbegeleider zegt als ze iets niet weet of moet bespreken met de klantmanager. Verder
zegt mevrouw over de trajectbegeleider: “Ze onthoudt heel goed, ze vergeet geen dingen”. Als
mevrouw zelf iets tegen de trajectbegeleider zegt of haar grenzen aangeeft, dan pakt de
trajectbegeleider dat volgens haar goed op. Ze heeft het gevoel dat de trajectbegeleider hoort
wat ze zegt. De trajectbegeleider zegt dat ze in het traject heeft geprobeerd kleine stapjes te
nemen om mevrouw te activeren, maar hierbij wel probeerde de balans te houden. Mevrouw
zegt hierover: “Ze biedt me ook wel de uitdaging, maar wel op mij aangepast.” Volgens haar
mag ze van de trajectbegeleider rustig rondkijken en dingen proberen en is het ook prima als
iets niet past. De trajectbegeleider weet niet wat er was gebeurd als ze strenger was geweest,

(vervolg)
maar voor haar gevoel raakte ze mevrouw dan kwijt en daarmee uit beeld. Ze heeft mevrouw
‘binnenboord’ gehouden, maar ze vond het zoeken. Het was een traject van de “lange adem”.
Hoewel de trajectbegeleider het traject traag vond, denkt ze dat deze ondersteuning wel paste
bij de snelheid van de klant. Mevrouw vertelt inderdaad dat ze het tempo passend vond. Verder
waardeert ze de persoonlijke aandacht van de trajectbegeleider. “Ze loopt echt met je op.” Ook
voelt ze een klik met haar en dat vindt ze fijn. “Het is gewoon een leuk mens”, zegt ze over
haar trajectbegeleider.
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Casus 13
Meneer van halverwege de dertig, woont alleen en heeft soms zijn kind op bezoek. Hij is van
niet-westerse komaf, maar woont al jaren in Nederland. Hij heeft ongeveer 3,5 jaar een traject
bij Arbeidsintegratie. Hij had destijds geen recht op een uitkering, omdat zijn toenmalige
partner voldoende inkomen had. Na de scheiding heeft hij een half jaar een uitkering gehad. Die
is onlangs gestopt, omdat hij werk heeft gevonden. Meneer heeft een arbeidsbeperking, omdat
hij rolstoelafhankelijk is.
Lang zoeken naar werk
Zodra meneer in Nederland was, is hij direct begonnen met de taal leren en werk zoeken.
Ondanks veel solliciteren vond hij geen baan. Hij zegt hierover: “Ik werd een beetje depressief.”
Toen kwam hij via via bij Arbeidsintegratie terecht, zoals volgens de trajectbegeleider bij nietuitkeringsgerechtigden (‘nuggers’) vaak gebeurt.
Initiatief trajectbegeleider gemist
Meneer wilde hulp van de trajectbegeleider bij solliciteren en het vinden van een baan, maar hij
miste initiatief bij de trajectbegeleider. Hij zegt over de trajectbegeleider: “Hij helpt mij niet,
maar ik help hem.” Zo kwam meneer zelf met informatie over vacatures en sollicitaties naar de
trajectbegeleider toe. En een vriend wees hem op het bestaan van het doelgroepregister.
Meneer had gewild dat de trajectbegeleider hierover was begonnen. Ook zijn baan vond hij
uiteindelijk via een vriend. Nu hij een baan heeft, regelt de trajectbegeleider wel verschillende
praktische zaken, zoals vervoer naar werk.
Ondanks dat hij initiatief heeft gemist, vindt hij de trajectbegeleider wel een “goed persoon”.
“Hij gaat goed met mij om, maar hij past niet echt bij mijn situatie.” De trajectbegeleider
denkt daarentegen dat het wel passend was. Volgens hem zaten ze goed op één lijn. En hij denkt
dat het traject meneer geholpen heeft om zijn weg te vinden in de maatschappij.
Werk had sneller gekund
Zowel de trajectbegeleider als meneer vonden dat het vinden van werk sneller had gemogen,
maar ze noemen hierbij een andere oorzaak. Meneer zegt dat hij zelf constant met ideeën moest
komen en dit niet vanuit de trajectbegeleider kwam. Volgens de trajectbegeleider kwam het
vooral door de arbeidsmarkt. Twee jaar geleden had de klant ook al aan het werk gekund als
deze kans zich had voorgedaan, maar de klant werd bij sollicitaties vaak zonder gesprek
afgewezen vanwege de taal en zijn beperking. Verder is de trajectbegeleider tevreden over het
traject. “Er zit een mooie lijn in, steeds dichterbij werk gekomen.”
Belemmert door regels: uiteindelijk praktisch geholpen, maar sociaal leven verdwenen
Het belangrijkste verschil is volgens meneer dat hij aan het begin van het re-integratietraject
alleen maar ‘nee’ te horen kreeg, omdat zijn toenmalige partner voldoende inkomen had. Hij
had verwacht dat de trajectbegeleider hem kon helpen, maar dat kon niet vanwege de regels.
Hij zegt hierover: “Ik heb een probleem met de regels, minder met de begeleiding.” En: “Ik
word gezien als een papiertje.” Volgens hem hebben mensen met een lichamelijk probleem
extra hulp nodig en moeten hiervoor de regels worden aangepast.
Vanaf het moment van de scheiding is zijn situatie helemaal veranderd. Toen kwam er hulp
vanuit de gemeente. Hij kreeg onder andere een uitkering, laptop, en hulp bij het regelen van
een woning en woon-werkvervoer. Hij ervaart dit als een schril contrast. Hij vertelt dat hij nu

(vervolg)
geen sociaal leven meer heeft en eenzaam is. “Je mist het sociale leven. De gemeente gaat mij
hier niet bij helpen.”
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Hulp bij taal gemist
Behalve de regels vond meneer ook de Nederlandse taal een knelpunt. Hij wilde heel graag de
taal leren, maar moest dat zelf regelen. De gemeente vond volgens hem zijn taalniveau goed
genoeg, maar hij vond het onvoldoende voor het krijgen van een baan. “Woorden als
vergadering en overleg kende ik nog helemaal niet.” Ook nu nog wil hij zijn Nederlandse taal
verbeteren en wil hij daar graag hulp bij, maar hij verwacht niet dat de gemeente hem daarbij
gaat helpen. De trajectbegeleider zegt dat het taalniveau van meneer enorm verbeterd is
vergeleken met toen hij begon met zijn traject.
Wmo-ondersteuning als randvoorwaarde voor werk
Meneer ontvangt naast de trajectbegeleiding ook veel hulp vanuit de Wmo. De trajectbegeleider
regelt dit voor hem en stemt hiervoor af met Wmo-medewerkers, zodat hij de benodigde zorg
krijgt om te kunnen blijven werken. Volgens de trajectbegeleider vormen de eigen bijdragen
hiervoor mogelijk een knelpunt voor meneer. Een minimacoach gaat die eigen bijdragen in kaart
brengen en kijken wat er vervolgens moet gebeuren.
Ondersteuning bij sociaal leven past niet helemaal
Verder heeft meneer sinds de scheiding contact met het wijkteam voor zijn sociale leven. Die
helpen hem met naar buiten gaan in de wijk en integreren in de samenleving, maar hij mist daar
de aansluiting. “Dan zit ik met anderen die een handicap hebben of met ouderen. Daar heb ik
niet zoveel mee.” Onlangs is hij hier vanwege tijdgebrek door werk mee gestopt.
Ambities genoeg, maar fysieke situatie mogelijk knelpunt
Meneer werkt nu hele lange dagen en merkt dat zijn lichaam het zwaar heeft. Maar hij wil
positief blijven en graag blijven werken, als zijn lichaam het aan kan. De trajectbegeleider heeft
wel vertrouwen dat het goed komt. Hij verwacht dat het tijdelijke contract uiteindelijk wel een
vaste contract kan opleveren. Hij zegt: “Het zal mij verbazen als het anders uitpakt.” Hij vindt
meneer sociaal vaardig, ambitieus en leergierig; aan hem zal het niet liggen. Alleen zegt ook hij
dat meneer zijn fysieke situatie een knelpunt kan zijn. De trajectbegeleider houdt voorlopig nog
contact om te kijken hoe het gaat en of hij nog iets kan doen. “Ik ga die jongen niet loslaten, ik
wil niet voor verrassingen komen te staan.”

Casus 14
Mevrouw is eind 30 en alleenstaand met een kind. Ze zit in verband met ziekte deels in de
ziektewet en dit wordt aangevuld met bijstand. Mevrouw heeft een arbeidsbeperking vanwege
haar ziekte. Ze zit nu langer dan 5 jaar in de bijstand en zo’n 5 jaar in traject. Ze heeft in die
periode vrijwilligerswerk gedaan.
Lastig werk te vinden in verband met gezondheid
Zowel de trajectbegeleider als mevrouw geven aan dat het lastig is betaald werk te vinden in
verband met haar ziekte. De trajectbegeleider geeft aan dat de klant ook erg schommelt qua
gezondheid. “Daarom is er in haar traject soms een tijd weinig gebeurd.” Zelf geeft de klant
ook aan dat ze deels te ziek was om te kunnen werken. Omdat de klant door haar gezondheid
niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, is voor haar door de trajectbegeleider plaatsing
in het doelgroepregister aangevraagd. Hierdoor is het volgens de trajectbegeleider voor
werkgevers aantrekkelijker om haar aan te nemen omdat ze bijvoorbeeld loonkostensubsidie
kunnen krijgen. Zelf zegt de klant dat ze hierdoor meer het idee heeft dat ze kan kiezen wat ze
wil, bijvoorbeeld uit de vacatures van vacaturekrant speciaal voor mensen in het
doelgroepregister. “En bij zo’n bedrijf wordt er ook rekening gehouden met je ziekte.”

(vervolg)
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Wil graag werken
Voordat mevrouw ziek werd heeft ze gewerkt en ze wil weer graag werken. Via de vacaturekrant
voor klanten in het doelgroepregister, heeft ze onlangs een proefplaatsing binnen een
organisatie gehad, waar ze heel blij mee was: “Ik vond het superleuk. Had eindelijk weer
collega’s. Of ik er nu geld voor krijg of niet, maakt me niet eens uit.” Vanwege een
onverwachte en langdurige ziekenhuisopname heeft ze de proefplaatsing echter na drie weken
moeten stoppen. Hier baalt ze van: “Heb je net na 6 jaar weer een baan en dan word je ziek”.
Momenteel is mevrouw aan het revalideren. Dat ze graag weer een nieuwe proefplaatsing bij
deze organisatie wil, blijkt uit dat ze hierover vanuit het ziekenhuis contact opgenomen heeft
met de organisatie. Als ze voldoende hersteld is, dan hoopt ze daar weer opnieuw te kunnen
starten met een proefplaatsing. Al is het volgens mevrouw en de trajectbegeleider gezien de
nieuwe gezondheidstoestand niet zeker of dit realistisch is. Maar ze wil graag en ze houdt de
contacten met die organisatie daarom ook warm. En ze hoopt dat ze daar dan uiteindelijk kan
blijven. “Ik vind het altijd leuk om mijn best te doen en te laten zien dat ik het goed kan.”
Slechte begeleider vanuit organisatie proefplaatsing
Mevrouw kreeg bij de proefplaatsing een jobcoach van de organisatie die betaald werd door de
gemeente. Deze jobcoach is volgens de trajectbegeleider belangrijk om ervoor te zorgen dat ze
“binnen haar eigen grenzen blijft werken”. Alhoewel ze positief is over het werk bij de
proefplaatsing, is ze ontevreden over de jobcoach. Toen ze daar kwam werken, wist niemand
van haar gezondheidsproblemen af, wat ze gezien haar ziekte wel en niet mocht en hoe het zou
gaan met de urenopbouw. Dit terwijl dit voor de tijd allemaal met de jobcoach besproken was.
En ze bleek ook op een totaal andere afdeling te komen dan waar ze eerder ingewerkt was en ze
zich thuis over ingelezen had. “Gelukkig ben ik wel flexibel.” Maar ze geeft aan dat dit lastig is
bij mensen die bijvoorbeeld psychische problemen hebben. Volgens haar lag dit niet aan haar
trajectbegeleider en zijn communicatie. Verder had haar trajectbegeleider aangeboden om bij
het eerste gesprek te zijn, maar ze dacht dat dat niet nodig was. Ze heeft hiervan geleerd dat ze
wel iemand mee moet vragen. “De volgende keer zou ik hem wel meenemen naar de eerste
dag.”
Wisselende ervaringen met medewerkers van gemeente
Met de klantmanager en de verschillende trajectbegeleiders heeft mevrouw wisselende
ervaringen. Toen ze binnenkwam bij de klantmanager had ze wel werk voor meer dan 20 uur,
maar de klantmanager pushte haar naar haar zeggen om er wat anders naast te doen om zo
helemaal uit de uitkering te komen. Dit terwijl dat volgens haar niet kon vanwege haar ziekte.
“Door het pushen kreeg ik er nog meer stress bij.” Verder vindt mevrouw dat haar eerste
trajectbegeleider geen rekening met haar gezinssituatie hield. Zoals beginnen om 7.00 uur of de
hele zomervakantie door moeten werken, terwijl je een kind hebt. Ook had ze het gevoel dat ze
moest doen wat de trajectbegeleider voorstelde. De twee daaropvolgende trajectbegeleiders
kijken volgens mevrouw wel naar wat bij haar situatie past. Ze overleggen met haar. En ze heeft
bij hen echt het idee dat als ze een vraag heeft, dat ze dan gewoon kan bellen. Zo neemt ze met
haar huidige trajectbegeleider veel vaker tussen afspraken door contact op. “Ik kwam er later
zelf achter dat het handiger is om ook tussendoor contact te hebben als er iets is.”
Casus 15
Mevrouw is halverwege de twintig en woont alleen. Ze heeft nu ongeveer anderhalf jaar een
uitkering en zit ongeveer even lang in traject bij Arbeidsintegratie. Ze heeft eerder bijstand en
re-integratietrajecten gehad. Die zijn gestopt omdat activering toen het maximaal haalbare was
en de laatste keer stroomde ze uit naar werk. Mevrouw heeft een arbeidsbeperking, vanwege
psychische problemen.
Niet ‘pushen’ en initiatief bij klant past goed
Mevrouw kwam opnieuw in traject nadat ze haar baan kwijt was. Ze deed toen wel
vrijwilligerswerk voor meerdere dagdelen in de week. De trajectbegeleider dacht haar weer snel
te kunnen bemiddelen naar werk, maar mevrouw kreeg last van psychische problemen. Omdat

(vervolg)
dit haar belemmerde bij nieuw werk is ze gestart met psychologische hulp. De trajectbegeleider
heeft toen het initiatief voor volgende stap bij haar gelegd en denkt dat ze hiermee aansloot op
de behoeften van mevrouw: “Ik snap dat ze tijd nodig heeft voor verwerking en bepaalde
vragen”. Mevrouw zegt hierover: “Dat ik zelf kan aangeven vind ik fijn, en dat accepteert ze.
[…] Zolang ik het zelf nog niet weet, vind ik ook heel fijn dat ik nog geen druk voel op dat
moment. […] Dat geeft mij rust. […] Anders krijg ik paniekaanval waar ik niet op zit te wachten.
[…] Dat is echt belangrijk voor mij”.
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Nieuwe stap komt toch te snel
Na een aantal maanden nam mevrouw initiatief voor een volgende stap en “dat ging eigenlijk
sneller dan ik had verwacht” volgens de trajectbegeleider. Mevrouw vertelt: “Ik wou het heel
graag”, maar stond niet stil bij “in hoeverre ben ik er klaar voor”. Maar toen ze daadwerkelijk
de volgende stap nam: “toen realiseerde ik me ‘ho, wacht, we gaan veel te snel, dus stop!’ […]
Het moment, het ging te snel. […] Ik had een stap terug moeten zetten”. De trajectbegeleider
zegt: “Zij dacht van zichzelf dat ze toe was aan volgende stap, maar blijkbaar was dat toch niet
zo”.
Traject stagneert door wachten op psycholoog en lage motivatie
Mevrouw zegt over haar situatie sindsdien: “Ik wil graag, maar ik weet niet hoe, maar daar kan
trajectbegeleider ook niks mee.” De trajectbegeleider vertelt dat ze daarom, na toestemming
van mevrouw, contact heeft opgenomen met de psycholoog over de belastbaarheid van
mevrouw: “Hoe ver geef je iemand de ruimte. […] Maar ik wil haar ook niet forceren, ik wil
daar een deskundig oordeel over”. Maar ze wacht nog steeds op reactie: “Daar stagneert het nu
op door privacy. […] En daardoor denk ik: en wat nu.” Volgens mevrouw komt dit echter doordat
de trajectbegeleider de vragen niet per post heeft gesteld, maar “dat is hun
verantwoordelijkheid. […] Ik ben geen messenger, geen tussenpersoon”. Ze vindt het wel prima
zo: “Ik denk er niet over na. […] Zolang er niks is, kan ik niet geduwd worden. […] Dat is klein
beetje luiigheid van mij”. Mevrouw geeft aan dat ze aan haar motivatie moet werken en dat ze
het ook niet leuk vindt dat ze zo’n lage motivatie heeft. Volgens haar is het ook een gevolg van
wat er is gebeurd en ze hoopt dat het met psychologische hulp beter wordt. Volgens de
trajectbegeleider is het “nu weer pas op de plaats”, omdat ze wachten op de psycholoog. “De
ketting is zo sterk als zwakste schakel. […] Klant wil wel, maar daar hebben we wel iedereen
voor nodig.”
Traject liever sneller
Mevrouw is tevreden over haar traject bij Arbeidsintegratie, maar geeft aan: “vind alleen dat
route bij mezelf nog iets sneller kan. Dat is bij mezelf, therapie”. Ook de trajectbegeleider
zegt: “duurt soms heel lang”.
Niet altijd tevreden over trajectbegeleider
Over haar trajectbegeleider was mevrouw niet altijd tevreden. “Toen ik haar net kreeg vond ik
haar redelijk bitchy.” Maar dat was volgens mevrouw waarschijnlijk gewoon aan elkaar wennen.
Op een later moment was mevrouw echt ontevreden, omdat haar uitkering door de klantmanager
werd gestopt omdat ze samenwoonde en ze had gewild dat haar trajectbegeleider haar daar
over had geïnformeerd. Toen ze later terug in traject kwam, kwam ze ook opnieuw bij haar
trajectbegeleider terecht en dat vond ze niet zo leuk. Dit heeft ze toen uitgesproken tegen haar
trajectbegeleider en door haar begrip en erkennen van haar fout, was het daarna weer goed
volgens mevrouw. Momenteel is ze tevreden over de trajectbegeleider. “Ik vind de manier
waarop ze met me omgaan super fijn.”
Werk blijft het doel
De volgende stap is volgens de trajectbegeleider om te bespreken “wat wil je, wat is volgende
stap, wat kan ik? Er is op zich genoeg werk”. Ook zeggen ze allebei dat ze wellicht
vrijwilligerswerk weer kan oppakken. Daar was ze mee gestopt, omdat ze dacht klaar te zijn
voor volgende stap, naar werk. Mevrouw denkt dat werk uiteindelijk gaat lukken, maar werk
“moet opgebouwd worden, omdat ik tijd niks heb gedaan. […] Je wilt niet dat het weer fout
gaat. […] Over een jaar dan wil ik gewoon dat het goed zit.” Als het eerder dan een jaar is,

(vervolg)
vindt ze dat ook prima, “als ik me daar persoonlijk goed bij voel”. Ook de trajectbegeleider
denkt dat werk haalbaar is, maar dat een goede begeleider ter plekke hiervoor belangrijk is.
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Nog niet verder geholpen door traject
Op de vraag of het traject haar verder heeft geholpen zegt mevrouw: “nee, maar dat ligt niet
aan haar, maar aan mij.” “Door mijn eigen toestand ben ik terug bij af”, van een baan naar
geen baan. Dat komt door “puur persoonlijke omstandigheden, daar kan ik de trajectbegeleider
geen schuld van geven. […] Ze heeft me goed geholpen”. Ook de trajectbegeleider zegt: “Het
lijkt wel alsof ze nu beetje aan het terugvallen is”. Ze twijfelt of het traject mevrouw verder
heeft geholpen. “Ze is denk ik kwetsbaarder dan je op eerst gezicht zou zien. […] Er moeten
niet te veel dingen tegelijk gebeuren.”

6.

Statushouders

Statushouders: Klanten met een traject richting werk bij NVA
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Overstijgende blik
Wat opvalt is dat statushouders erg blij zijn met de hulp en kennis van trajectbegeleiders
over hoe het werkt in Nederland. Ze vinden dat de ondersteuning hen verder heeft
geholpen, vooral met taal, maar ook met het beter begrijpen van de Nederlandse
samenleving en communicatie met (overheids)organisaties. Trajectbegeleiders geven
daarbij aan dat het soms wel lastig communiceren is met hen vanwege het taalniveau van
de statushouders.
Daarnaast valt op dat statushouders de snelheid wisselend ervaren, maar dat meerdere
statushouders en trajectbegeleiders het lang vinden duren voordat statushouders aan het
werk kunnen. Dit terwijl een andere statushouder en trajectbegeleider het juist snel
vonden gaan.
Drie statushouders vonden de ondersteuning soms niet helemaal passend. Het aanbod
paste bijvoorbeeld niet altijd bij hun wens, een training voelde als een herhaling van wat
eerder was geleerd, of er werd onvoldoende rekening gehouden met iemands
gezondheidstoestand. Daarentegen werd de houding van trajectbegeleiders (erg)
gewaardeerd door statushouders, bijvoorbeeld hun begrip, advies en dat ze de tijd nemen.
Aandachtspunten volgens klanten: ondersteuning niet altijd passend, duurt lang
voordat ze aan het werk kunnen
Succespunten volgens klanten: houding trajectbegeleider, ondersteuning helpt hen
verder

Casus 16
Alleenstaande man van eind twintig uit Afrika, waar hij een diploma heeft behaald en een baan
had. Meneer is sinds 2,5 jaar in Nederland en woont zo’n 2 jaar in Amersfoort, net als enkele
familieleden. Sindsdien begeleidt een trajectbegeleider van de NVA hem. Aan het begin ontving
hij ook maatschappelijke begeleiding van de NVA, maar nu niet meer. De trajectbegeleider zegt
hierover: “Hij is zelfstandig, dus hoeft allemaal niet meer.”
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Training in eigen taal fijn
Meneer heeft de snelle inburgeringscursus afgerond en volgt nu het staatsexamen. Dit helpt bij
de toelating tot een opleiding. De trajectbegeleider zegt hierover: “hij heeft taalniveau wel,
maar moet het ook kunnen aantonen”. Verder volgde meneer een training over “hoe het werkt
in Nederland, wat moet je doen, wat moet je niet doen” en dat heeft hem geholpen met
solliciteren en hoe hij met Nederlandse mensen moet omgaan. Meneer vond het een goede
training, “want in mijn taal”, waardoor hij het beter begreep.
Doel: opleiding en daarna werk
Het doel van het traject is het behalen van een MBO-diploma en daarna het vinden van werk. Op
de vraag of meneer denkt dat de opleiding bij hem past zegt hij: “Ik hoop dat, ik ga kijken”,
maar “ik ben nog niet begonnen”. Na de opleiding wil hij werken en hij denkt dat dat gaat
lukken. Ook zijn trajectbegeleider verwacht dat: “ik vind het op dit moment moeilijk inschatten
hoe ver hij kan komen, maar denk dat hij heel ver kan komen”. Hij heeft er interesse in, “maar
hij moet het wel laten zien natuurlijk”.
Zoeken naar maatwerk, maar ondersteuning past niet altijd
Volgens de trajectbegeleider zal de opleiding en het vinden van werk niet makkelijk worden. Zo
heeft meneer een lichamelijke beperking, waardoor hij mogelijk ooit in het doelgroepregister
terecht komt. Maar de trajectbegeleider wil eerst afwachten of hij toch een goede baan en
toekomst krijgt zonder indicatie banenafspraak. “Daar [in opleiding] liggen zeker
mogelijkheden, kunst is hem ergens binnen krijgen waaruit hij verder kan bouwen.” Meneer
vertelt dat ze nu gesprekken voeren over het mbo, hoe hij zich moet inschrijven en over welke
opleiding. De trajectbegeleider houdt de laatste maanden intensiever contact, omdat hij meneer
in de gaten wil houden en wil dat hij een doel heeft in zijn leven. “Kunst in deze fase is dat hij
niet wegzakt”, dat hij perspectief krijgt.
De trajectbegeleider heeft meneer een training laten volgen om een alternatief plan te
ontwikkelen. “Hij wil in september absoluut in iets aan de slag zijn […] hij wil echt zo snel
mogelijk, hij is feitelijk klaar met z’n Nederlands, hij kan verder”. Bovendien was deze training
vooral met Nederlanders en dat “kan hem bredere oriëntatie geven, lijkt me nuttig”. Meneer is
hiermee voortijdig gestopt, want hij vond de training “niet interessant”. Hij vond de training
nog te vroeg, want “geen diploma, ik weet niet welke baan bij mij past”.
Liever sneller traject
De trajectbegeleider vertelt over het traject: “de route op zich is prima”, maar in het algemeen
is hij voorstander van een intensiever traject, waarbij statushouders vaker in de week contact en
Nederlandse les hebben: “dan kun je het tempo verhogen”. Over de route van deze meneer zegt
hij: “het is goed gegaan, en gaat goed, maar het moet nu ook wel klaar zijn”. Hij vindt een
traject van 2 jaar bij een snelle inburgering en staatsexamen wel het maximum, maar denkt niet
dat het veel sneller had gekund. “Ik denk dat het in zijn geval wel passend is geweest.” Meneer
zelf vindt de route een “beetje langzaam”, omdat zijn diploma in Nederland niet telt en hij dus
eerst een diploma moet halen, voordat hij aan het werk kan. Hij vindt het jammer dat hij nu
niet werkt, maar “kan er niets aan doen. […] Grootste probleem is taal.”
Traject heeft meneer verder geholpen
Meneer vindt dat de trajectbegeleider hem verder heeft geholpen. Hij zegt dat hij aan het begin
van het traject niets wist, en dat de trajectbegeleider hem bij veel dingen heeft geholpen,
bijvoorbeeld “hoe kan ik werk zoeken, hoe kan ik bij Nederlandse les”. Ook de trajectbegeleider
denkt dat het traject meneer verder heeft geholpen. “Ik denk dat hij nu een veel beter beeld
heeft wat zijn toekomst mogelijkheden zijn, en beter weet wie hij is en wat hij kan”. “Dat is
natuurlijk een proces”. Het blijft nog wel een beetje zoeken, maar hij is volgens de

(vervolg)
trajectbegeleider enorm gegroeid, alleen al door de taal en Nederlandse samenleving beter te
begrijpen. “Hij heeft daar duidelijk stappen in gemaakt”.
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Tevreden over trajectbegeleider
Meneer is tevreden over de trajectbegeleider. Hij helpt hem met wat hij moet doen,
Nederlandse les, “wat is interessant, en wat is niet interessant” en geeft hem advies. Hij vertelt
verder “ik kan soms 2, 3 uur bezig zijn met hem” en dat ze samen achter computer kijken wat
goed is. Hij vindt het fijn dat de trajectbegeleider zolang de tijd voor hem neemt. Ook vindt
meneer het fijn dat hij duidelijk probeert te praten en dat hij het soms in het Engels doet. “Hij
is aardig, behulpzaam.” De trajectbegeleider vertelt: “probeer vooral eigen vermogen van
mensen aan te steken, dat dat goed gaat branden”. Hij denkt dat mensen van daaruit veel
verder komen, als ze niet afhankelijk worden. Hoewel hij ook erkent dat hij heel belangrijk is als
“vangnet” voor ondersteuning of om dingen te regelen. Maar “mensen leren vaak het meest door
dingen zelf te doen”.

Casus 17
Man van halverwege de veertig uit het Midden-Oosten. Hij is zo’n 3 jaar geleden naar Nederland
gekomen en zijn gezin is ongeveer een jaar later nagereisd. Hij heeft in zijn land van herkomst
een universitaire studie afgerond. Hij heeft ruime ervaring in zijn vakgebied en hierin is ook veel
werk in Nederland. Hij krijgt sinds 2 jaar trajectbegeleiding van de NVA.
Snelheid naar baan valt tegen, maar ligt volgens klant niet aan trajectbegeleider
Zowel de trajectbegeleider als meneer valt het tegen hoe lang het duurt voordat hij werk heeft
en uit de uitkering is. Dit terwijl meneer vertelt dat hij graag wil werken en hij volgens de
trajectbegeleider ook “grote inzet getoond heeft”. Dat het zo lang duurt komt deels doordat pas
later bleek dat meneer nog een extra diploma nodig heeft om in te stromen in zijn oude
vakgebied, ondanks dat zijn studie wel op universitair niveau gewaardeerd was. Verder was er
eerder geen opleiding die geschikt was voor statushouders om in te stromen. Die lijkt er sinds
kort wel te zijn en nu is het zoeken waar en hoe hij dit diploma kan halen.
Meneer wil ook wel ander werk onder zijn niveau, bijvoorbeeld in de administratie. De klant
noemt over het proces naar werk: “het gaat langzaam”. Maar dat heeft volgens hem niks te
maken met zijn trajectbegeleider, want haar noemt hij “actief”. “Als ik haar iets vraag, helpt
zij mij meteen. Met alles.” Meneer noemt ‘alles goed’ van zijn trajectbegeleider en weet geen
verbeterpunten te noemen. Toch heeft de trajectbegeleider zelf wel het idee dat ze de
verwachtingen van meneer wat beter had kunnen managen, als ze zelf beter had geweten hoe
het op zijn vakgebied werkt met diploma’s.
Ingezette instrumenten passen bij situatie
Meneer heeft naast inburgering en taalonderwijs ook (taal)stages gelopen. Deze stages waren
deels om de taal beter te leren, maar hij leerde hier ook “hoe het systeem werkt” in Nederland
op zijn vakgebied. Hij is momenteel met behoud van uitkering met het staatsexamen Nederlands
bezig en doet daarnaast geen aanvullende training of stage. Dit omdat hij volgens de
trajectbegeleider goed weet wat hij wil en kan en dat het staatsexamenprogramma (lessen en
huiswerk) al best veel tijd kost. Zelf geeft meneer aan dat het goed past, omdat hij ook in het
gezin veel moet regelen omdat hij zelf beter Nederlands spreekt dan zijn vrouw. Daarnaast staat
hij op een wachtlijst voor een jobhunter. Normaal wordt deze alleen ingezet voor klanten van
Arbeidsintegratie, maar deze kan ook helpen meneer sneller aan een baan te krijgen. Hiervoor is
volgens de trajectbegeleider voor gekozen door Arbeidsintegratie, omdat het al met al toch lang
duurt voordat hij uit de uitkering is gezien zijn ruime mogelijkheden door zijn studie en
werkervaring. Dit komt volgens zijn trajectbegeleider ook doordat bij het UAF geen
mogelijkheden voor meneer waren, omdat ze daar een wachttijd hadden en niet duidelijk was of
hij zou worden toegelaten. Voor nu hoopt de trajectbegeleider dat meneer al voor de inzet

(vervolg)
van de jobhunter kan starten met de opleiding, zodat hij dadelijk echt in zijn oude vakgebied en
op zijn niveau aan de slag kan.
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Cultuurverschillen
Bij de stages die hij gelopen heeft, merkte meneer dat er in zijn vakgebied cultuurverschillen
zijn, bijvoorbeeld dat er in Nederland minder gezag is. Ook de trajectbegeleider merkt dat er
cultuurverschillen zijn, omdat nabellen na een sollicitatie volgens de trajectbegeleider
bijvoorbeeld ‘disrespectvol’ voor hem voelt. Ook is hij volgens de trajectbegeleider bij een van
de stages gestopt, zonder dit zelf aan de stagebegeleider door te geven. Hij stopte vanwege
persoonlijke omstandigheden. De trajectbegeleider geeft hierover aan: “Ik realiseerde me te
laat dat hij dit soort dingen niet doet, omdat ik ervan uitging dat hij alles wel begreep”.
Kan zich goed redden, maar ontevreden over zijn maatschappelijk begeleider
Meneer vindt het verschil met toen hij in Nederland kwam heel groot. “Nu kan ik alles.” Zo geeft
hij aan dat hij nu zelf kan “communiceren” met organisaties als “DUO, Belastingdienst en
gemeente”. Toch is hij niet tevreden over zijn maatschappelijk begeleider. De grote zaken
werden geregeld, maar naar verschillende kleine zaken zoals zwemles voor zijn kind moest hij
zelf vragen. Dit lag volgens hem aan de persoon die hem begeleidde: “Mijn maatschappelijk
begeleider was niet goed. Mijn vrienden hadden betere begeleiding.” De trajectbegeleider
vertelt echter dat ze denkt dat meneer korter maatschappelijke begeleiding kreeg dan anderen,
omdat hij zich zo snel zelf goed redde.
Kritisch over het systeem in Nederland
Alhoewel meneer heel tevreden is met de hulp van zijn trajectbegeleider, is hij wel kritisch op
het systeem in Nederland. Het proces van “inburgering hier in Nederland is te langzaam”. Hij
vergelijkt het met vrienden in Zweden en Duitsland en hij geeft aan dat ze daar sneller de taal
leren dan hier. “Daar gaan ze werken na 1 jaar. De tijd van de lessen daar is langer. Ze gaan van
8 tot 14 / 15 uur op les. Ze lopen sneller stage.”
En ook binnen het Amersfoortse systeem ziet hij verbetermogelijkheden. Zo vindt hij dat de
gemeente haar netwerk bij instellingen beter zou kunnen gebruiken om taalstages te regelen
voor statushouders. En verder noemt hij dat de gemeente Amsterdam een aparte opleiding heeft
voor mensen in zijn vakgebied om snel aan werk te komen. Zoiets mist hij in Amersfoort.

Casus 18
Mevrouw van halverwege de dertig uit het Midden-Oosten, waar ze zo’n vijftien jaar heeft
gewerkt. Ze kwam ongeveer twee jaar geleden samen met haar man en kinderen in Nederland.
Na vestiging in Amersfoort ontvangen zij en haar man ondersteuning van een maatschappelijke
begeleider en trajectbegeleider van de NVA. We interviewen mevrouw met behulp van een tolk.
Gezinssituatie van invloed op traject en snelheid
De gezinssituatie van mevrouw is van grote invloed op haar traject. Twee van haar kinderen
hebben een ziekte waardoor haar jongste kind niet naar de kinderopvang kan en altijd een van
de ouders bij haar thuis moet zijn. “Dat vertraagt de boel wel, voor haar met name” vertelt de
trajectbegeleider, want “de inzet is op hem, op dit moment”, omdat hij eerder met zijn traject
is begonnen en sneller Nederlands leert. Daardoor is de trajectbegeleider minder tevreden over
de snelheid van mevrouw. “Zij kan echt sneller, dus vind ik het langzaam gaan.”, maar “het
gaat gewoon niet anders” door de gezinssituatie. De trajectbegeleider vertelt: “ze is gewoon
pientere dame en gemotiveerd”. Het is “gewoon een prettig gezin. Ze willen echt inburgeren.
Ze willen echt meedoen allemaal, dus vind ik het jammer dat het niet sneller kan. […] Ik denk
dat ze zelf ook wel sneller wil. Ze is zo gemotiveerd”. Mevrouw is echter tevreden over de
snelheid in haar traject en vindt vooral dat de trajectbegeleider dingen snel regelt. Ze noemt
bijvoorbeeld dat ze niet kon fietsen en dat de trajectbegeleider toen snel een fietscursus voor
haar heeft geregeld.

(vervolg)
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Ingezette ondersteuning past
Mevrouw vindt het “mooi om te integreren in Nederlandse maatschappij” en vindt de docenten
van de inburgering goed. Wel vindt ze de taal moeilijk: “Ik kan het wel begrijpen, maar niet
vloeiend spreken.” “Ik heb geen contact met Nederlandse mensen”. Dat wil ze “niet nu, maar
als dochter ouder is”. Ze vindt het fijn dat een taalcoach haar binnenkort verder komt helpen,
omdat haar dochter ook een taalcoach heeft gekregen en die haar dochter heel veel geholpen
heeft. Verder volgde mevrouw een fietscursus die ze goed vond, maar uiteindelijk niet kon
afmaken vanwege medische afspraken voor haar kinderen. Ze wil de fietscursus graag opnieuw
volgen, zodat ze mobieler wordt. De trajectbegeleider heeft mevrouw wat “geduwd” naar deze
fietscursus, “dat was niet makkelijk”. “Het klinkt heel simpel, maar voor haar is het echt een
stap geweest.” De trajectbegeleider denkt dat het hierna makkelijker is om haar in beweging te
krijgen voor andere cursussen of trainingen, omdat ze nu al iets heeft gedaan.
Werk is doel, maar gezinssituatie bepaalt of dat gaat lukken
Over het doel van het traject zegt mevrouw: “ik zou graag werken in de sector waar ik eerder in
werkte”. Ze denkt dat dat ook in Nederland haalbaar is als haar dochter ouder is. De
trajectbegeleider zegt hierover: “Dat is even kijken wat mogelijkheden worden voor haar. […]
Dat vind ik echt moeilijk in te schatten”, vanwege de gezinssituatie. De trajectbegeleider wil
graag dat zij en haar man beiden werkervaring opdoen, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of een
werkervaringsplek. “Eigenlijk hangt het af van hoe bemiddelbaar hij is straks.” Want als haar
man een fulltime baan vindt en uit de uitkering gaat, zal voor beiden het traject naar werk bij
de NVA stoppen. Voor die tijd “hoop ik wel dat we goede basis kunnen leggen, waar ze mee
verder kan.”
Begripvolle trajectbegeleider past
Mevrouw is tevreden over het traject. Ze vertelt dat alles goed loopt tot nu toe. Ze wil op dit
moment geen andere training of cursus, omdat zij en haar man nu al druk zijn met hun eigen
traject en het afstemmen van de zorg voor hun kinderen. De trajectbegeleider zegt hierover: “Ik
vind het erg knap hoe ze het doen. Het is een heel gepuzzel”. Mevrouw vertelt dat de
trajectbegeleider past: “ze helpt ons heel graag”, “ze heeft begrip” en “ze probeert rekening
te houden met mijn omstandigheden”. De trajectbegeleider heeft mevrouw een tijdje niet
gezien. “Dat ik zo weinig met haar doe, vind ik niet passen bij haar”, maar is vanwege haar
gezinssituatie. Ze denkt desondanks wel dat het traject mevrouw verder heeft geholpen; sowieso
de inburgering, want “taal is de sleutel”. Binnenkort gaat de trajectbegeleider het contact weer
oppakken, tenzij er eerder signalen komen vanuit inburgering, maatschappelijk begeleider of
haar man. “Ik hou wel in de gaten of het goed blijft gaan, […] maar wat meer van een
afstandje.”

Casus 19
Man van halverwege de dertig uit Centraal-Azië. Daar ging hij naar school en heeft hij een
diploma behaald, maar dat is in Nederland lager gewaardeerd. Hij is bijna twee jaar in
Nederland en woont sindsdien samen met zijn vrouw en kind in Amersfoort. Meneer ontvangt
geen maatschappelijke begeleiding van de NVA, omdat hij een nareiziger is. Binnenkort wordt
meneer mogelijk in het doelgroepregister opgenomen, omdat hij door gezondheidsproblemen
een arbeidsbeperking heeft. We interviewen meneer met behulp van een tolk.
Kritisch over verschillende instrumenten, positief over taalcoach
Meneer volgde naast inburgering een training waarin hij in zijn eigen taal iets hoorde over
Nederland. Meneer vond dit geen goede training en volgens hem moet er veel verandering in
komen, omdat het een herhaling is van wat hij leerde tijdens inburgering: “allemaal zelfde
informatie”.
Ook over de hulp van de trajectbegeleider bij de taalstage is meneer kritisch. Hij heeft deze
taalstage zelf gevonden en vindt dat de trajectbegeleider niks heeft gevonden. Zijn
trajectbegeleider zegt juist dat hij mensen altijd aanmoedigt om zelf opties te zien en dat hij

(vervolg)
hoopt dat ze dan zelf tegen iets aanlopen. Daarnaast geeft de trajectbegeleider aan dat hij zelf
ook een aanbod heeft gedaan dat rekening hield met meneer zijn gezondheid, maar dat meneer
dat niet wilde. Meneer vertelt dat hij een andere wens heeft.
Over de taalcoach is meneer wel tevreden. Hij kan daar goed gebruik van maken en de taalcoach
helpt hem met grammatica.
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Werk is haalbaar doel
Naast zijn inburgering en taalcoach heeft meneer inmiddels sinds enkele maanden een betaalde
baan in een andere sector dan hij eerst wilde voor één of twee dagen in de week. Daar is hij
tevreden over. Hij vindt het heel goed om hier te werken, “want dat is goed voor sociale contact
en voor taal.” En hij vertelt verder: “Ik wil graag gewoon omgaan en meegaan met werk in
Nederland. Dat is voor iedereen hetzelfde, dat is niet alleen voor mij, dat is voor alle 17
miljoen mensen die hier wonen.” Volgens zijn trajectbegeleider is werk “haalbaar, maar hij
heeft idee dat hij op kantoor gaat werken”. Maar volgens hem wil meneer nu ook wel in een
andere sector werken, ook al is dat niet wat hij in eerste instantie voor ogen had. “Gelukkig
heeft hij ook flexibiliteit, want hij kwam heel anders binnen. […] De kunst is altijd om het
passend te maken. Daar heb je ook mensen zelf voor nodig”.
Discussie over hoeveel uur werk haalbaar is
Hoewel meneer graag wil werken, stoort hij zich eraan dat hij altijd de vraag krijgt hoeveel uur
hij wíl werken, in plaats van hoeveel uur hij kán werken vanwege zijn gezondheidsproblemen.
Om meer zicht te krijgen op wat kan, is er een gezondheidsonderzoek geweest, maar meneer is
het niet eens met de uitkomst en dat levert discussie en argwaan op. “Ze zeggen tegen mij
altijd ‘je moet, je moet 20 uur werken’. Ik heb al een aantal keer gezegd ‘dat kan niet, dat is
niet advies van behandelaar’, maar ze zeggen ‘je moet’”. Hij vindt dat alleen zijn eigen
behandelaar kan bepalen hoeveel uur hij kan werken, omdat bij hem alle klachten bekend zijn.
Besloten is dat meneer vanwege zijn gezondheid mogelijk opgenomen wordt in het
doelgroepregister en meneer gaat daarom over naar Arbeidsintegratie. Daar gaan ze ook
nogmaals onderzoeken hoeveel hij maximaal kan werken, omdat artsen in eerder onderzoek
elkaar tegenspraken over het aantal uur. Zijn trajectbegeleider zegt hierover: “We hopen dat hij
aan het werk komt rekening houdend met zijn capaciteiten.” De trajectbegeleider ziet bij
Arbeidsintegratie allemaal mogelijkheden voor hem.
Lastig communiceren
Over het algemeen vindt de trajectbegeleider het lastig communiceren met meneer. Hij weet
niet altijd of meneer het begrepen heeft, omdat hij de regels niet snapt en uitleggen - ook met
tolk – lastig is. Op zijn beurt vertelt meneer dat hij er moeite mee heeft dat er volgens hem
buiten zijn toestemming om met de begeleider van de taalstage is gesproken over zijn
gezondheid. Volgens hem heeft die begeleider hem hierom weggestuurd. De trajectbegeleider
zegt hierover: “Hij is heel erg argwanend. […] Het is echt op eieren lopen met hem, heel
moeilijk”. Hij is vluchteling en heeft van alles meegemaakt en daarbij is de “overheid niet hun
vriend geweest” in land van herkomst. Over die argwaan zegt hij: “Dat is echt een probleem.
[…] Ik ben bang dat dat hem in de weg staat.” Later zegt de trajectbegeleider: “Ik noem het dan
argwaan, maar misschien zijn het gewoon zorgen” Bijvoorbeeld zorgen over zijn gezondheid, de
toekomst, zijn kind. “Daar kom ik gewoon niet goed achter.”
Klant en trajectbegeleider denken tegenovergesteld over snelheid
Meneer had het fijn gevonden als zijn trajectbegeleider hem pas had gestimuleerd naar werk als
hij klaar was met zijn taal en inburgering. Hij vertelt dat hij verantwoordelijk is om voor een
bepaalde tijd zijn inburgering af te ronden, en dat hij de kosten (volgens hem tienduizend euro)
moet terug betalen als hij het niet haalt. Maar volgens hem “drukken” ze hem nu al iedere dag
naar werk, terwijl hij nog niet klaar is met taal en eerst zijn inburgering wil afronden. Hij vindt
dat hij eerst de taal goed moet spreken en inburgeren voor hij kan werken, “maar hier is alles
tegelijk [taal, inburgeren en werk]… dat kan toch niet!”. Hij stelt: “Ze moeten mensen niet
misbruiken. Ze moeten wachten tot mensen klaar zijn met taal en inburgering. Iedereens wens
is om uiteindelijk te werken”. De ervaring van de trajectbegeleider is tegenovergesteld. Hij
geeft aan: “Ik merkte van begin af aan dat hij zeer ongeduldig is. […] Ik denk rustig aan, stap
voor stap. […] Hij wil tien dingen tegelijk doen en dat is gewoon niet goed.”

(vervolg)
Traject heeft volgens klant niet geholpen, trajectbegeleider denkt van wel
Meneer is niet tevreden over de ondersteuning van de trajectbegeleider. “Ze hebben voor mij
helemaal niks gedaan, geen werk gevonden, geen goed advies.” De trajectbegeleider zegt
daarentegen: “Ik ben uiteindelijke wel blij zoals het is gelopen”. Omdat meneer nu aan het
werk is en zijn werk na contact met Arbeidsintegratie waarschijnlijk nog meer wordt aangepast
aan zijn vermogen. Op de vraag of het traject meneer verder heeft geholpen zegt hij dan ook:
“Ik denk het wel, hij weet het alleen nog niet”. De trajectbegeleider zegt dat als meneer straks
rust heeft, zijn inburgering heeft gehaald, zijn werkplek is aangepast en de regelmaat
terugkomt, “dan wordt het een blij man, dat denk ik”.
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Casus 20
Meneer van halverwege de dertig uit het Midden-Oosten. Hij is sinds 3,5 jaar in Nederland en
woont zo’n 3 jaar in Amersfoort samen met zijn vrouw en kinderen. Sindsdien ontvangen hij en
zijn vrouw ondersteuning van een maatschappelijke begeleider en trajectbegeleider van de NVA.
Meneer heeft inmiddels zijn inburgering afgerond. Volgens zijn trajectbegeleider was hij “super
leerbaar, maar wel alleen basisschool, daarna is hij gaan werken” in land van herkomst.
Stage aanbod past niet, dus zelf stage gezocht
Meneer heeft naast zijn inburgering stage gelopen. Zijn vorige trajectbegeleider ging
stageplekken met hem zoeken, “maar past niet bij mij” vertelt hij, omdat hij stage wilde lopen
in de sector waarin hij in zijn land van herkomst had gewerkt. Toen heeft hij zelf een stage
geregeld bij een kleine onderneming in de door hem gewenste sector, en daar heeft hij nu ook
een klein betaald contract. Zijn huidige trajectbegeleider zegt dat meneer weer hetzelfde wil
doen als in het land van herkomst. “Hij doet het zelf. Hij gaat niet wachten tot iemand hem die
droom komt geven. […] Hij richt zich op echt participeren, werken met name, en zijn dromen
verwezenlijken.”
Onduidelijk of doel overname onderneming haalbaar is
Meneer zijn doel is de kleine onderneming overnemen waar hij nu werkt. “Eigenaar van nu wil
nu weg. Hij wacht op mij.” Hij vertelt dat alle klanten bij die onderneming van hem houden en
dat hij daar al 1,5 jaar werkt. Hij hoopt daarom dat de gemeente hem geld wil lenen voor de
overname. Zijn huidige trajectbegeleider noemt de overname “het wel waard om het uit te
zoeken”, maar “het is wel twijfelgeval. […] Weet niet of hij het gaat redden” vanwege de
bedrijfsmatige kant en het geld lenen. “Ik blijf er bij hem wel bovenop zitten, omdat ik weet
wat er gaat komen. Ik zie het hele plaatje, en hij niet.” Ze zegt: “Als dit gaat lukken, dan is dit
perfect. Als het niet gaat lukken, […] dan gaat hij een uitdaging krijgen en ik ook. […] Dan weet
ik het even niet. […] Dan wordt het weer een heel ander verhaal.”. Meneer zegt dat als de
onderneming overnemen niet lukt, dat hij dan in dezelfde sector wil blijven werken, want dat
werk “is mijn hobby”. Maar volgens zijn trajectbegeleider is de kans daarop klein, omdat hij
geen diploma daarvoor heeft en “een opleiding die niet specifiek voor statushouders is, gaat hij
niet redden qua taal, dat gaat niet goed komen”. Wellicht kan meneer dan alsnog een via het
UAF geregelde training volgen voor werk in deze sector, als het UAF dit nog eens met deze
opleidingsorganisaties organiseert. Eerder wilde hij dit volgens de trajectbegeleider niet, omdat
hij niet zijn kansen op overname van de onderneming wilde riskeren door dit traject via het UAF
te gaan doen. Maar ook daarover zegt de trajectbegeleider: “eigenlijk heeft hij al te laag
taalniveau voor UAF”. Maar tegelijkertijd zegt ze: “hij is proactief” en daarom zegt ze “hoe dan
ook, hij komt er wel, […] aan hem zal het niet liggen. […] Hij heeft leven wel in eigen handen”.
Taal verbetert door stage
Als belangrijkste verschil met het begin van zijn traject bij de NVA noemt meneer de taal. Hij
vertelt dat “school goed voor grammatica en inburgering” is, maar vooral stage “heel
belangrijk” voor hem is, omdat hij dan veel kan praten met klanten waardoor zijn taal
verbetert. Zijn huidige trajectbegeleider vertelt: “zijn taal is prima, maar voor ondernemer zijn
niet voldoende”. Tegelijkertijd zegt ze: “Als hij taal niet zo had beheerst was hij nergens

(vervolg)
gekomen” en daarom denkt ze dat het traject hem wel verder heeft geholpen.
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Snelheid huidige trajectbegeleider past, eerdere trajectbegeleider “beetje langzaam”
Meneer heeft drie trajectbegeleiders gehad. De eerste had hij heel kort en haar inzet paste bij
zijn behoefte. Zij regelde namelijk dat zijn inburgering ’s middags kon, zodat hij ’s ochtends
thuis bij de kinderen kon zijn als zijn vrouw inburgering volgde. Over zijn tweede
trajectbegeleider zegt hij: “ze is goed, maar beetje langzaam, […] maar goede hulp”. Hij vindt
het fijn dat zijn huidige trajectbegeleider sneller gaat: “ze gaat snel denken, snel zoeken” en
dat hij snel een afspraak kan maken als hij dat wil. Ook zijn trajectbegeleider is tevreden over
de snelheid, want “netjes als we nu al bezig zijn met eigen onderneming eventueel. […] Dat is
super snel”. Verder vertelt meneer over zijn trajectbegeleider: “Ik vind dat ze heel goed helpt”.
Ze vraagt bijvoorbeeld: “Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Hoe gaat je werk?”.

Bijlagen
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Foto: Gert Wagelaar

Bijlage 1 Casusselectie
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Onderzoeksgroep
Het onderzoek richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om de
brede groep mensen met re-integratie (en bijstand). We onderscheiden vier subgroepen:
- jongeren: klanten van 18 tot 27 jaar met een traject bij Arbeidsintegratie
- ouderen: klanten van 50 jaar of ouder met een traject bij Arbeidsintegratie
- arbeidsbeperking: klanten met een indicatie banenafspraak met een traject bij
Arbeidsintegratie. Er is dan aangetoond dat zij een beperking hebben en niet
zelfstandig het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen.
- statushouder: klanten met een traject richting werk bij NVA (activeringsprofiel
buiten beschouwing gelaten)
De bestanden voor jongeren, ouderen (50+), en klanten met arbeidsbeperking zijn
samengesteld door de kwaliteitsmedewerker van Arbeidsintegratie. Het bestand voor
statushouders is samengesteld door de NVA.
Casusselectie
In de bestanden van Arbeidsintegratie en NVA heeft Onderzoek & Statistiek (O&S)
vervolgens op basis van geregistreerde klantkenmerken geselecteerd welke Amersfoortse
klanten benaderd moeten worden voor een interview, en in welke volgorde.
Achtergrond aantallen
We wilden twintig klanten interviewen: vijf uit iedere subgroep. Ervaring van voorgaande
jaren leert dat hiervoor zeven toezeggingen van klanten nodig zijn, omdat altijd mensen
op het laatste moment afhaken of het niet lukt om een interviewafspraak te maken.
Om één toezegging van een klant te krijgen, moesten voorgaande jaren gemiddeld zeven
klanten worden benaderd voor het interview. Omdat we verwachten dat de
onderzoeksgroep van dit jaar lastig te benaderen is, en trajectbegeleiders aangeven dat
klanten niet altijd op afspraken verschijnen, gaan we uit van gemiddeld acht klanten die
moeten worden benaderd.
Hiermee komen we op acht (klanten benaderen voor één toezegging) maal zeven
(benodigde toezeggingen per subgroep) is 56 klanten die per subgroep moeten worden
benaderd. We leveren daarom aan de trajectbegeleiders lijsten van circa 56 jongeren, 56
ouderen, 56 klanten met arbeidsbeperking, en 56 statushouders.
Selectie tot lijsten
We ondernamen de volgende stappen voor het terugbrengen van de bestanden tot vier
lijsten van circa 56 aselect gekozen klanten:
1. Selectie op afstand tot de arbeidsmarkt (om lijst terug te brengen tot maximaal 80
klanten)
Voor het bepalen van iemands afstand tot de arbeidsmarkt, gebruikten we de reintegratieladder. Deze ladder kent acht treden (en een trede als men uitstroomt uit
de uitkering) en geeft een indicatie van iemands afstand tot de arbeidsmarkt. We
wilden per lijst maximaal tien klanten per trede overhouden, zodat we het aantal
klanten per lijst tot maximaal 80 klanten terugbrachten, maar wel alle afstanden
tot de arbeidsmarkt behouden bleven. Van treden waarop minder dan tien klanten
zaten, werden alle klanten meegenomen.
Voorbeeld: er zijn vijftig jongeren op trede twee; dan behielden we iedere vijfde
jongere op trede twee in het bestand; de overige jongeren werden verwijderd.

De NVA gebruikt geen re-integratieladder. Voor de groep statushouders gebruikten
we daarom informatie over inburgering als indicatie voor iemands afstand tot de
arbeidsmarkt.
2. Ontdubbelen
Vervolgens zijn de lijsten naast elkaar gelegd, omdat er dubbelen voorkomen. De
dubbelen zijn van één van beide lijsten verwijderd. We hebben hierbij gelet op
spreiding van achtergrondkenmerken.
Voorbeeld: op de lijst klanten met arbeidsbeperking stonden veel jongeren;
daarom verwijderden we van deze lijst de dubbelen, zodat in de lijst jongeren ook
jongeren met arbeidsbeperking overblijven.
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3. Selectie op trajectduur (om lijst terug te brengen tot circa 56 klanten)
Na ontdubbelen bevatten de lijsten van iedere subgroep nog circa zestig tot
zeventig klanten. Om dit terug te brengen, is geselecteerd op trajectduur, zodat
iedere trajectduur ongeveer evenveel voorkomt op de lijsten. We hebben hierbij
gelet op spreiding van achtergrondkenmerken.
Voorbeeld: als op de lijst veel klanten met een korte trajectduur en weinig met
een lange trajectduur stonden, dan zijn alle klanten met lange trajectduur
behouden en enkele klanten met korte trajectduur buiten de selectie gevallen.
4. Randomiseren
De klanten op iedere lijst randomiseren, zodat de volgorde op de lijst volledig
willekeurig is. Trajectbegeleiders benaderen de klanten in volgorde van deze lijst.
Om dit laatste te stimuleren, is gestart met het uitzetten van alle eerste 30 klanten
van de lijst jongeren, ouderen, statushouders en klanten met arbeidsbeperking. Dit
leverde al voldoende respondenten op, zodat de rest van de lijst niet is uitgezet.
Redenen waarom klanten niet werden benaderd of niet mee wilden doen
Niet alle klanten van Arbeidsintegratie konden worden benaderd of wilden meedoen. De
belangrijkste reden waarom klanten niet werden benaderd of niet wilden meedoen was
dezelfde, namelijk te ernstige psychische klachten / te grote beperkingen. Minder
voorkomende redenen waarom klanten niet zijn gevraagd zijn onder andere dat ze niet
bereikbaar waren, de intake nog moest plaatsvinden, of dat het niet verantwoord was
(bijvoorbeeld mensen met een gebouwverbod).
Drie klanten deden niet mee nadat zij in eerste instantie wel hadden toegestemd met
deelname. Twee van deze klanten zagen van het interview af: één vrijwel direct, en één
verscheen niet op de interviewafspraak en zag er daarna vanaf. De derde klant verscheen
ook niet op de interviewafspraak en was daarna - ondanks herhaalde contactpogingen door
zowel de onderzoekers als trajectbegeleider - niet meer bereikbaar.

Foto: Freeimages.com / Yarik Mishin
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Samenvatting
Eind 2018 en begin 2019 zijn er negen spiegelgesprekken geweest met inwoners en een
met partners. In alle gesprekken ging het over bereikbaarheid en toegankelijkheid, maar
ook veel andere thema’s kwamen in deze gesprekken aan bod. De uitkomsten uit deze
spiegelgesprekken beschrijven we in dit rapport.
Bekendheid en toegang kan volgens verschillende inwoners beter
Inwoners geven aan dat de wijkteams onder inwoners en organisaties niet altijd goed
bekend zijn, omdat ze soms laat of eerst naar de verkeerde organisatie doorverwezen
worden. Inwoners benoemen wel dat deze bekendheid belangrijk is, omdat inwoners dan
eerder bij het wijkteam terecht kunnen komen waardoor problemen deels minder groot
zijn.
Spannend contact op te nemen en lastig in te schatten wat te verwachten
Het was voor veel inwoners spannend om voor het eerst met het wijkteam contact op te
nemen. Dit in verband met bijvoorbeeld schaamte over de situatie die is ontstaan, angst
voor oordelen of het lastig vinden om over privéproblemen te praten. Opnieuw contact
opnemen vinden ze veel makkelijker.
Veel inwoners geven ook aan dat ze vooraf niet wisten wat ze konden verwachten van het
wijkteam of noemen dat ze verkeerde verwachtingen hadden. Zo waren er inwoners die
het idee hadden dat ze door aanmelding bij het wijkteam de regie op hun leven kwijt
zouden raken. Als mensen eenmaal gesprekken hebben, dan is het hen vaak wel duidelijk
waar het wijkteam voor is.
Meestal positief over snelheid
Inwoners vinden dat ze over het algemeen snel een eerste afspraak hebben na het eerste
contact met het wijkteam. En daarna vinden ze de bereikbaarheid goed, wat ze vooral in
crisissituaties erg belangrijk vinden. Dat ze deze bereikbaarheid goed vinden, komt vooral
doordat ze zowel kunnen bellen als appen. Over de snelheid waarmee de hulp startte als
er specialistische hulp nodig was wisselen de meningen. Waar de een vond dat het
verrassend snel ging, sprak een ander van een wachttijd. Bij wachttijd noemen sommigen
wel dat ze dan overbruggingshulp via het wijkteam kregen.
Houding heel belangrijk en meeste inwoners hier (heel) tevreden hierover
Over de houding van de medewerkers van het wijkteam zijn de inwoners over het
algemeen (heel) tevreden. Ze noemen de medewerkers menselijk en warm en hebben bij
hen echt het gevoel dat ze als mens gezien worden. Verder zetten ze zich volgens de
inwoners echt voor hen in, oordelen ze niet en gaan ze naast de inwoner staan. Inwoners
spreken vaak van een klik en benoemen dat dit heel belangrijk is. Door deze prettige
houding geven inwoners aan dat ze sneller vertrouwen hebben en meer open zijn,
waardoor er betere hulp tot stand kan komen. Alhoewel de meesten positief zijn over
vertrouwen, blijkt uit een enkel voorbeeld wel hoe makkelijk dit ook beschaamd kan
worden.
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Kwaliteit wijkteam over algemeen (heel) goed
Over het algemeen zijn inwoners heel tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die
ze van het wijkteam krijgen. Zo wordt er vaak genoemd dat inwoners niets kunnen
bedenken wat beter had gekund. Verder was de ondersteuning regelmatig breder dan ze
verwacht hadden en was er bijvoorbeeld ook praktische ondersteuning mogelijk. En de
hulp was vaak passend. Ook doel- en actiegerichtheid en snelheid worden vaak als
belangrijke kwaliteitsaspecten benoemd. Qua gedrag van de wijkteammedewerkers vinden
ze vooral het doorvragen en de adviezen goed, wat regelmatig bij inwoners leidde tot een
breder zicht op het eigen functioneren.
Ook het eerste gesprek vond men over het algemeen goed, al noemen enkelen dat zij wel
meer informatie over de rol of deskundigheid van het wijkteam had gewild. Tot slot
pleiten twee inwoners met kinderen boven de 16 jaar voor het zoeken naar mogelijke
vormen van afstemming met ouders als de jongere niet wil dat de ouders over de hulp
geïnformeerd worden.
Maatwerk belangrijk en zeer gewaardeerd
Uit verschillende voorbeelden blijkt hoe belangrijk inwoners het vinden dat er qua hulp
maatwerk mogelijk is. Zo hebben inwoners in een crisissituatie wat anders nodig dan
daarbuiten. En ook over de situaties waarin er afgeweken werd van een regel, zijn
inwoners vaak heel positief, omdat het echt paste bij hun situatie.
Veel verschillende effecten van hulp voor inwoners
Voor verschillende inwoners was de hulp van of via het wijkteam van zeer groot belang. Zij
zeggen dat ze hierdoor weer perspectief zien in hun leven. Zij benoemen hoe dankbaar zij
hiervoor zijn. Veel anderen geven aan dat de hulp ervoor zorgt dat ze meer rust ervaren,
doordat er spanning van hen af is gevallen. Hierdoor ervaren ze meer ruimte voor
belangrijke zaken, zoals aandacht voor hun kinderen.
Bij anderen is het effect dat ze meer zelf doen of durven, al zijn er ook enkelen die het
idee hebben dat ze niet zonder hulp kunnen. Daarnaast zijn er enkele inwoners die
aangeven door de hulp meer dagbesteding of zelfvertrouwen te hebben. Een inwoner is
kritisch over het effect, omdat er in zijn complexe gezinssituatie na twee jaar nog niet de
juiste hulp is.
Positief over netwerk en regierol, wisselend over samenwerking
Alhoewel inwoners het prettig vinden dat het wijkteam zoveel contacten heeft met andere
zorgaanbieders, hebben ze verschillende ervaringen over hoe deze samenwerking loopt.
Waar de een vindt dat het achter de schermen heel goed loopt, zegt een ander dat de
samenwerking niet soepel verliep omdat er veel instanties betrokken waren. Specifiek
noemen ze dat ze het meegaan naar organisaties en de warme overdracht waarderen.
Over het algemeen zijn inwoners blij met de regierol van de wijkteams, vooral als er veel
organisaties betrokken zijn.
Partners zijn over het algemeen ook positief over de samenwerking met de wijkteams. Ze
zien de komst van de wijkteams als een echte verbetering voor de inwoners omdat
wijkteams meer integraal werken. Al zien ze in de samenwerking ook nog wel
verbetermogelijkheden zoals vaker samen op huisbezoek gaan en inwoners eerder
doorsturen naar specialistische zorg. Daarnaast hebben ze het idee dat het wijkteam soms
juist meer hulp zelf zou kunnen oppakken als daar meer capaciteit voor zou zijn.
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Werkwijze wijkteam
Over de uitgangspunten van de wijkteams zoals ‘een gezin een plan’, ‘ondersteuning
dichtbij huis’ en ‘het aanzetten tot zelfredzaamheid’ zijn inwoners over het algemeen
heel positief, al wisselen de ervaringen met de uitvoering ervan. Zo vindt een deel dat het
wijkteam goed problemen signaleert bij andere gezinsleden, terwijl anderen op dit punt
nog wel verbetermogelijkheden zien. En zo zien ze duidelijk de toegevoegde waarde van
gesprekken thuis voeren, maar vinden verschillenden dit voor het eerste gesprek (erg)
spannend. Ook vinden inwoners het vaak fijn om zoveel mogelijk zelf te doen en samen
met wijkteammedewerkers als dat nodig is, maar zijn er ook inwoners die het idee hebben
dat ze niet zonder het wijkteam kunnen. Ook van het werken met duo’s zien inwoners de
toegevoegde waarde, al is meer verwachtingsmanagement hierover soms wel gewenst. Zo
zouden inwoners het op prijs stellen als er van te voren duidelijk is wie er komen en
waarom wijkteammedewerkers met zijn tweeën komen.
Over het algemeen minder regels, wel enkele kanttekeningen
Inwoners benoemen dat ze over het algemeen minder of soms zelfs geen last van regels
hebben. Of dat er in specifieke gevallen maatwerk mogelijk bleek door flexibel met
bepaalde regels om te gaan. Hierbij maken ze vaak de vergelijking met andere organisaties
waar ze wel meer regels of bureaucratie ervaren. Alhoewel de meerderheid tevreden is,
zijn er wel verschillende inwoners en partners die wel negatieve ervaringen hebben of op
dit punt verbetermogelijkheden zien. Zo vinden zorgaanbieders dat het lang duurt voordat
ze kunnen starten met hulp, omdat ze moeten wachten op de ondertekende beschikking.
En inwoners vinden het niet altijd duidelijk of wenselijk dat ze alleen zelf
verantwoordelijk zijn om contact op te nemen met het wijkteam bij het aflopen van
beschikkingen.
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1.
1.1

Inleiding

Aanleiding

Het managementteam Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort (SWA) wil komen tot vormen
van cliëntenparticipatie die recht doen aan de missie en visie van de Stichting. Daarom
heeft de stichting eind 2018 en de eerste helft van 2019 negen spiegelgesprekken met
hulpvragers van elk wijkteam en één met partners georganiseerd. Onderzoek & Statistiek
(O&S) van de gemeente Amersfoort heeft deze spiegelgesprekken geleid. Op basis van deze
spiegelgesprekken hebben de verschillende wijkteams besproken welke succes- en
verbeterpunten er zijn en de verbeteracties die de wijkteams op basis hiervan
geformuleerd hebben, nemen de wijkteams mee in de jaarplannen.
SWA wil ook inventariseren welke succes- en aandachtspunten er zijn. Dit om te kunnen
bepalen welke punten ze willen behouden en op welke punten ze extra aandacht, of indien
van toepassing verbeteringen, willen. Aan Onderzoek & Statistiek (O&S) is gevraagd om
een totaalrapport van de 10 gehouden spiegelgesprekken te maken.

1.2

Onderzoeksmethode

Spiegelgesprek als methode
Een spiegelgesprek is een gesprek met cliënten in de vorm van een kringgesprek. Hierbij
vraagt een gespreksleider aan cliënten hoe ze de dienstverlening ervaren hebben en wat
ze daarvan vinden. Na verloop van tijd stellen de gespreksleiders de specifieke vragen die
vooraf zijn opgesteld door de medewerkers. De betrokken medewerkers zijn als
toehoorders aanwezig. Pas na het kringgesprek mogen zij vragen stellen, en dan nog alleen
maar verduidelijkende vragen. Zij mogen dus niet in de rol van verdediger of uitlegger
gaan zitten. Het doel van deze spiegelbijeenkomsten is leidinggevenden en medewerkers
zich (opnieuw) bewust te maken van het inwonersperspectief en om te leren van de
ervaringen van cliënten.
SWA heeft er voor gekozen om het in elk spiegelgesprek in ieder geval over het thema
bereikbaarheid en toegankelijkheid te hebben.

1.3

Onderzoeksopzet

Rapport op basis van negen spiegelgesprekken met inwoners, één met partners
In dit rapport beschrijven we de uitkomsten uit tien spiegelgesprekken. Op wijkteamniveau
zijn negen spiegelgesprekken met inwoners met een hulpvraag gevoerd die meermaals
contact met het wijkteam gehad hebben (negen wijkteams, negen spiegelgesprekken). De
inwoners zijn persoonlijk door de wijkteammedewerkers uitgenodigd voor het
spiegelgesprek. Voor de tijd is er bij elk wijkteam aangegeven dat het belangrijk is om ook
naar verwachting ‘kritische’ mensen uit te nodigen. Bij het spiegelgesprek met partners
waren veertien professionals aanwezig. Onder andere vanuit zorgaanbieders (Youké,
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Beweging 3.0, Amerspoort, Welzin, ’s Heerenloo, Fornhese, Save, Foss & Partners en
Kwintes), huisartsen (huisartsen Eemland en POH van huisartsenpraktijk) en financiële
hulpverlening (Stadsring 51 en minimacoach van WIZ) en GGD.
Per gesprek waren minimaal vijf en maximaal elf inwoners aanwezig en bij de partners
waren dit er 14. In totaal hebben we 85 mensen gesproken.
We beschrijven in de rapportage naast hoofdlijnen ook individuele ervaringen, omdat
Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort ook van incidenten of specifieke ervaringen kan
leren.
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Resultaten

Foto: Freeimages.com / Justine FG
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2.
2.1

Bereikbaarheid en
toegankelijkheid

Bekendheid wijkteam

Bekendheid wijkteam kan volgens verschillenden beter, wel belangrijk
In bijna alle gesprekken komt terug dat inwoners voor de tijd regelmatig niet wisten dat er
een wijkteam was. Dit komt waarschijnlijk deels doordat de wijkteams relatief nieuw zijn
(in de meeste wijken sinds 2015), terwijl veel andere organisaties in het sociaal domein er
langer zijn. Daarentegen gaven ook enkele inwoners aan dat het wijkteam goed bekend is.
De gesproken inwoners zijn uiteindelijk vaak via mensen in hun omgeving, een
zorgaanbieder, Indebuurt033, school, of de huisarts bij het wijkteam terecht gekomen en
wisten er zelden zelf van. Soms worden ze eerst ook naar het verkeerde gewezen. ‘Ik was
met vrouwen samen aan het praten bij de peuterspeelzaal en zij noemden het wijkteam.
Zij gaven aan bij het buurthuis. Via buurthuis, kreeg ik het telefoonnummer.’
Verschillende inwoners benoemen wel het belang van meer bekendheid. Dit belang is
volgens hen dan vooral dat inwoners eerder bij het wijkteam terecht komen op het
moment dat de problemen nog minder groot zijn.

“Ik wist niet dat er zulke mensen zijn die dit doen.”
“Ik wist eerst niet waar ik moest wezen. Door googelen en via het
geldloket kwam ik bij wijkteam.”
Vaak vooraf niet duidelijk wat ze konden verwachten van het wijkteam
Bij de mensen die er wel vanaf wisten of de mensen die er uiteindelijk via anderen wel
terecht kwamen, was het vaak vooraf niet helemaal duidelijk wat ze kunnen verwachten.
Iemand benoemt het als volgt: ‘Je hoort het wijkteam overal, maar het is niet helder wat
zij doen.’ En een andere inwoner beschrijft het als ‘een verrassend pakket’. Deels waren
er vooraf ook verkeerde verwachtingen. Zo dacht een mevrouw in eerste instantie dat het
wijkteam alleen voor hele ernstige gevallen was. Een ander dacht dat het wijkteam veel
smaller hulp verleende. En weer een andere inwoner had bij het wijkteam, op basis van de
naam, geen professionals verwacht.
Als mensen eenmaal gesprekken bij het wijkteam gehad hebben en hier later bijvoorbeeld
met een nieuwe vraag terecht komen, dan is het hen over het algemeen wel duidelijk waar
het wijkteam voor is. Al noemen inwoners het soms wel lastig om te begrijpen hoe het
wijkteam zich verhoudt tot andere organisaties.
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“Ik was verrast dat er tijdens de intake echt professionals langskwamen
en niet zomaar even iemand.”
“Het eerste gesprek was ook erg fijn, ik vraag niet snel om hulp en nu
kreeg ik meer hulp dan verwacht. (….) Ik had geen verwachtingen,
alleen laagdrempelig en dat overstijgt mijn verwachtingen.”
Soms volgens inwoners verkeerde verwachtingen ten aanzien van regie kwijtraken
Enkele inwoners gaven aan dat ze vooraf het idee hadden dat ze zelf de regie over hun
leven kwijt zouden raken door naar zich bij het wijkteam aan te melden. Later ervaren ze
dat dit niet zo is. Zo geeft een inwoner aan: ‘In het begin ben je heel voorzichtig, want zij
hebben macht, maar je weet dat het niet waar is.’

“Eerste verwachting was: nu word ik geleefd, moet ik doen wat zij
zeggen. Was een hele verkeerde verwachting.”
Verschillende meningen over website
De meningen over de website van de wijkteams is wisselend. Zo noemt een inwoner
hierover dat deze ‘heel duidelijk en prettig voor gebruikers is’ en ‘je kunt gemakkelijk
vinden waar je naar op zoek bent’. Een ander vindt daarentegen dat de website niet
duidelijk laat zien hoe je bij een specifiek wijkteam terecht komt. Hij mist een
telefoonnummer en een adres. Iemand anders noemt dat de website niet up to date is. En
weer een ander zou graag willen dat je je op de website aan zou kunnen melden met een
aanmeldformulier naast telefoonnummer en e-mailadres.
Enkelen hebben mening over folder: niet iedereen herkent zich erin
Tijdens de spiegelgesprekken begint men weinig over de folder van het wijkteam. De keren
dat er specifiek naar gevraagd wordt, geven verschillende mensen aan dat ze deze niet
gelezen hebben of dat deze ‘geen indruk gemaakt’ heeft. Toch waren er ook enkelen die
wel hun mening of ervaring deelden. Zo geven drie personen na het lezen van de folder
aan dat ze het idee hadden dat wat er allemaal stond geen betrekking op hen had. Zo
geeft een inwoner aan dat er over allerlei groepen gesproken wordt, maar niet over
gehandicapten. Daarnaast gaf een persoon aan dat het te summier was, terwijl een ander
vond dat er handige dingen in stonden. En een persoon geeft aan dat hij de folder heeft
gebruikt bij de voorbereiding op het gesprek.
Verschillende tips voor meer bekendheid en een beter beeld van het wijkteam
In verschillende gesprekken noemen inwoners tips om de bekendheid van de wijkteams en
wat ze doen te vergroten bij organisaties en inwoners. Hierbij wordt door sommigen
benadrukt dat het dan ook duidelijk moet zijn dat het wijkteam anders (breder, integraler
en minder bureaucratisch) werkt dan andere organisaties. Zo noemen ze dat er af en toe
iets over de wijkteam in de Amersfoortse kranten gezet zou kunnen worden. Ook een
overzicht maken en delen van wat er zoal in Amersfoort is qua hulp en ondersteuning en
daarbij de rol van het wijkteam is een genoemde manier. En je ook meer presenteren bij
andere organisaties noemt men hierbij als optie. Dit kan dan enerzijds door er folders van
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het wijkteam neer te leggen, maar ook door verschillende organisaties meer te vertellen
over wat het wijkteam precies doet.

2.2

Toegankelijkheid

Inwoners noemen niet dat ze een locatie te missen waar ze heen kunnen gaan
Alhoewel uit het Rekenkameronderzoek komt dat wijkteammedewerkers een fysiek punt
voor cliënten missen, beginnen inwoners hier zelf niet over in de spiegelgesprekken. Alleen
één inwoner noemt dat hij het een minpunt vindt dat hij niet naar het wijkteam kan om
bijvoorbeeld papieren af te geven. En een ander vindt het wel raar dat er geen kantoor is,
maar vindt het niet erg omdat hij wel de meerwaarde van gesprekken thuis ziet. Verder
zegt niemand dat ze dit missen. Dit blijkt deels ook uit dat inwoners over het algemeen
blij zijn met de gesprekken thuis (zie ook paragraaf 6.5).
Voor sommigen zoeken om bij wijkteam terecht te komen
Alhoewel mensen geen fysieke locatie lijken te missen, hadden sommige inwoners wel
moeite om het wijkteam te vinden. Deels gaat het om mensen die niet wisten dat het
wijkteam bestond en die eerst bij andere organisaties binnenkwamen. Daarnaast gaat het
er soms om dat het even duurde voordat iemand het (goede) telefoonnummer vond.
Specifiek geeft iemand aan dat het makkelijk is dat het wijkteam in de school aanwezig is.

“De gemeente heeft mij niet goed doorverwezen. Hoe je terecht komt
bij het wijkteam is echt onduidelijk.”
Vaak heel spannend om naar wijkteam te gaan
Als men eenmaal van het wijkteam wist, dan vonden veel mensen het wel spannend om
hiermee contact op te nemen. Bijvoorbeeld vanwege schaamte over de situatie die is
ontstaan, angst voor oordelen of het lastig vinden om over privéproblemen te praten.
Deels kwam dit soms door negatieve ervaringen bij andere organisatie in het sociale
domein.
Daarentegen waren er ook inwoners die aangeven dat ze het niet erg vonden om naar het
wijkteam toe te stappen: ‘Als je hulp nodig hebt, dan moet je daarom vragen’.

“Ik schaam me dan. Na het eerste gesprek werd dit beter. Privé dingen
vertellen blijft moeilijk. Hoe persoonlijker het is, hoe spannender.”
“Ik had wel slapeloze nachten gehad van allerlei negatieve ideeën.
Maar nu ben ik erg positief.”
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Voorbeeld van een inwoner die het spannend vond naar wijkteam te gaan
“Ja ik ben er eigenlijk niet echt naar op zoek gegaan. Zij hebben mij gevonden maar
daar ben ik wel blij mee. Ik durfde zelf geen hulp te vragen en het probleem wordt zelf
niet kleiner, groter alleen eigenlijk. Ik ben al een keer eerder aangesproken door het
wijkteam, en die wilde wel eens komen praten. Dit vond ik toen een beetje raar, ik kon
namelijk mijn eigen problemen oplossen.” Hij vertelt dat een vorige instantie ook al
eens wilde langskomen: “Ze wilde toen in ieder geval thuis een praatje maken en dat
wilde ik toen niet dus heb ik het afgehouden.”
Meneer geeft aan dat hij niet denkt dat hij eerder hulp had gezocht als hij eerder van
het wijkteam had gehoord. “Het is natuurlijk ook schaamte en je denkt dat je het zelf
wel kan oplossen en je schuift dingen voor je uit. Zelf vind ik het moeilijk om te
bedenken wanneer ik die stap zou nemen, dus het was wel fijn dat ze mij benaderd
hebben. Ik ervaar bij het wijkteam dat er meer naar je probleem geluisterd wordt. Bij
een woningcorporatie zeggen ze alleen het is jouw probleem en los het maar op.”
Eenmaal bekend dan is (opnieuw) contact opnemen veel laagdrempeliger
Als inwoners eenmaal het wijkteam kennen, dan vinden inwoners het over het algemeen
veel minder spannend om opnieuw contact op te nemen. “Ik wist dat als er iets was, dat ik
contact kon opnemen”.

“Voor mij is de drempel om opnieuw contact op te nemen ook echt
veel lager geworden. Stel ik zou weer in de problemen komen, dan zou
ik niet schromen om contact op te nemen met het wijkteam. Er is
helemaal geen drempel meer voor mij.”
Anders binnenkomen als je verplicht hulp wijkteam krijgt
Een deel van de cliënten van het wijkteam komen onvrijwillig binnen via Save. Deze
inwoners geven tijdens de spiegelgesprekken aan dat het voor hen wel anders
binnenkomen is. Zo noemt een dat er volgens hem bij een vrijwillige aanmelding meer te
winnen is voor het wijkteam. Ook een ander noemt dat de beginsituatie bijzonder was,
omdat het een vorm van verplichte ondersteuning was.

2.3

Snelheid

Over het algemeen positief over snelheid afspraak na eerste contact
Inwoners vinden dat ze over het algemeen snel een eerste afspraak hebben na het eerste
contact met het wijkteam. Vaak wordt genoemd dat ze binnen een week een afspraak
hadden en over deze snelheid zijn ze vaak positief. Twee personen noemen wel dat de
wachttijd wat langer was en dit was beide rond een zomerperiode. De een geeft aan dat
dit ‘geen probleem’ was en de ander vond het ‘heel lang duren’.
Verschillende ervaringen over hoe snel hulp startte
De ervaringen over hoe snel de hulp startte wisselden. Zeker als er specialistische hulp via
een andere zorgaanbieder nodig was, dan spreken sommige inwoners van een wachttijd.
Deels noemen inwoners wel dat wijkteammedewerkers dan met hen op zoek gingen naar
een alternatief of een invulling van hulp voor de overbruggingsperiode. Een inwoner, die
ook aangeeft dat ze in het begin geen concrete hulpvraag had, geeft aan dat de hulp laat
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startte doordat er volgens haar steeds medewerkers van het wijkteam weg gingen.
Alhoewel een deel van de inwoners dus vindt dat het lang duurde, zijn er ook inwoners die
juist blij verrast waren over hoe snel de hulp startte.

“Ik was in de veronderstelling dat er bij instanties veel wachtlijsten
waren, maar het ging verbazingwekkend snel eigenlijk.”
“Bij de nodige hulp was de wachttijd lang. Het wijkteam heeft
geholpen om te kijken wat gaan we dan in de tussentijd doen.”
Eenmaal in contact ook tevreden over snelheid reactie
Als inwoners eenmaal hulp van het wijkteam krijgen, zijn inwoners tevreden over de
snelheid van reacties. Ze vertellen dat ze vaak snel reactie krijgen op berichten via
Whatsapp of snel teruggebeld worden. Ze noemen vaak dat dit dezelfde dag is, al zegt een
persoon dat het soms wel een dag of drie duurt en dat binnen een dag prettig zou zijn. Op
vrije dagen en in het weekend duurt het wel wat langer, maar dan komt er volgens
inwoners vaak reactie op de eerste dag dat de medewerker weer werkt. En dit vinden zij
begrijpelijk. Alhoewel reageren op werkdagen en –tijden de standaard gang van zaken
lijkt, geven twee inwoners aan dat zij ook ’s avonds nog weleens een appje terug krijgen.
De een verwachtte dit niet en de ander vond het heel prettig.
In het algemeen vinden inwoners de snelle reacties eigenlijk allemaal prettig. Verder geeft
een inwoner aan dat zo’n snelle reactie ook het gevoel geeft dat je gehoord wordt.

“De laagdrempeligheid van het contact is erg fijn. Als ik een gesprek
wil kan ik op dinsdag een belletje of appje doen en dan wordt er zo
snel mogelijk een gesprek ingepland.”
Idee dat zaken sneller gaan als wijkteam contact heeft met andere instanties
Verschillende inwoners noemen dat ze het idee hebben dat organisaties, zoals de
gemeente of woningcorporaties, beter reageren als het wijkteam contact opneemt en dat
het daardoor sneller gaat. Een persoon vertelt dat ze op school meer gedaan krijgt als ze
zegt dat ze contact heeft met het wijkteam. Ze zegt grappend dat het wijkteam goed
werkt als ‘dreigmiddel’. Anderen noemen dat bij contact van het wijkteam met
zorgaanbieders de wachttijd soms korter was.

“Als er snel dingen geregeld moeten worden, dan helpt het wijkteam
ook. Als ik zelf dingen moet regelen stagneren dingen. Het lijkt er ook
op dat er op het wijkteam sneller gereageerd wordt.”
“Ik vond het bijzonder dat doordat het wijkteam erachter aan is
gegaan dat de wachttijd korter was en ik sneller geholpen werd.”
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2.4

Bereikbaarheid

Voor een deel verwarrend dat je eerst iemand van de gemeente aan de lijn hebt
In eerste instantie krijgen inwoners standaard te maken met Wijkteam
Klantcontactcentrum van de gemeente en als deze lijnen allemaal bezet zijn bij de
gemeente. Ook voordat het wijkteam Klantcontactcentrum er was, kwamen inwoners eerst
bij de gemeente binnen. In verschillende spiegelgesprekken beginnen inwoners erover dat
ze het verwarrend vinden, dat ze voor het wijkteam bij de gemeente terecht komen. Deels
noemen inwoners hierbij dat het bellen voor hen toch al een hele drempel is en dat ze
liever iemand van het wijkteam aan de telefoon hadden willen hebben. En dat het de
standaard manier van werken is, lijkt ook voor inwoners die al contact hebben met het
wijkteam niet duidelijk. Zij geven tijdens het spiegelgesprek bijvoorbeeld aan dat ze nog
steeds niet weten hoe ze in eerste instantie rechtstreeks contact op hadden kunnen
nemen. Een deel van de cliënten vindt het dus verwarrend of niet prettig, maar een ander
deel zegt het prima te vinden om op deze manier bij het wijkteam terecht te komen.

“Bellen, dat vind ik spannend. En dan word ik doorverbonden en heb ik
ineens gemeente Amersfoort aan de lijn. Ik had graag een algemeen
iemand van het wijkteam aan de telefoon willen hebben, of
vervangende wijkteammedewerker.”
“Ik had ook niet geweten hoe ik rechtstreeks in contact had kunnen
komen met het wijkteam.”
Bereikbaarheid over algemeen goed, app in specifieke situatie niet prettig ervaren
Over het algemeen zijn inwoners heel tevreden over de bereikbaarheid van het wijkteam.
Deze tevredenheid komt niet doordat ze de wijkteammedewerker altijd direct aan de lijn
krijgen als ze contact opnemen, maar vooral doordat ze vaak snel terugbellen of appen.
Een enkeling noemt dat het soms wel wat langer duurt, maar dat dit dan ook komt doordat
ze daarna zelf telefonisch slecht bereikbaar zijn.
Inwoners vinden het fijn dat ze met het wijkteam zowel kunnen bellen als appen. Hierbij
doelen ze er vooral op dat het vaak laagdrempelig is en snel contact mogelijk maakt.
Specifiek noemt iemand het fijn dat hij een herinnering krijgt van de afspraak via
WhatsApp.
Alhoewel bijna iedereen de manieren van communiceren via bellen en appen prettig vond,
noemt een inwoner dat ze bij hem thuis het communiceren vanuit het wijkteam met een
appje niet prettig vonden. Het ging in dit geval om serieuze problematiek en vooral zijn
vrouw vond dat het middel van WhatsApp hier niet bij past.

“Hij is goed bereikbaar, ik kan altijd even appen.”
“Ik kreeg na het eerste gesprek een telefoonnummer om contact op te
nemen. Het feit dat dat kan als het nodig is, was wel fijn”.
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Bereikbaarheid in crisis extra belangrijk
Verschillende inwoners benadrukken dat deze bereikbaarheid heel belangrijk voor hen is
als er sprake is van een crisis. Hierbij vertellen meerdere inwoners dat er bij nood ook snel
hulp vanuit het wijkteam was.

“Soms ben ik weleens boos geweest als medewerkers niet opnamen,
maar dat komt meer vanuit mijn emotie. Maar ik vind de
bereikbaarheid wel goed. Dus dat is meer als ik denk dat ik een crisis
heb.”
“Ik kon altijd bellen of appen. Bij een noodsituatie was ze er meteen.
Het was heel fijn dat ik daarop terug kon vallen.”
Flexibiliteit qua tijden volgens enkelen prettig
Flexibiliteit qua tijden kwam in alle gesprekken bijna niet spontaan ter sprake en dat is op
zich ook een bevinding. Wellicht komt dit doordat inwoners het niet erg missen of het heel
logisch vinden dat contact in de avonden of weekenden doorgaans niet kan. In het
spiegelgesprek waar hier op verzoek van het team specifiek naar gevraagd is, geeft een
inwoner aan dat het voor haar niet uitmaakt en een ander geeft aan dat de afspraken
altijd overdag zijn, maar dat ze als ze ’s avonds een appje stuurt, de medewerker er ’s
avonds wel op reageert. Een ander geeft aan dat er soms ’s avonds een afspraak is en dat
ze dat qua flexibiliteit heel prettig vindt. Een medewerker van een zorgaanbieder noemt
dat voor haar de mogelijkheid om tussen 17.00 en 20.00 uur contact te hebben wel prettig
zou zijn.
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3.
3.1

Tevredenheid

Houding medewerker

Houding heel belangrijk en meeste inwoners (heel) tevreden hierover
Uit de spiegelgesprekken bleek dat inwoners de houding van de medewerkers van het
wijkteam heel belangrijk vinden. Dit is een van de onderwerpen waar de inwoners het
vaakst uit zichzelf over begonnen tijdens het delen van ervaringen in het spiegelgesprek.
En dan grotendeels heel positief. Ze benoemen in deze gesprekken ook veelvuldig wat het
effect van deze houding op hen is. Bovendien noemen verschillende inwoners in
verschillende gesprekken dat ze niet kunnen bedenken wat de wijkteammedewerker beter
had kunnen doen. En zeker over de houding worden heel zelden negatieve punten
genoemd. Dit komt overeen met de bevindingen uit het inwonerervaringsonderzoek uit
20171 waaruit bleek dat 88% van de inwoners positief was over hoe de medewerker hielp
en over zijn of haar deskundigheid.
Menselijk, warm en echt gezien worden als persoon
Inwoners ervaren de houding van wijkteammedewerkers bijna altijd als (zeer) prettig.
‘Menselijk’ en ‘warm’ zijn woorden die in dit kader vaak genoemd zijn. Voorbeelden van
wat inwoners hierover zeggen zijn: ‘het menselijke is ontzettend fijn’ en ‘de interesse was
echt gemeend. Dat vind ik erg belangrijk’. Ook noemen inwoners dat
wijkteammedewerkers hen echt zien en accepteren als mens. Daarbij laten
wijkteammedewerkers volgens inwoners blijken dat ze de situatie begrijpen en dat ze
daarbij erkenning tonen voor hen als mens of voor de lastige situatie. Dit ‘echt zien’ en ‘je
willen zien’ doen ze volgens de inwoners door echt te luisteren. ‘Een open oor’. Verder
noemen meerdere inwoners dat wijkteammedewerkers uitstralen dat ze echt tijd hebben
voor inwoners tijdens gesprekken.

“Ik word gezien als persoon en niet als nummer.”
“Wat mij mateloos verbaast is dat ze je het idee geven dat je de enige
bent. Hoe kan dat?”
“Bij het wijkteam mag je zijn wie je bent.”
Ervaringen inwoners van niet-westerse komaf: voelt als familie en geen discriminatie
Verschillende inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond, benoemen dat de
wijkteammedewerkers voor hen als ‘familie’ aanvoelt. Ze benoemen hierbij bijvoorbeeld
dat ze heel blij zijn met de steun en dat ze verder geen familie in Nederland hebben.
Verder noemt iemand specifiek dat ze het zo fijn vindt dat er geen discriminatie is door
wijkteammedewerkers en dat ze iedereen hetzelfde behandelen.
1

Rekenkamer Amersfoort (2017). Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort. Rekenkamer
Amersfoort en Panteia Zoetermeer.
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“Het maakt echt niet uit welke kleur je hebt, ze hebben een liefdevol
hart.”
Hoe een inwoner met een niet-westerse migratieachtergrond het wijkteam ervaart
“Ik heb hier verder geen familie. Ik ben van buitenlandse afkomst en ik hou van
mensen. Zij helpen mij en dit vind ik fijn. Zij steunen mij, ik heb er gewoon een goed
gevoel bij. (…) Zij staan open voor mij, dit is voor mij belangrijk.”
Naast je staan en geen stempel drukken
Wat betreft houding noemen verschillende inwoners dat ze het gevoel hebben dat
wijkteammedewerkers echt naast hen gaan staan en niet tegenover hen. Dit bedoelen ze
heel positief. Ze verwijzen hierbij ook regelmatig naar dat ze dat anders ervaren hebben
bij andere organisaties, die naar hun zeggen meer tegenover hen stonden, of een stempel
op hen drukten of oordeelden. Hierbij noemen inwoners dat dit schadelijk kan zijn.
Bij wijkteammedewerkers benoemen inwoners juist vaak het niet oordelen en hoe fijn dit
is. Dit naast je gaan staan en niet oordelen noemt men ook regelmatig ‘steunend’.

“Je hebt inderdaad iemand die naast je staat, zo dichtbij als nodig is.
Dat je soms gewoon even steun hebt of iemand hebt die meedenkt als
dat nodig is.”
“Het wijkteam dwingt niet, ze luisteren naar mijn gevoel en helpen mij
daarbij.”
“Was elke organisatie maar zoals het wijkteam is. Dat ze jou begrijpen
en naast jou staan in plaats van tegenover je gaan staan.”
Door prettige houding sneller vertrouwen en openheid
Het belang van een prettige houding benoemen inwoners ook regelmatig. ‘De
vertrouwensband is ontzettend belangrijk’. Inwoners hebben het vaak over een gevoel van
veiligheid, vertrouwen en je vrij voelen om te zeggen wat je wilt zeggen. Verder noemen
twee inwoners specifiek dat ze het fijn vinden dat de medewerker volgens hen
geheimhoudingsplicht heeft. Een aantal personen noemt dat ze de medewerker vertrouwen
en dat dit vertrouwen voor hen extra belangrijk is en niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld
vanwege autisme, een posttraumatische stressstoornis of eerder geschaad vertrouwen bij
andere organisaties. Verschillende inwoners lichten toe wat dit vertrouwen doet met hun
opstelling. Ze vertellen dat ze zich door de prettige houding en het vertrouwen sneller op
hun gemak voelen en hierdoor eerder of meer open zijn tegenover de medewerker. Deze
openheid of eerlijkheid is belangrijk volgens een inwoner, omdat het grote problemen kan
voorkomen.
Ook als de openheid er niet direct op alle punten was, dan werd daar volgens een inwoner
goed mee omgegaan. Zij zegt dat de wijkteammedewerker het respecteerde als ze
bepaalde dingen niet wilde zeggen. Daar werd dan niet op doorgevraagd, dat vond ze fijn.

“Dat je niet bij elk woord hoeft na te denken, omdat het veilig voelt”.
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“Gevoel van je bent veilig, je mag alles zeggen. Er wordt niet op je
neergekeken en er is geen kritiek. Dat heb ik mijn hele leven gehad. Je
krijgt weer vertrouwen in jezelf.”
Over algemeen heel positief over vertrouwen, maar soms negatief benoemd
De meeste inwoners zijn heel erg positief over het vertrouwen, maar uit enkele negatieve
ervaringen blijkt wel dat het vertrouwen ook makkelijk beschaamd is. Zo noemt een
inwoner dat een eerdere wijkteammedewerker zonder overleg en toelichting haar
visitekaartje aan een medewerker van de kinderopvang had gegeven en dat haar
vertrouwen in deze wijkteammedewerker daardoor weg was. Ook uit het onderstaande
voorbeeld blijkt dat het vertrouwen soms makkelijk beschaamd kan worden.
Moeite met nieuwe medewerker vanwege vertrouwen
Inwoners vertellen dat het door het opgebouwde vertrouwen heel belangrijk is dat ze
zoveel mogelijk dezelfde medewerker houden en dat ze een overgang naar een ander
wijkteam daarom vervelend of lastig vinden. Hierbij noemen verschillende inwoners dat dit
vertrouwen voor hen extra belangrijk is, omdat ze moeite hebben met het vertrouwen van
hulpverleners (en soms mensen in het algemeen).
Dat vertrouwen zo belangrijk is en dat hier zorgvuldig mee omgegaan moet worden, blijkt
ook uit de volgende ervaring van iemand op dit punt een negatieve ervaring had bij de
overdracht van het ene naar het andere wijkteam.
Voorbeeld van hoe het qua vertrouwen misging bij een wisseling van wijkteam
Een inwoner die van het ene wijkteam overging naar het andere wijkteam vindt dat
haar oude medewerker haar situatie bagatelliseerde tijdens het intakegesprek en
daarmee haar vertrouwen beschaamde. Ze zegt hierover het volgende: “De
wijkteammedewerker beweerde dat het allemaal wel meeviel, dat ik beren op de weg
zag, zo werd ik gelabeld. Dat was wel iemand die ik vertrouwde. Zoiets waardevols
wordt dan misbruikt en dan word je buitenspel gezet. Dat kun je niet maken, als mens
niet, als hulpverlener niet.”
Enkelen meningen over privacy: vooral positief
In enkele gesprekken ging het kort over privacy en dit was meestal positief. Een persoon
geeft aan dat hij zelf AVG-specialist is, maar dat hij geen momenten heeft gehad dat hij
zich onprettig voelde qua privacy. Dit kwam onder andere door de gebruikte versleuteling
van BSN. Verder merkt een moeder op dat ze het prettig vindt dat de
wijkteammedewerker bepaalde zaken niet bespreekt met haar kind erbij. Weer een ander
geeft aan dat er altijd toestemming wordt gevraagd voordat ze bijvoorbeeld dossiers
opvragen en dat dat veel vertrouwen geeft.
Een inwoner die wel een kritisch punt heeft, noemt dat het versturen en ontvangen van
documenten in een (meer) beveiligde omgeving zou moeten. Tot slot vraagt wel iemand
hoe ze bij het wijkteam omgaan met de beveiliging van het dossier, vanwege een eerder
datalek.
Ook positief over inzet en voor belangen van de inwoner gaan staan
Inwoners noemen ook vaak dat ze het zo prettig vinden dat de medewerkers zich echt
inzetten voor de inwoners en behulpzaam en betrokken zijn. Zo noemt een inwoner: ‘Ze
doen 100% je best voor je’. En daarbij noemen inwoners ook meerdere keren dat de
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medewerker echt voor hem of haar gaat staan en dat wijkteammedewerkers bijvoorbeeld
‘streden voor mijn belangen’.

“Ik merk echt dat de wijkteammedewerker haar best doet voor mij en
mijn kind.”
“Bij zoeken naar passend vervoer voor dochter was er veel
betrokkenheid. Zelfs tijdens de vakantie van het wijkteam.”
Hoe een inwoner de inzet en het voor je gaan staan ervaart
“Zij denken heel goed met je mee, kunnen je heel goed helpen, weten wat het beste is
op dat moment, en durven in te gaan tegen wat andere partijen van je willen. Het
wijkteam zegt ‘ho’, en kijken naar mijn belang. Dat geeft mij een gevoel van veiligheid.
Ik voelde me erg vergeten, en toen voelde ik me gesteund.”
Klik / band erg belangrijk
Uit de verschillende spiegelgesprekken blijkt dat inwoners de klik met de
wijkteammedewerker erg belangrijk vinden en vaak ervaren inwoners deze ook. Als er
sprake is van een klik, dan komt dit door zaken als persoonlijkheid van de
wijkteammedewerker (bijvoorbeeld warm) en door de houding (bijvoorbeeld betrokken of
menselijk). En volgens een inwoner helpt het thuis ontvangen ook bij het krijgen van een
klik, omdat het hierdoor persoonlijker is waardoor je je sneller op je gemak voelt en je
dan sneller een band hebt. Verder noemen verschillende inwoners humor of het begrijpen
van zelfspot als belangrijk voor de klik.
Een inwoner noemt dat de wijkteammedewerkers ook rekening houden met de klik en hij
vindt dit heel goed. Bij hem is expliciet gezegd dat als er geen klik geweest zou zijn, dat
er dan gekeken zou worden of er iemand anders is waar hij een klik mee heeft. Een ander
geeft aan dat het niet expliciet genoemd is dat er gewisseld zou kunnen worden bij gebrek
aan klik, maar hij zou zich wel vrij voelen om dit te benoemen. Dit omdat er overal open
over gesproken kan worden. Anderen zeggen daarentegen dat ze dit niet aan zouden
(durven) geven, bijvoorbeeld omdat ze blij zijn dat ze hulp krijgen.

“Het is een hele fijne lieve mevrouw, heb ik heel veel steun aan. We
praten en maken een geintje (…). Er is veel plezier. Ik voel me echt
heel goed na afloop.”
“We vonden het heel jammer dat we afscheid moesten nemen. We
worden nu nog steeds goed begeleid door de andere organisatie, maar
het was met een half woord bij het wijkteam al duidelijk, dat is dan
toch die klik.”
Laptop prima geaccepteerd en doet geen afbreuk aan het gesprek
Wijkteammedewerkers nemen standaard een laptop mee naar gesprekken met inwoners.
Vrijwel alle inwoners die iets over de laptop gezegd hebben, zijn hier positief over. Ze
noemen het efficiënt, omdat er daarna geen verslag meer gemaakt hoeft te worden. En ze
vinden het passen bij deze tijd. Verder noemt iemand dat het een subtiele laptop is en dat
21

hij bijvoorbeeld kleiner is dan het scherm bij zijn huisarts. Verschillende wijkteams
hadden over dit onderwerp een vraag opgenomen, omdat ze wilden weten of het afbreuk
zou doen aan het contact of het gesprek, maar niemand noemt iets dergelijks.

3.2

Kwaliteit ondersteuning

Heel tevreden over kwaliteit ondersteuning
Over het algemeen zijn inwoners heel tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die
ze van het wijkteam krijgen. Inwoners zeggen hierover dingen als: ‘ze leveren goed werk’
en ‘twee dikke duimen voor het wijkteam’. Verder noemen inwoners vaak dat ze niets
kunnen bedenken wat beter had gekund.
Als het gaat over de kwaliteit van de ondersteuning, dan hebben inwoners het vaak over
hoe breed die ondersteuning is en soms ook over hoe diep het soms gaat. Ook noemen
inwoners de actiegerichtheid en snelheid vaak als belangrijke kwaliteitsaspecten. Specifiek
wordt een stagiair genoemd die inwoners heel goed vonden: “Die was zo goed, we waren in
shock dat dat een stagiair was’.

“De hulp gaat diep, verder dan ik verwacht had”
“Er had niet iets beter of anders gekund.”
“Wijkteam geeft juiste begeleiding en onderneemt direct actie.
Snelheid en directe actie vind ik belangrijk. En de hulp past ook bij
mij.”
Soms behoefte aan meer duidelijkheid over wie er komt / komen
Verschillende inwoners geven aan dat ze het vooraf fijn vinden als ze weten wie er
langskomt of –komen. Vooral voor het eerste gesprek is dit belangrijk voor hen. Het gaat
dan om of ze alleen of met zijn tweeën komen en om het geslacht van de
wijkteammedewerker(s). Enkele inwoners vertellen dat dit bij hen voor de tijd niet
duidelijk was en dit zorgde soms voor onprettige situaties. Zo kwamen er bij een
vrouwelijke inwoner twee mannen, terwijl zij moeite heeft met mannen. Toen ze dit
aangaf, kreeg ze bij het volgende gesprek een man en een vrouw en dat vond ze prima.
Een andere inwoner zegt dat ze het graag wil weten als er iemand anders komt, omdat zij
het moeilijk vindt om zich ineens open te stellen voor iemand anders.
Tevredenheid over informatie tijdens eerste gesprek, maar ook tips en kritiek
Inwoners geven meestal aan dat het eerste gesprek hen veel duidelijkheid gaf over het
wijkteam. En dat de informatie ook gedoceerd werd gegeven. Zo noemt iemand dat er
alleen in het eerste gesprek verteld wordt, wat je dan moet weten.
Toch waren er (aanvullend) ook tips of kritische geluiden. Zo zegt een inwoner dat het niet
helemaal duidelijk is geworden wat precies de functie van het wijkteam is, of had graag
meer willen weten over de deskundigheid en achtergrond van de medewerkers.
Een andere inwoner vindt dat er meer aan verwachtingenmanagement gedaan moet
worden in het eerste gesprek, omdat er bij haar van alles zou zijn gezegd wat achteraf
niet haalbaar bleek te zijn. Dit kwam volgens haar voort uit enthousiasme, maar het was
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daardoor wel minder realistisch. En iemand vond dat er wel jargon gebruikt werd en dat
het taalgebruik wat zweverig was. Een ander zegt dat hij of zij na het gesprek te vol zat
met informatie. Meerdere inwoners noemen hierbij wel dat de wijkteammedewerkers
dingen opschrijven als ze denken dat het teveel informatie is en dat vinden deze inwoners
prettig.

“Dingen die je moet weten worden verteld. Daarna komt pas het plan
waar je aan wilt werken. Dus in begin was de informatie duidelijk.”
“Het is me niet helemaal duidelijk geworden wat precies de functie
van het wijkteam is. Ik had meer duidelijkheid gewild over
hulpmogelijkheden.”
Breder zicht op functioneren door goed doorvragen
Een specifiek punt wat inwoners vaak noemen is het doorvragen van
wijkteammedewerkers. Zo vinden inwoners dat de wijkteammedewerker goed doorvraagt,
wat meer informatie oplevert en waardoor de medewerker betere hulp kan bieden; soms
ook op terreinen waarvan de inwoner eerst niet besefte dat er hulp nodig was. Specifiek
wordt hierbij verschillende keren genoemd dat de medewerker goed doorvraagt over hoe
het nu met de inwoner gaat. Dit levert soms bij inwoners zelf het besef op dat het niet
(zo) goed gaat.

“Ze vraagt goed door. Dat is fijn, je krijgt daardoor zelf meer inzicht;
waar zit je nu precies mee?”
Voorbeeld van hoe het doorvragen in de praktijk kan werken
“Dat ze toch wel vragen of je wel goed slaapt en naar hoe het met de kinderen gaat als
ze bij je zijn. Dit terwijl de hulpvraag gaat om financiën. Dan ga je toch nadenken over
de situatie vanuit een ander perspectief. Het opent je ogen. (…) Ja het is toch goed,
want zo kan ik het gesprek openen met mijn kinderen in plaats van mooi weer te
spelen. Ze zijn niet gek. Ik heb lang gedaan alsof er niets aan de hand was. Mijn
kinderen worden ook niet meegenomen in het traject of het plan van aanpak, maar ik
vertel ze nu wel over de situatie. Ik besteed nu wel meer aandacht aan wat mijn
jongens vinden.”
Over het algemeen goede adviezen en feedback
Inwoners vinden over het algemeen dat ze goede adviezen krijgen. Hierbij noemen ze dat
dit leidt tot ideeën waar ze zelf niet aan gedacht hadden. Ook zegt iemand dat de
wijkteammedewerker de adviezen op de juiste manier brengt, waardoor ze het ook
aanneemt. In het voorbeeld in het kader hieronder wijst een inwoner wel op een specifiek
punt waarop ze meer proactief advies had gewild. Een andere inwoner vertelt dat ze
waardevolle feedback kreeg die ze nooit eerder gehad had, maar wat voor haar omgeving
wel herkenbaar was. Ook spiegelen (terug geven wat de wijkteammedewerker ziet bij de
inwoner) leidde volgens een inwoner bij haar tot nieuwe inzichten.
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Voorbeeld van waar inwoner meer proactieve houding verwachtte
Een inwoner die over het algemeen heel tevreden is over de hulp die ze krijgt en die
ook veel zelf doet, benoemt wel een specifiek punt waarover ze meer advies zou willen
krijgen. Ze heeft studiebegeleiding voor haar kind nodig en zoekt dit nu zelf uit, maar
komt er niet uit bij welke organisatie ze hiervoor moet zijn. Ze gaat de vraag nu bij het
wijkteam neerleggen. “Ik weet best dat je als wijkteammedewerker niet alles weet,
maar ik had het wel fijn gevonden als ik iets actiever aangeboden had gekregen wat
voor mogelijkheden er waren.”
Voorbeeld van een helpend advies
“De huur komt aan het eind van de maand. Maar dat het mogelijk was om wekelijks
huur te betalen. Daar denk je zelf niet over na, maar dat er meegedacht wordt is echt
fijn. Een praktische tip dat iets mogelijk was. Het is iets kleins misschien, maar voor mij
was dit echt een oplossing.”
Praktische hulp wordt erg gewaardeerd
In verschillende wijkteams vertellen inwoners dat ze ook blij zijn met de praktische hulp
die ze krijgen van het wijkteam. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van urgentie, het reageren
op woningen bij de woningcorporatie, het kiezen van scholen, regelen van vervoer en het
meekijken met de administratie en brieven. Het effect van deze praktische hulp is volgens
inwoners meer rust en overzicht.
Dat het wijkteam soms ook met dit soort zaken helpt, wordt erg gewaardeerd. Hierbij
maken verschillende inwoners de vergelijking met andere organisaties waar ze niet met dit
soort zaken helpen. Aan de andere kant zijn er ook inwoners die aangeven dat ze zelf
dingen uit moesten zoeken en meer praktische hulp hadden gewild.
Genoemde voorbeelden van kwaliteit door gedrag medewerker
Inwoners noemen veel verschillende voorbeelden van het gedrag van
wijkteammedewerkers dat tot een goede kwaliteit van ondersteuning leidt. Ten eerste
gaan deze voorbeelden deels over het gedrag van de wijkteammedewerker. In dit kader
noemt een inwoner bijvoorbeeld het kritisch naar zichzelf kijken van de
wijkteammedewerker en het van eigen overtuigingen afstappen.
Ten tweede gaan deze voorbeelden deels over de houding van de medewerker ten opzichte
van de inwoner. Zo noemen inwoners dat de medewerker zakelijk en professioneel blijft
als het nodig is of dat deze niet over grenzen van inwoners heen stapt. En een ander
noemt dat het denken in oplossingen en mogelijkheden goed helpt. Ook noemt iemand dat
het fijn is dat de wijkteammedewerker echt goed luistert, waardoor je je verhaal niet
twee keer hoeft te vertellen.
En tot slot heeft een deel van de voorbeelden meer te maken met een professionele
werkwijze. In dit kader noemt men terugkoppeling geven, ook als er nog geen antwoord is
en dat eraan komt.

“Het wijkteam praat positief met je, om je beter te voelen. Ze
proberen je op te peppen en niet in de put te praten.”
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Voorbeeld van kwaliteit bij wijkteammedewerker volgens inwoner
“Ik ben zelf ook wel kritisch, ook in de omgang met de wijkteammedewerker en in
discussie. Maar alle lof voor de wijkteammedewerker dat de discussie ook zakelijk
bleef, terwijl ik enorm hoog in mijn emotie zat. Dat getuigt van hoge mate van
professionaliteit.”
Ingezette methoden
Verschillende inwoners noemen specifieke methoden die het wijkteam inzet en die ze goed
vonden en voor hen wat toevoegde. Zo wordt de methode ‘Hechter’ genoemd, waar een
inwoner erg positief over is. Ook noemen verschillende inwoners dat ze een sessie met een
camera hadden. Verschillende inwoners benoemen dat ze dit spannend vonden, maar er
wel echt wat aan gehad hebben.
Inwoners zouden het wijkteam vaak anderen aanbevelen of doen dit al
Regelmatig is tijdens de spiegelgesprekken gevraagd of ze het wijkteam aan zouden raden
aan anderen. Veel noemen dat ze dit al doen of in de toekomst zullen als iemand in hun
omgeving het kan gebruiken. En niemand gaf aan dat hij of zij het af zou raden.

“Ik raad het veel mensen aan.”
“Als ik ouders ken die ook met dezelfde problemen zitten dan zou ik
dat zeker doen. Toen ik het nog alleen deed vond ik het best lastig en
ik had het prettig gevonden als iemand mij had verteld over het
wijkteam.”
3.3

Passend bij hulpvraag?

Over het algemeen passend bij hulpvraag
Over het algemeen blijkt uit de tevredenheid met de medewerker en uit de genoemde
effecten dat inwoners de hulp over het algemeen (heel) passend vinden. Dit is in lijn met
de uitkomsten van het inwonerervaringsonderzoek van 20172 waaruit bleek dat bijna 80%
vindt dat de hulp en ondersteuning die ze hebben gekregen past bij wat ze nodig hadden.
In een specifiek spiegelgesprek is de vraag gesteld of er wel eens een aanbod is geweest
waar ze het niet mee eens waren en je het niet durfde te zeggen, maar hierbij zeiden alle
inwoners dat dit niet het geval was. In sommige spiegelgesprekken geven inwoners ook
specifieke voorbeelden waaruit blijkt dat de hulp passend is bij de situatie. Zo vergelijkt
een inwoner de huidige hulp met eerdere: hij kreeg eerst geen passende en adequate zorg
van een andere organisatie, maar nu wel van het wijkteam.

“Ze vragen welke kant ik op wil, dus sluiten aan bij mij. Dat vind ik
fijn.”
“De doelen pasten bij mij.”
2

Rekenkamer Amersfoort (2017). Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort. Rekenkamer
Amersfoort en Panteia Zoetermeer.
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Enkele specifieke voorbeelden van passende hulp
De voorbeelden die inwoners noemen van passende hulp zijn heel verschillend. Zo vindt
een inwoner het fijn om de gesprekken wandelend te doen, omdat dan zijn emoties
rustiger blijven. En een ander noemt dat het fijn is dat een medewerker twee talen
spreekt, waardoor de uitleg goed overkomt. Weer een ander wilde in verband met haar
soms fysiek reagerende zoon graag een ervaren man en dat ze die kreeg, was voor haar
heel passend.
Twee inwoners vinden hulp niet (helemaal) passend
Maar niet alle inwoners vonden de hulp passend. Zo is er een inwoner die wisselende
ervaringen had wat betreft passende hulp. De hulp die hij kreeg via het wijkteam past wel,
maar zijn moeder kreeg niet de huishoudelijke hulp die ze wilde en die ze volgens hem wel
nodig had. Een andere inwoner had het idee dat ze zelf uit moest zoeken wat er was en
wat geschikt was. Dit omdat de inwoner de aanbiedingen van de wijkteammedewerker niet
passend vond.
Voorbeeld van de inwoner die het zelf uitgezocht heeft
“Mijn zoon moest tijdelijk uit huis worden geplaatst. Wij wilden een plek van rust, even
zonder hem. De wijkteammedewerker deed een aanbod voor een dagboerderij, maar
dan moest ik hem brengen en halen iedere dag en dat was dus niet wat we wilden, dus
het aanbod wat werd gedaan door de wijkteammedewerker was niet matchend. Toen
ben ik zelf verder gaan zoeken en kwam ik bij een weekendboerderij met overnachting.
Maar daar moest ik dus zelf naar op zoek, dit werd niet door de wijkteammedewerker
aangeboden. Het leek niet te landen waar wij behoeften aan hadden. Ik zou graag
willen dat het wijkteam een soort van boekje heeft met een overzicht wat er waarvoor
allemaal is.”
Maatwerk in crisis belangrijk
Inwoners benoemen soms dat ze in crisis echt wat anders nodig hadden dan in perioden
zonder crisis, en dat er dus maatwerk nodig is. Dit omdat ze zelf aangeven dat ze als het
niet goed gaat ‘nergens meer toe in staat zijn’. Dat er dan gekeken moet worden wat er
nodig is om alles weer op de rit te krijgen. Inwoners noemen het in die situaties belangrijk
dat ze dan steun krijgen en er niet alleen voor staan. Als het daarna weer goed gaat,
kunnen ze naar eigen zeggen weer dingen zelf doen.
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4.

Effect

Regelmatig benadrukt hoe belangrijk hulp voor inwoners geweest is in hun leven
Over het algemeen geven inwoners aan dat de ondersteuning vaak echt heeft geholpen.
Enkelen benadrukken (soms geëmotioneerd) hoeveel de hulp van het wijkteam voor hen
betekend heeft en dat ze door de hulp bijvoorbeeld weer perspectief zien of ervaren in
hun leven. Verschillende inwoners benoemen dan ook hoe dankbaar ze zijn voor de hulp
die ze van het wijkteam kregen.

“Er komt weer een beetje hoop, een beetje toekomst. Er wordt niet
geoordeeld en naar het positieve gekeken.”
“Ik wilde niet meer, zonder het wijkteam had ik dit niet gekund. Ik sta
weer vrolijk op. De hulp heeft echt verschil gemaakt.”
Hulp geeft rust en ruimte
Verschillende inwoners benoemen dat ze door de ondersteuning van het wijkteam beseffen
dat de hulp echt nodig was en dat ze er nu niet (meer) alleen voor staan. Dit zorgt er
volgens hen voor dat er meer rust en ruimte komt en dat een deel van de spanning van hen
afvalt. Hierbij noemen inwoners dat ze deels ontzorgd worden en dat er daardoor (meer)
ruimte ontstond voor andere belangrijke zaken zoals aandacht voor de kinderen.

“Als je alles zelf moet doen krijg je spanning. Door de hulp gleed de
spanning van mij af.”
“Zelf als leek kun je zoveel wegen bewandelen, het wijkteam kan je
helpen de juiste richting op te wijzen. Dat vind ik heel erg fijn. Zo
houd ik meer energie over voor de kinderen. Uitzoeken kost veel tijd.”
Voorbeeld van ruimte voor dochter door hulp
“Mijn dochter had iets voor faalangst nodig en het wijkteam komt meteen met
mogelijkheden. Binnen een paar dagen/week is het geregeld. Ik vind het heel fijn dat ik
eerst hen kan bellen en dan hoef ik niet meer verder te zoeken. Dan kan ik mijn dochter
meer aandacht geven, omdat je dan wordt ontzorgd.”
Voorbeeld van meer rust door hulp
“Mijn vrouw had gesprekken met de wijkteammedewerker en de medewerker gaf aan
dat dat voor mij ook handig was. Met alle ballen in de lucht houden, dat ik mezelf zou
vergeten. Ik heb er heel veel aan gehad, gewoon samen erover praten, bewustwording,
goed kunnen sparren. Ik ben op het goede spoor gezet, het heeft mij heel veel
gebracht. Juist omdat je zoveel ballen in de lucht moet houden. (..) Ik heb veel rust
gekregen.”
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Hulp zet aan tot zelf doen, maar soms het idee dat ze niet zonder hulp kunnen
In de verschillende gesprekken noemen inwoners dat ze meer dingen zelf (durven) doen en
hoe wijkteammedewerkers hiertoe aanzetten. Bijvoorbeeld doordat een inwoner eerst de
kans krijgt om iets zelf te doen en het een week later samen met de wijkteammedewerker
te doen als blijkt dat een inwoner het toch niet durft. De inwoners die zo’n voorbeeld van
aanzetten tot zelf doen noemden, geven aan dat zo’n aanpak of stok achter de deur hen
helpt.
Voorbeeld van hoe aanzetten tot zelf doen ervaren kan worden
“We gingen samen bellen op de speaker. Ze gaf zo de telefoon aan mij om zelf te bellen
en liep de kamer uit. Dus in eerste instantie werd ik heel boos, maar achteraf was ik er
heel blij mee. Want daardoor deed ik het wel zelf, ik moest wel.”
Alhoewel er verschillende inwoners benoemen dat ze steeds meer zelf (durven) doen, zijn
er ook enkele inwoners die benoemen dat ze niet zonder hulp van het wijkteam kunnen.

“Ik heb goede ervaring met het wijkteam, ik kan niet zonder ze. Als je
ze nodig hebt zijn ze er voor je. De hulp die ze geven, de gesprekken,
ze helpen goed.”
Overige genoemde effecten: meer dagbesteding en beter gevoel over zichzelf
In de spiegelgesprekken noemen inwoners - naast meer perspectief, rust en ruimte en
meer zelfredzaamheid - nog verschillende andere effecten van de ondersteuning van het
wijkteam. Zoals dat een inwoner meer dagbesteding had door steun van het wijkteam om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Een ander noemt dat ze doordat de wijkteammedewerker
geen oordeel had over haar, ze zelf ook het gevoel heeft gekregen dat ze goed is zoals ze
is. Over het tempo waarin de effecten optreden waren er verschillende geluiden. Soms was
er snel een doorbraak en soms was het een proces dat volgens de inwoner meer tijd nodig
had.

“Het loopt, duurt lang, maar het werkt. Stap voor stap. Ik word
ondersteund. Ik heb tijd nodig. (….) Ik wil zelf wel sneller, maar ik zie
dat ik al heel veel stappen heb genomen en dat het zonder ruzies
gaat.”
Voorbeeld van verschillende effecten door begrip
“Ze begrepen beide mijn dochter erg goed en luisterde goed naar mijn dochter. Ze
heeft veel hulpverlening gehad, maar kwam eigenlijk nergens toe en nu wel. (…) Mijn
dochter kreeg meer zelfvertrouwen, kwam tot dingen en zag in dat ze eigenlijk niet zo
vreemd was. Er was gewoon begrip voor haar, van een buitenstaander. Dat was erg
belangrijk. Mijn begrip als moeder telde niet, daar neem je niets van aan.”
Een kritische inwoner over mogelijkheden wijkteam in complexe gezinssituatie
Eén inwoner is kritisch over het effect, omdat er in haar complexe gezinssituatie na twee
jaar nog niet de juiste hulp is. Ze noemt hierbij dat het volgens haar niet met de
wijkteammedewerker te maken heeft, maar met de mogelijkheden die het wijkteam als
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organisatie heeft. Zij mist iets in het aanbod van het wijkteam wat geschikt voor haar
gezinssituatie is.

“Alle instanties geven aan dat onze (gezins)situatie complex is. Ik krijg
niet de indruk dat het wijkteam de tools heeft om echt iets te kunnen
doen. (….) Na twee jaar is er nog steeds geen gezinsbegeleiding
mogelijk.”
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5.
5.1

Samenwerking met andere
organisaties

Samenwerking andere organisaties

Fijn dat wijkteam weet wat er is en veel contacten heeft
Inwoners noemen regelmatig in de spiegelgesprekken dat het fijn is dat het wijkteam veel
contacten heeft met andere organisaties. Hierbij bedoelen ze bijvoorbeeld het aanbod van
specialistische (jeugd)zorgaanbieders en Indebuurt033. Een inwoner vindt het overzicht
houden van het aanbod van andere organisaties echt een belangrijke rol van het wijkteam,
omdat er veel verschillende organisaties zijn en het daardoor soms ‘erg zoeken is in
zorgland’. Zo hoorden inwoners via het wijkteam soms van zorg waar ze soms zelf geen
weet van hadden, zoals een rustplek of rusthuis. Een persoon geeft hierbij specifiek aan
dat ze het idee heeft dat andere zorgaanbieders geen idee hebben van dit soort
mogelijkheden en vraagt zich af waarom zij hier niet van weten.
Alhoewel verschillende inwoners vinden dat het wijkteam goed weet wat er is, geven
enkele inwoners ook aan dat het in hun situatie zoeken was naar de juiste zorg.
Bijvoorbeeld omdat er in een geval sprake van spoed was, maar er met de gewenste
organisatie geen contract was.
Verschillende inwoners vertellen wat de samenwerking met deze partners voor hen
betekende. Zo zeggen verschillende inwoners dat ze door de doorverwijzing de juiste zorg
kregen en het daardoor (veel) beter met hen of hun (pleeg)kind ging. Een enkeling
benadrukt het belang van de goede doorverwijzing door aan te geven dat ze verwacht dat
het zonder goede doorverwijzing van het wijkteam (veel) slechter afgelopen was met haar
kind.
Voorbeeld van tevredenheid over kennis wijkteammedewerker
“De wijkteammedewerker is van alles op de hoogte: ze nodigt me uit voor de bingo en
geeft aan dat ik gratis eten kan halen bij de kerk. Door Indebuurt033 en het wijkteam
kom je echt veel dingen te weten. Bijvoorbeeld: ik kan niet goed met financiën
omgaan, nu is geadviseerd: ‘ga naar een budgetcoach’. En nu heb ik me daarvoor
aangemeld.”
Wisselend beeld over samenwerking / afstemming onder inwoners
Over de samenwerking met andere organisaties wisselen de meningen van inwoners. Waar
de een zegt dat de afstemming onderling ‘achter de schermen heel goed loopt’, zegt een
ander dat de samenwerking ‘niet soepel’ verliep omdat er veel andere instanties
betrokken waren. Hierdoor duurde het volgens deze laatste inwoner vrij lang voordat er
een goede plek voor haar dochter was.
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“Aan het begin was het zoeken naar een goede plek voor mijn dochter,
dit duurde vrij lang. Ik had verwacht dat de lijntjes korter waren. Er
was ook nog geen contactpersoon.”
“Dankzij het wijkteam en pleegzorg gaat het veel beter met ons
pleegkind, ze hebben voor alles gezorgd waar we behoefte aan
hadden.”
Een persoon vindt het lastig dat ze soms tussen zorgverlener en wijkteam in staat
Een persoon noemt dat ze in de communicatie over het budget tussen de zorgaanbieder en
het wijkteam in zit en dat ze hier tussenuit wil. Het is haar niet helder wat er van haar
verwacht wordt en ze wil dat dit duidelijk is. Dat zou haar rust geven.
Voorbeeld van tussen zorgaanbieder en wijkteam in staan
“De hulpverleners vragen aan mij of ik met het wijkteam heb besproken of het al rond
is qua budget. Het kan ook komen doordat ik graag de controle houd, maar ze nemen
dus direct contact met mij op en vragen dan of ik al iets weet over de beschikking. Ik
wil daar tussenuit. Als dat niet kan, wil ik graag dat het helder is wat er van mij wordt
verwacht, waar ben ik verantwoordelijk voor? (….) Ik wil gewoon weten wat ik moet
doen. Ik wil graag dingen doen, maar het moet wel helder zijn. Zeker omdat er zoveel
instanties betrokken zijn. Nu maak ik me druk of ik iets mis of dat er dan iets
verandert, het zou me rust geven als het duidelijk is.”
Wisselende ervaringen met doorverwijzen vanuit andere organisaties naar wijkteam
Verschillende inwoners benadrukken het belang van op tijd doorverwijzen naar het
wijkteam, omdat als dit niet gebeurt, de problemen zich op kunnen stapelen of erger
kunnen worden.
Over in hoeverre andere organisaties goed en op tijd doorverwijzen naar het wijkteam
verschillen echter de meningen. Regelmatig verwijzen bijvoorbeeld huisartsen of
zorgverleners volgens inwoners goed door naar het wijkteam, maar zo ongeveer even vaak
noemen ze ook dat dit niet gebeurt. Als dit niet gebeurt komt dit volgens hen meestal
doordat het wijkteam te onbekend is. Een enkeling noemt ook dat een andere organisatie
een verkeerd of negatief beeld heeft van het wijkteam en daarom niet doorverwees.

“Via GGZ was er binnen een week iemand van het wijkteam bij me
thuis.”
“School is speciaal onderwijs, maar zelfs daar is niemand die daar over
het wijkteam sprak.”
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Voorbeeld van niet goed doorverwijzen volgens inwoner
“Bij gesprek met de huisarts aangegeven hoe het zit, maar ik begrijp niet waarom de
huisarts zelf geen contact heeft opgenomen met het wijkteam. Dit is niet professioneel.
Ten tweede de psycholoog, die heeft ook niet met korte lijntjes contact opgenomen
met het wijkteam, zij zouden geen drempel moeten hebben om dat te doen. Ik vraag
me af waarom dat is. Nu zijn er per toeval twee hele dappere wijkteammedewerkers
ingeschakeld.”
Een persoon kritisch dat wijkteam zo laat in beeld kwam na melding Veilig Thuis
Een persoon is kritisch over hoe lang het duurde voordat het wijkteam in beeld kwam. Dit
terwijl ze van Veilig Thuis wel een brief gehad had dat het wijkteam contact op zou
nemen.
Kritische persoon die laat in contact kwam met het wijkteam
“De allereerste kennismaking met het wijkteam vond ik vrij lang duren. De aanmelding
heb ik zelf niet gedaan, dit ging via Veilig Thuis dus dan gaat het om een
veiligheidsmelding. Het heeft ongeveer 2 maanden geduurd voordat het bij het
wijkteam kwam. Dit vind ik te lang duren zeker omdat het om een veiligheidsmelding
gaat.
Ik had vrij gauw de brief gekregen dat er contact opgenomen zou worden vanuit het
wijkteam, maar dit gebeurde maar niet. Wat in dit geval best vreemd was. Volgens mij
heeft Veilig Thuis ons een brief gestuurd.”

5.2

Regierol

Regierol wordt fijn gevonden
Over het algemeen zijn inwoners blij met de regierol van de wijkteams. Vooral als er veel
organisaties betrokken zijn, dan noemen inwoners dat het prettig is als een partij de regie
houdt. Hierdoor hebben inwoners een aanspreekpunt wat ze fijn en overzichtelijk vinden,
bijvoorbeeld omdat er al zoveel speelt op dat moment in hun leven. Daarnaast noemen
verschillende inwoners dat er via het wijkteam overbruggingszorg mogelijk was toen er
gewacht moest worden op de andere zorg die zou starten.
Voorbeeld waarbij de regierol prettig is
“Als je revalideert is alles geregeld, maar als je dan thuiskomt, waar moet je dan
beginnen? Je zoekt één loket waar je als eerste terecht kunt. De grootste winst is één
aanspreekpunt en dat er in heel korte tijd al duidelijkheid is.”

“Ze zijn er als ze er moeten zijn en treden terug als het moet. Er zaten
op een gegeven moment veel instanties om tafel en toen namen ze de
regiefunctie.”
Een inwoner vond het gek dat andere partij tussenuit ging
Alhoewel de meeste inwoners het fijn vinden om met een aanspreekpunt te maken te
hebben en het liefst ook zo min mogelijk partijen lijken te willen, is er een inwoner
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kritisch over een partij die er gedurende het traject tussenuit ging. Volgens haar gebeurde
dit zonder overleg met haar en het wijkteam.
Voorbeeld van inwoner die kritisch was over partij die er tussenuit ging
Mevrouw over de organisatie die eruit ging: “Zij zitten erin, gaan er dan uit en dan
moet het wijkteam op haar knieën dat ze er a.u.b. weer in moeten. Ze moeten niet
zomaar loslaten. Als er een team bij is, moeten ze er bij blijven, totdat het gezin met
het wijkteam beslist dat dat niet meer nodig is. Ik had het prettig gevonden als dat zo
was geweest.”

5.3

Meegaan naar andere organisaties

Erg fijn dat medewerkers meegaan naar andere organisaties
In de verschillende spiegelgesprekken noemen inwoners vaak dat ze het zo fijn vinden dat
het wijkteam (soms) met je meegaat naar andere organisaties. Dit vinden vooral inwoners
fijn die het (erg) spannend vinden om naar andere organisaties toe te gaan of als het om
belangrijke of ingewikkelde zaken gaat. Dit maakt de drempel voor deze inwoners lager
om naar die organisatie toe te gaan. Soms noemen inwoners ook specifiek dat ze het fijn
vinden dat ze meegaan, omdat ze het idee hebben dat die andere organisatie macht over
hen heeft en ze daar dan niet alleen heen hoeven. Een iemand benoemt ook dat doordat
de wijkteammedewerker een keer mee is geweest, ze inziet dat ze het zelf ook kan.
Alhoewel veel inwoners noemen dat ze blij zijn dat medewerkers soms meegaan naar
gesprekken, geven anderen ook aan dat dit bij hen niet gebeurt en dat ze hier ook geen
behoefte aan hebben.

“Fijn dat ze meegaan, want die organisaties hebben macht en doordat
ze meegaan voel je je sterker staan.”
“Heel fijn, iemand die meegaat en meekijkt. Bizar, ik wist niet dat er zulke
hulp bestond, ik ben aangenaam verrast.”
“Ik heb niet heel veel behoefte dat het wijkteam overal mee naartoe gaat.
Waar zij bij aanwezig moeten zijn, zijn zij ook bij aanwezig.”
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6.
6.1

Werkwijze

Een gezin, een plan

Principe ‘een gezin, een plan’ positief, wisselende ervaringen wat betreft uitvoering
Over het uitgangspunt van ‘een gezin, een plan’ komen geen signalen dat inwoners dit niet
goed vinden. Ze noemen juist regelmatig dat ze dit beter vinden dan bij andere
zorgorganisaties waarbij alleen de hulpvrager zorg krijgt. Over de mate waarin het
wijkteam ook echt alle gezinsleden genoeg betrekt en in hoeverre dat duidelijk is,
verschillen de meningen. Waar verschillende inwoners vinden dat het wijkteam problemen
signaleert bij andere gezinsleden die ze zelf niet zagen, noemen anderen juist dat het
beter zou zijn als andere gezinsleden nog meer in beeld zouden zijn of blijven. Ook is er
een inwoner die aangeeft dat zij bij haar broer niet voldoende betrokken werd door het
wijkteam, maar nu bij haar zoon wel.
Voorbeeld van inwoner die verschil met andere organisaties beschrijft
Mevrouw over dat het wijkteam signaleerde dat zij ook hulp nodig had na de
zelfmoordpoging van haar man. “Ze kijken verder. Ze gaan ook met de rest in gesprek,
hoe gaat het eigenlijk met jou? Oh ja, ik heb zelf ook hulp nodig. Daar was ik me niet
van bewust. De andere organisatie had dit eigenlijk ook eerder moeten aangeven. Maar
die zeiden: ‘we zijn er voor je man’. Zij waren er niet voor mij en mijn gezin, ik voelde
me echt in de steek gelaten.”

“Voor de andere kinderen is het erg heftig om een pleegkind met
psychische achtergrond in huis te krijgen. De wijkteammedewerker
heeft ervoor gezorgd dat het hele gezin ondersteund werd.”
“Wat ik jammer vond was dat mijn kinderen een beetje uit beeld
raakten, dat ze zich vooral op mij focuste.”
6.2

Regels en wetgeving

Over het algemeen minder regels ervaren dan bij andere organisaties
Verschillende inwoners noemen dat ze bij het wijkteam minder of soms zelfs geen last van
regels hebben. Inwoners die ook ervaring hebben bij andere (zorg)organisaties, noemen
dat ze bij het wijkteam minder regels of bureaucratie ervaren. Enkelen benadrukken
hierbij wel hoe vervelend ze bureaucratie bij andere organisaties vinden.

“Mensen zijn bang voor bureaucratie. Ik vertel dat het wijkteam niet zo
is.”
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Verschillende inwoners kritisch over proces rondom aflopen beschikkingen
Over het proces van herbeschikken maken verschillende inwoners kritische opmerkingen.
Zo noemt iemand dat de beschikking verlopen was en ze achter verlenging aan moest,
terwijl de hulp in haar beleving pas net was begonnen. En ze vindt dat het eigenlijk meer
een gezamenlijke verantwoordelijkheid zou moeten zijn om op de beschikking te letten.
Ook anderen maken opmerkingen over het aflopen van de beschikking. Een persoon noemt
dat het volgens haar nergens duidelijk vermeld staat dat ze zelf aan de bel moet trekken
en ook anderen geven aan dat het extra benadrukken dat een beschikking afloopt of een
reminder fijn zouden zijn. Juist weer anderen geven aan dat ze om verschillende redenen
niet zo’n last van deze regel hebben, omdat ze deze vanzelfsprekend vinden en het
verlengen makkelijk loopt of omdat ze zo’n herinnering al krijgen.
Overgang van ene wijkteam naar andere soms lastig
Enkele inwoners noemen dat ze te maken hadden met een overgang naar een ander
wijkteam en dat dat soms lastig was. Enerzijds omdat twee inwoners aangeven dat je dan
alles weer opnieuw moet vertellen en opnieuw vertrouwen opbouwen. Anderzijds omdat
de situatie soms heel complex is, bijvoorbeeld bij stiefkinderen die een deel van de tijd in
een andere wijk wonen. Het kostte even tijd volgens deze inwoner voordat het duidelijk
was welk wijkteam de begeleiding uit zou voeren. Alhoewel enkele inwoners dus zeggen
dat de overgang soms lastig was, geeft een andere inwoner aan dat ze erg tegen de
overgang opzag, maar dat het haar 100% is meegevallen. Dit omdat de onderlinge
communicatie volgens haar juist zeer goed ging.
Voorbeeld van inwoner voor wie overgang lastig was
Moeder over overgang: “Het was wel vervelend dat toen mijn zoon verhuisde naar een
andere wijk dat hij naar een ander wijkteam moest. Dat was echt heel vervelend. Je
haalt er niet alles uit. Ik snap wel dat het wijk gebonden is, maar het is wel jammer.”
Zoon over overgang: “Ja, ik heb veel moeite met binden aan iemand en vertrouwen
opbouwen, dus als ik dan na een jaar weer weg moet, ben ik voor mijn gevoel niets
opgeschoten. En ik ben heel eigenwijs, dus als ik iemand niet mag, ga ik ook geen
moeite doen. Maar ik heb de afgelopen jaren met dit wijkteam wel goede ervaringen.”
Enkelen kritisch op andere regels / werkwijzen
Over sommige andere regels / werkwijzen zijn enkelen ook kritisch. Zo noemt een inwoner
dat ze vond dat het gesprek met haar over de thuiszorg teveel ging over het aantal uren
vanwege de bezuinigingen in plaats van over wat er nodig is. Daar is ze negatief over.
Iemand anders is kritisch over dat ze voor verlenging van een beschikking een gesprek
kreeg van volgens haar 5 minuten en dat ze daarna een verslag kreeg wat niet klopte met
de huidige situatie. Ze vindt dat als er dan een gesprek wordt gepland, dat het een echt
gesprek moet zijn of dat de medewerker anders de huishoudelijke hulp zonder gesprek
moet verlengen.
Een ander persoon was niet kritisch, maar had wel een tip. Hij zou het fijn vinden ‘om na
bijvoorbeeld een half jaar een telefoontje te krijgen met de vraag over hoe het gaat’.
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Verschillende voorbeelden waar men erg blij is met afwijken van standaardwerkwijze
Ook zijn er verschillende inwoners die juist aangeven dat ze niet veel last van de regels
hadden, omdat er flexibel mee omgegaan werd. Bijvoorbeeld omdat de zorg gewoon
doorliep al was de beschikking verlopen.
Een andere inwoner zegt dat het bij haar, die moe was van alle hulpverlening, mogelijk
was om in eerste instantie telefonisch alleen met de wijkteammedewerker te spreken
zonder haar kind erbij. Dit terwijl dit niet de gebruikelijke gang van zaken was. En ook
twee anderen spreken over een (gezien de regels) bijzondere constructie die echt voor hen
bedacht is en waar ze heel blij mee waren. De inwoners die dit betrof geven ook
nadrukkelijk aan dat ze heel blij zijn met deze uitzonderingsmogelijkheden.

“Ze hebben echt maatwerk geleverd, ze hebben echt iets gedaan wat
heel bijzonder is. Het was een cadeautje, het wijkteam heeft het toch
voor elkaar gekregen. Ze begrijpen echt waar je tegenaan loopt.”
Twee moeders willen manier om zorgen te uiten en informatie te krijgen bij 16 of 18+
Als jongeren 16 jaar worden, dan is er volgens de landelijke wet- en regelgeving voor de
uitwisseling van gegevens naar ouders toestemming nodig van het kind zelf. Als het kind dit
niet wil, mag het wijkteam dus geen informatie delen met de ouders. En vanaf 18 jaar
mogen jongeren zelf beslissen over klinische opnamen en hoeven ouders hierover niet
meer geïnformeerd te worden. In twee verschillende spiegelgesprekken zaten ouders
waarvan hun kind hen niet wilde laten informeren, terwijl de ouders zich grote zorgen
maakten om hun kind.
Beide ouders pleiten voor het zoeken naar een manier om toch iets van afstemming met de
ouders te hebben. Dit omdat ouders zich grote zorgen kunnen maken en soms informatie
hebben die in hun ogen van belang is voor het wijkteam. En ze geven aan dat niet alle
jongeren van die leeftijd de situatie en verantwoordelijkheden kunnen overzien. In een
van deze twee situaties werd er uiteindelijk ook zo’n oplossing gevonden en de moeder
geeft aan hoe ontzettend belangrijk dat voor haar is geweest.
Voorbeeld van 18+ waarbij er toch een oplossing gevonden werd ondanks alle regels
“Onze zoon werd 18 en dat kon hem niet snel genoeg gebeuren, dan mag je zelf je
beslissingen maken en hij stopte op de groep. Belde ik de groep, maar die konden niets
meer voor ons doen. Ze gaven niets vrij, ze gaven alleen aan dat hij werd begeleid door
het wijkteam. Maar dat was een ander wijkteam. We wilden als ouders alleen onze
zorgen uiten en we wilden alleen horen of het goed met hem ging. Maar we stonden
buitenspel, althans dat gevoel hadden we. Ik vond het heel erg, heel verdrietig. Maar ik
geef niet snel op, dus ik mijn collega laten bellen naar het wijkteam en hebben zo het
nummer achterhaald. Dit voelt nu als opbiechten. Ik heb gebeld en aangegeven dat ze
niets hoefden te zeggen, maar dat ze alleen maar 5 minuten naar me hoefden te
luisteren. Die 5 minuten werden driekwartier en de medewerker zei: ‘dit verandert
mijn kijk op de zaak’. En dat heeft alles gestart, dat was heel belangrijk voor ons. (….)
Dat is me echt bijgebleven, ik zal het nooit meer vergeten, iemand die toch naar je
luistert, ondanks alle regels. Ja, hij is 18, maar soms ligt dat toch echt anders.” De zoon
die ook bij het spiegelgesprek aanwezig was geeft hierna aan: “Ik kreeg ineens te horen
dat er contact was geweest met mijn moeder. Er is toen veel gebeurd. Het contact liep
in eerste instantie via het wijkteam.”
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Voorbeeld van inwoner die meer betrokken wil blijven bij zoon ondanks wetgeving
Mevrouw heeft een zoon van 17 en het wijkteam helpt de zoon om zelfstandig te gaan
wonen. Ze maakt zich echter zorgen of het financieel goed zal gaan, omdat haar zoon
niet goed met geld om kan gaan en ze zelf nog financieel verantwoordelijk is voor hem.
“Ik zou het een uitdaging vinden voor het wijkteam om ouders te blijven betrekken. Een
puber mag dat zelf, maar kan dit zelf eigenlijk nog niet. De stappen gaan voorbij aan de
ouder, de ouder wordt buitenspel gezet, ook door het wijkteam. Ik denk dat er een
mogelijkheid moet zijn om de privacy te mogen omzeilen om wel een vinger aan de pols
te houden. Het kind wordt bijna 18 jaar, maar er zit nog wel degelijk een
zorgtaak/verantwoordelijkheid (bij ouders). Het is ook de wet, maar hoe kunnen we dit
integreren zonder te kort te doen aan kind en aan ouder? Het gaat in dit geval om te
dure woonruimte. Daar heeft hij het inkomen niet naar, maar de beslissing ligt bij hem.
(….) Ze kunnen het niet overzien.”
Over haar eigen hulpbehoefte zegt mevrouw: “Wel jammer dat mijn zoon nu niet meer
in huis woont en dat het wijkteam mij los heeft gelaten. Er had wat mij betreft wat
meer zorg kunnen zijn, ook als ik telefonisch mijn zorgen uitte. Dat kwam ook doordat
de wijkteammedewerker met zijn werkzaamheden stopte. Maar ze hadden wel meer
zelf kunnen bellen; hoe is het nu met jou?”

6.3

Aanzetten tot zelfredzaamheid

Inwoners noemen vaak dat ze het samen met de medewerker doen
Zelfredzaamheid is een belangrijk uitgangspunt van het wijkteam. Als een inwoner iets
niet zelf kan, zetten ze daarom in op het samen doen. Inwoners herkennen deze
werkwijze, want ze noemen vaak uit zichzelf dat ze dingen samen met het wijkteam
oppakken als ze het zelf niet kunnen of durven. Alhoewel de meeste inwoners benoemen
dat ze zelf met behulp van het wijkteam of samen met hen de problemen oplossen, noemt
een enkele inwoner ook dat de wijkteammedewerker de problemen oplost. En een persoon
vond juist dat de medewerker het teveel overnam, omdat hij het idee had dat hij zelf niet
met een bepaalde organisatie in gesprek mocht, maar dit met de wijkteammedewerker
moest doen. Verschillende personen benoemen echter dat het bespreekbaar is wie wat
doet en dat dit dus in overleg gebeurt.

“Het wijkteam stemt af wat je zelf kunt. Je moet het eerst zelf
proberen, pas daarna komt het wijkteam helpen. Een stok achter de
deur, maar wel eerst vanuit jezelf.”
“Zij lossen problemen op.”
“Met het wijkteam aan je zij, kun je zelf je problemen oplossen. Zij
geven het juiste steuntje in de rug.”
Prettig om dingen zelf te doen die je kan doen
Verschillende inwoners benoemen dat ze het prettig vinden om zelf de dingen te doen die
ze kunnen doen. Ze benoemen een behoefte aan zelfstandigheid en laten zien dat je het
(zelf) kan.
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“Dat ik de touwtjes in handen neem. Ik wil het wijkteam laten zien dat
ik zelfstandig ben.”
“Ik doe zelf dingen en zij steunen mij. Ik wil voelen dat ik dingen zelf
regel en niet dat iets wordt overgenomen.”
Voorbeeld waaruit blijkt dat het fijn is als het maatwerk is wie wat doet
“Ik heb het gevoel dat ik serieus genomen wordt en dit heeft denk ik ook te maken met
dat er gekeken wordt naar wat er echt nodig is. Als er teveel gedaan wordt, voelt het
als betutteling, en als er te weinig gedaan wordt, voel je je in de kou staan. Maar het
overleggen is juist, hoe dit goed loopt en zij voelen het ook wel aan wat ik nodig heb.
(…) Soms hebben we met een aanmelding te maken gehad en dit kan door het wijkteam
gebeuren, wat best veel werk kan zijn voor het wijkteam, dit kan ik ook wel zelf. Dus
dat doe ik dan ook zelf en dan laat ik het wijkteam ernaar kijken. (…) Ook omdat het
sneller gaat als ik zelf help. Maar ik krijg er ook zeker de ruimte voor om dit te kunnen
doen. Dit vind ik heel positief.”

6.4

Gesprekken thuis

Positief over gesprekken thuis, al is dat de eerste keer soms wel erg spannend
In de spiegelgesprekken begonnen inwoners vaak uit zichzelf over de gesprekken die thuis
plaatsvinden en over dit uitgangspunt is vrijwel iedereen positief. Vooral omdat het een
veilig gevoel geeft, omdat het thuis fijn of meer ontspannen voelt: ‘veilig in je eigen huis’.
Inwoners noemen ook als voordeel dat wijkteammedewerkers direct de thuissituatie zien
en dat er door thuis te komen direct begrip was voor de situatie waarin zij zaten. Wel
noemen verschillende inwoners dat ze het de eerste keer spannend vonden dat het thuis
was. Ze waren dan bang voor oordelen of verkeerde conclusies op basis van hun
thuissituatie. Na het eerste gesprek is dat gevoel vaak weg volgens inwoners, omdat je dan
‘een band’ of ‘een klik’ hebt met de wijkteammedewerker. Enkele inwoners noemen dan
ook dat ze het fijn vinden dat ze het eerste gesprek op een andere locatie konden voeren
en een inwoner noemt dat hij eerder zorg heeft afgewezen omdat dat alleen thuis kon.
Alhoewel de meeste mensen uiteindelijk thuis het fijnst vinden, noemt een persoon ook
dat hij de gesprekken altijd ergens anders heeft, omdat hij dat juist fijn vindt.

“Het wijkteam komt bij je thuis, zit aan de keukentafel, dat maakt het
zoveel meer ontspannen. Met andere instanties is het veel meer
beladen. Ik ben meer ontspannen met het wijkteam, ik kan meer
relativeren en meer lachen.”
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Voorbeeld van iemand die het fijn vond dat het eerste gesprek niet thuis was
“Wat ik wel vond in het begin, met het eerste contact, is het dat zij bij jou thuis
komen. Maar ik schaamde mij dood voor mijn woonsituatie dus heb ik op kantoor bij
hen mijn eerste gesprek gehad. Dit heeft hij zelf aangegeven (….) Ik vond het op dat
moment echt heel fijn dat de mogelijkheid er was dat ik bij hen op kantoor kon komen.
Daarna zijn zij wel bij mij thuis geweest, want dan heb je meer een band met iemand
en de klik was er. (….) Bij een vorige instantie gaf ik ook al eens aan dat ik wel eens
langs wilde komen, maar toen kon het alleen thuis dus heb ik de hulp niet aangenomen.
Dat het ergens anders kan geeft voor mij ook wel het eerste stapje van vertrouwen. Het
is voor het eerste gesprek echt een belangrijk punt.”

6.5

Werken in duo’s

Over het algemeen fijn dat er met duo’s gewerkt wordt
Inwoners noemen regelmatig dat ze het fijn vinden dat wijkteammedewerkers vaak met
zijn tweeën komen. Dit omdat ze zagen dat wijkteammedewerkers elkaar aanvulden qua
kennis, (migratie)achtergrond of gedrag en dat ze met elkaar mee kunnen denken. Hierbij
merkt men op dat het extra waardevol is als de verschillen aanvullend zijn.
Maar ook in verband met praktische zaken - zoals het maken van aantekeningen van het
gesprek, afwezigheid bij vakantie of parttime werken - vindt men een duo fijn. Als een van
de medewerker er dan niet is, dan is er een ander die het verhaal kent en dan krijgen
inwoners niet te maken met nieuwe medewerkers.

“Goed dat er in duo’s gewerkt wordt, want dit is minder kwetsbaar. Als
de één er niet is, is altijd de ander er nog. Er is meer input en meer
voortgang gewaarborgd.”
“Ik vind het heel prettig dat ik twee wijkteammedewerkers heb met
beide hun eigen expertise. Als de één op vakantie is, neemt de ander
het over. Echt heel prettig, heel blij mee. Ze hebben ook allebei een
andere invalshoek om ergens naar te kijken, dat maakt een goed
totaalplaatje.”
Soms vooraf wel eng of gevoel van ‘zwaar geval’
Alhoewel inwoners over het algemeen uiteindelijk de meerwaarde van het werken in duo’s
inzien, noemen verschillende inwoners dat ze het in het begin wel spannend of onverwacht
vonden dat er twee wijkteammedewerkers kwamen. Zo gaf het enkelen vooraf het gevoel
dat ze blijkbaar ‘een zwaar geval’ waren. Ook is er iemand die zich afvraagt of het wel
altijd nodig is, omdat het wel meer tijd en geld kost.

‘Ze kwamen met zijn tweeën en dat vond ik doodeng’
“Als er een hele commissie binnenkomt denk je: ‘ik ben een zwaar
geval.’”
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6.6

Plan van aanpak

Enkele meningen over het plan van aanpak: fijn kort met concrete doelen erin
Inwoners begonnen zelden uit zichzelf over hun ervaringen met het plan van aanpak. Toch
bleken sommigen, al dan niet nadat hier specifiek naar gevraagd werd, hier wel een
mening over te hebben. Zo vindt een inwoner, die ook ervaring heeft met het plan van
aanpak in een andere gemeente, het fijn dat het plan van aanpak zo kort is. Hierdoor gaat
er volgens haar minder tijd zitten in het opstellen en eventueel aanpassen ervan, waardoor
de hulp sneller kan starten. Maar de meeste inwoners hebben geen uitgesproken mening
over het plan van aanpak. Eén inwoner gaf ook eerlijk toe dat ze eigenlijk niet weet wat
het plan van aanpak is.
Werken met doelen prettig
Inwoners noemen regelmatig dat ze het prettig vinden om met doelen te werken en deze
staan in het plan van aanpak. Ze vinden dit fijn, omdat het een bepaalde focus geeft.
Daarnaast geven de doelen inwoners vertrouwen in de uitkomst van de hulpvraag. Ook is er
een inwoner bij wie het ook iets van spanning oproept, omdat het dan op een bepaalde
datum gereed moet zijn. Al geeft ze hierbij, net als anderen, aan dat het ook tussentijds
bijgesteld kan worden. Ook de gesprekken om tot deze doelen te komen vonden inwoners
over het algemeen prettig. Zo noemt een inwoner dat het tot een doel leidde wat ze zelf
niet had bedacht, omdat ze dacht dat het geen optie was. Maar ze was hier wel heel blij
mee.

“Tijdens het gesprek en het opstellen van doelen kreeg ik wel
vertrouwen. Het concreet werken met doelen vond ik prettig. Er werd
wel echt geluisterd en doorgevraagd. Ik had wel het gevoel dat het
goed zou komen.”
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7.
7.1

Ervaringen van partners

Vertrouwen

Volgens partners hebben inwoners vooraf soms weinig vertrouwen in wijkteam
In het spiegelgesprek met de partners (zorgaanbieders, huisartsen, GGD en financiële
hulpverlening3), noemt een medewerker van een zorgaanbieder dat inwoners soms het
wijkteam niet lijken te vertrouwen en niet willen dat ze informatie doorgeven. Volgens
een andere partner komt een gebrek aan vertrouwen soms doordat mensen verhalen horen
van anderen over bijvoorbeeld uithuisplaatsingen. Dit soort angst of wantrouwen is volgens
een ander wel weg te halen door samen met de inwoner met het wijkteam in gesprek te
gaan.

7.2

Samenwerking

Partners over het algemeen heel positief over samenwerking met wijkteams
Over het algemeen zijn de gesproken medewerkers van de partners (heel) tevreden over
de samenwerking, afstemming en overdracht. Specifiek noemt iemand hierbij de warme
overdracht. Volgens de partners is er momenteel meer overleg dan eerder en beide
partijen kunnen elkaar beter vinden. Alhoewel er in het spiegelgesprek ook regelmatig
gesproken werd over wat er beter kan, zijn ze over het algemeen heel positief over de
samenwerking.
Voor partners fijn als er een vast contactpersoon is
Uit het gesprek met de partners blijkt dat het voor hen prettig is als er vanuit zowel de
partner als de verschillende wijkteams een vast contactpersoon is. ‘Dit maakt echt
verschil.’ Het maakt volgens partners afstemming en contact directer en laagdrempeliger.
En het zorgt ervoor dat het sneller gaat en dat de verschillende partijen kloppende
wederzijdse verwachtingen hebben. Als er geen contactpersoon is en partners bijvoorbeeld
naar een algemeen nummer bellen, dan “verzandde het contact vaak” en wordt er minder
afstemming gezocht met het wijkteam. “Onbekend maakt onbemind.”

“Collega in crisisdienst, kent collega wijkteam al zo lang en ze
begrijpen elkaar. Communicatie gaat sneller/makkelijker. Meer samen
gedragen, betrokkenheid is groter.”
Vaker samen op huisbezoek of gezin oppakken volgens partners goed voor inwoners
Partners geven aan dat het helpt als ze samen met een wijkteammedewerker naar
inwoners of gezinnen gaan. Voordeel is dat het dan in een keer voor alle partijen duidelijk
is, dat de inwoner zijn/haar verhaal niet dubbel hoeft te vertellen en dat ook de expertise
van partners goed benut wordt. Volgens enkele partners zou deze vorm van samenwerken
3

Zie paragraaf 1.3 voor de organisaties die hierbij aanwezig waren.
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vaker ingezet kunnen worden, al willen de wijkteammedewerkers het volgens hen soms
graag zelf uitvragen. Het vraagt volgens hen wel vertrouwen in elkaar. Partners merken
hierbij wel op dat samenwerking met het wijkteam door de AVG-wetgeving soms wel lastig
is of meer tijd kost, omdat ze zonder toestemming van de inwoner geen informatie mogen
delen.

“Als er nagegaan wordt waar men speciaal op moet letten bij jeugd
levert dat preventief meer op.”
7.3

Werkwijze

Partners zien duidelijk de toegevoegde waarde van wijkteams voor inwoners
Medewerkers van partners zien de toegevoegde waarde van de (regie)rol van wijkteams.
Een medewerker benoemt dat de komst van de wijkteams een ontzettende verbetering is
voor inwoners. Inwoners worden volgens haar nu meer ondersteund, voelen zich meer
gehoord in het ondoorzichtige landschap van zorg en er is daardoor meer integrale
samenwerking. En terwijl zij dit zegt, knikken verschillende andere medewerkers
instemmend.
Meer mogelijkheden voor wijkteam gezien, maar lastig vanwege werkdruk
Een medewerker van een partner noemt dat ze voor het wijkteam wel meer mogelijkheden
ziet om zaken zelf op te pakken die zij nu soms krijgt. Ook zien zij en een andere
medewerker kansen om inwoners na hulp weer over te laten nemen door het wijkteam.
Maar hierbij voelen ze een drempel, omdat er hoge werkdruk is bij het wijkteam of dat het
wijkteam dat in ieder geval uitstraalt.

“In een ideale wereld proberen wij ook het wijkteam over te laten
nemen, maar ik voel daar een drempel. Hoge werkdruk heerst/straalt
uit vanuit het wijkteam.”
Behoefte bij partners aan overzicht van samenwerkingsafspraken
Een medewerker van een partner noemt dat de afspraken die ze hebben verschillen per
wijkteam en dat ze ook verschillen ziet qua werkwijze in de samenwerking. Ook een
medewerker van een zorgaanbieder noemt in het spiegelgesprek met partners dat het voor
inwoners niet altijd duidelijk is welke rollen het wijkteam allemaal vervult (beschikking
afgeven, zelf ondersteunen en regierol). Medewerkers zeggen in te zien dat je in alle
organisatie verschillen hebt tussen medewerkers, maar zij hebben wel behoefte aan een
overzicht van wanneer welke samenwerking nodig is. Verder lijkt het haar goed als
wijkteams en partners samen gaan kijken wat in de samenwerking werkt en wat niet,
zodat er breed van good practices geleerd kan worden.
Partners noemen dat het lang duurt voordat ze kunnen starten met hulp
Verschillende medewerkers van partners noemen dat het lang duurt voordat de beschikking
is afgegeven en zij officieel mogen starten met hulp. En dat het door achterstand bij de
administratie soms acht tot twaalf weken duurt in plaats van zes. Een medewerker noemt
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dat inwoners hierdoor (extra) moeten wachten, terwijl zij soms echt hun best hebben
moeten doen om de inwoner in te laten zien dat hij of zij hulp nodig heeft. Een
medewerker geeft aan dat sommige wijkteammedewerkers wel zeggen dat ze al kunnen
beginnen met de zorg, terwijl anderen zeggen dat je moet wachten. De partners spreken
tijdens het spiegelgesprek ook over oplossingen, en een medewerker vraagt waarom ze
niet mogen starten met een foto van de beschikking (zonder handtekening). Een andere
medewerker noemt dat ze graag zou willen dat de wijkteammedewerker bij spoed de
procedure kan versnellen. Een ander noemt de optie om het proces te versnellen door niet
per post om een handtekening te vragen. Een ander noemt dat het voor inwoners fijn zou
zijn als beschikkingen langer zouden lopen.

“Dan heb je de inwoner eindelijk zover, moet je daarna wachten.
Mensen met dementie weten niet meer dat ze dat acht weken geleden
nodig hadden.”
Soms te lang gewacht met doorverwijzen volgens partners
Alhoewel twee medewerkers van partners inzien dat het lastig is om in te schatten wat het
juiste moment is om door te verwijzen, geven zij twee aan dat het wijkteam soms te lang
wacht met het doorverwijzen. Dit is volgens hen wel belangrijk, omdat het erger kan
voorkomen of doordat ze dan meer specialistische hulp kunnen krijgen. Vroegtijdig
onderling overleg is in dit soort gevallen van belang volgens hen.
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Samenvatting
5

De afdeling Samen Leven wil weten hoe cliënten met huishoudelijke hulp hun
ondersteuning ervaren. Om meer zicht hierop te krijgen, gebruiken we het
cliëntervaringsonderzoek Wmo. In deze rapportage beschrijven we de resultaten van dat
onderzoek voor cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp. Ook bekijken we of hun
ervaring verschilt van cliënten die (ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning
ontvangen
Ervaringen
Cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp zijn zeer tevreden over het contact met de
gemeente. Ze zijn het meest tevreden over de medewerker. Daarnaast is een ruime
meerderheid positief over de kwaliteit en passendheid van de ondersteuning. Zo vindt 88%
de kwaliteit van de huishoudelijke hulp goed en vindt 86% de huishoudelijke hulp passen
bij hun hulpvraag. De rest is hier neutraal of negatief over.
Het minst positief zijn cliënten over het weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag
(14% wist dit niet) en de snelheid waarmee ze zijn geholpen (16% ontevreden). Verder is
slechts 17% van de cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp bekend met de
onafhankelijke cliëntondersteuner.
Tot slot ervaart de meerderheid van de cliënten positieve effecten van de ontvangen
ondersteuning, bijvoorbeeld op hun kwaliteit van leven (76%) en dat ze beter de dingen
kunnen doen die ze willen (76%). 88% ervaart effect op hun zelfredzaamheid: zij zeggen
zich door de ondersteuning beter te kunnen redden.
Vergelijking met andere vormen Wmo
We bekeken of de ervaring van cliënten met huishoudelijke hulp anders is dan van cliënten
die (ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning ontvangen. Op een aantal punten zijn er
verschillen.
Cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp zijn tevredener over de kwaliteit van hun
ondersteuning en over het effect op hun zelfredzaamheid. Zo vindt 88% de kwaliteit goed,
terwijl dit bij cliënten die (ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning ontvangen 80% is.
En zegt 88% zich beter te kunnen redden door hun ondersteuning tegenover 78% van de
overige cliënten. Daarnaast lijken1 cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp tevredener
over het contact met de gemeente.
De overige aspecten van cliëntervaring beoordelen cliënten met uitsluitend huishoudelijke
hulp hetzelfde als overige cliënten.

1

De verschillen van drie van de vier stellingen over contact zijn net niet statistisch significant. Wel zijn
resultaten van 2016 en 2017 in lijn met elkaar en wijzen resultaten op de drie stellingen in dezelfde richting.
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1.1

Aanleiding en opzet

Aanleiding

De afdeling Samen Leven wil weten hoe cliënten met huishoudelijke hulp hun
ondersteuning ervaren. Om meer zicht te krijgen op de ervaring van cliënten met
huishoudelijke hulp gebruiken we het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Vanuit de eisen in de
Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht om jaarlijks de cliëntervaring te meten van inwoners
die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Hiervoor is landelijk een vragenlijst ontwikkeld
en deze heeft een verplicht karakter. Onderzoek en Statistiek (O&S) voerde dit
cliëntervaringsonderzoek Wmo uit voor de gemeente Amersfoort in 2016, 2017 en 2018,
over de ervaring in het voorafgaande kalenderjaar. Cliënten met huishoudelijke hulp vallen
onder de doelgroep van dit onderzoek en via de vraag welk type ondersteuning men
ontvangt, weten we welke cliënten (alleen) huishoudelijke hulp ontvangen.
De afdeling Samen Leven heeft Onderzoek en Statistiek (O&S) gevraagd dit onderzoek uit
te voeren.

1.2

Opzet van het onderzoek

Dataverzameling
In april 2017 en februari 2018 is een papieren vragenlijst gestuurd naar een steekproef van
cliënten met een beschikking voor een Wmo-voorziening (waaronder cliënten met
huishoudelijke hulp). Dit zijn cliënten die in het voorafgaande kalenderjaar recht op zorg
hadden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Hieronder vallen dus
ook cliënten die begeleiding ontvangen vanuit het wijkteam. Zowel bestaande als nieuwe
cliënten zijn aangeschreven, zodat voldoende cliënten het afgelopen jaar ervaring hebben
gehad met het proces van de toegang. Na twee weken is een herinneringsbrief verstuurd
aan cliënten die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Hierin werden ze gevraagd alsnog
mee te doen aan het onderzoek. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een respons van 30% in
2017 en 36% in 2018.
Methode
In dit onderzoek voeren we analyses uit voor cliënten met huishoudelijke hulp. Als cliënten
(ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning ontvangen, zoals begeleiding, een rolstoel of
woningaanpassing, dan zijn ze buiten beschouwing gelaten in de analyses.2 Door uitsluitend
cliënten met huishoudelijke hulp te selecteren, weten we zeker dat hun ervaring gaat over
huishoudelijke hulp en niet over andere Wmo-ondersteuning.
2

Uitzondering zijn cliënten met huishoudelijke hulp en een collectief vervoerspasje: zij zijn wel meegenomen
in de analyses. We veronderstellen dat als deze cliënten worden gevraagd naar hun ervaringen met Wmoondersteuning, zij hoofdzakelijk of alleen denken aan hun ervaringen met hun huishoudelijke hulp en minder
aan hun collectief vervoerspasje. Bovendien als we deze cliënten met ook een collectief vervoerspasje buiten
de analyses zouden houden, dan blijven er onvoldoende respondenten over voor de analyses naar
huishoudelijke hulp.

In het onderzoek over 2016 (uitgevoerd in 2017) betrof het 86 cliënten met alleen
huishoudelijke hulp en in 2017 (uitgevoerd in 2018) nog eens 94 cliënten. In totaal baseren
we de cijfers in deze rapportage dus op 180 cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp.3

7

Gezien het beperkte aantal cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp, bekeken we of
het onderzoekstechnisch verantwoord was om de onderzoeksbestanden over 2016 en 2017
samen te voegen. Hiervoor hebben we getoetst of de ervaring van cliënten met uitsluitend
huishoudelijke hulp in 2017 statistisch significant4 verschilt van 2016. Dit bleek niet het
geval. Daarom hebben we ervoor gekozen de onderzoeksbestanden van 2016 en 2017
samen te voegen. Door beide jaren samen te voegen, kunnen we analyses uitvoeren met
180 cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp. Dit hogere aantal cliënten draagt bij aan
betrouwbaardere analyses. Desondanks gaat het nog steeds om een vrij kleine groep
cliënten (180).
Rapportage
In deze rapportage beschrijven we de resultaten van het onderzoek voor cliënten met
uitsluitend huishoudelijke hulp.
Daarnaast bekijken we in de rapportage of de ervaring van cliënten met uitsluitend
huishoudelijke hulp anders is dan van cliënten die (ook) andere vormen van Wmoondersteuning ontvangen. Hoewel er in de percentages verschillen kunnen zijn,
beschrijven we in de rapportage alleen de verschillen die statistisch significant5 zijn en dus
niet de verschillen die ook door toeval veroorzaakt kunnen worden. Andere
percentageverschillen beschrijven we als geen verschil. In de bijlage ‘Vergelijking met
overige Wmo’ zijn per vraag de antwoordpercentages te vinden van cliënten met
uitsluitend huishoudelijke hulp, en van cliënten met (ook) andere vormen van Wmoondersteuning.

3

We nemen de resultaten over 2015 niet mee in dit onderzoek. Mogelijk is het datalek in 2016 van invloed
geweest op de cliëntervaring. De vragenlijsten voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 (uitgevoerd in
2016) werden toevalligerwijs kort na de bekendwording van het datalek verstuurd.
4 Hierbij hanteren we het significantieniveau van 5%.
5 Hierbij hanteren we het significantieniveau van 5%.

Resultaten
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2.1

Ervaringen met ondersteuning

Contact met de gemeente

Cliënten zeer tevreden over contact met gemeente
Cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp zijn zeer tevreden over hoe er met hun
hulpvraag is omgegaan (zie figuur 1).6 Zo voelt 90% zich serieus genomen door de
medewerker en heeft 85% samen met de medewerker in het gesprek naar oplossingen
gezocht.7 Ook is de meerderheid tevreden over de snelheid (77%) en de toegang (70%).
Maar 16% vindt niet dat hij of zij snel is geholpen en 14% wist niet waar hij of zij moest
zijn met zijn of haar hulpvraag. Dit zijn de onderwerpen waar cliënten met huishoudelijke
hulp relatief het minst tevreden over zijn. De rest antwoordde neutraal.
Cliënten met huishoudelijke hulp lijken tevredener over contact
Cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp lijken8 tevredener over het contact met de
gemeente dan cliënten die (ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning ontvangen.
Figuur 1

Ervaringen met het contact met de gemeente

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag.

Ik werd snel geholpen.

De medewerker nam mij serieus.
De medewerker en ik hebben in het gesprek
samen naar oplossingen gezocht.

0%
helemaal mee eens

mee eens

neutraal

20%

40%

niet mee eens

60%

80%

100%

helemaal niet mee eens

Toelichting: cliënten die langer dan een jaar geleden contact hebben opgenomen met een hulpvraag, mochten
bij deze vraag ‘niet van toepassing’ invullen. De percentages zijn exclusief ‘geen mening’ en ‘niet van
toepassing’.
Bron: O&S
6

Cliënten die langer dan een jaar geleden contact hebben opgenomen met een hulpvraag, mochten bij deze
stellingen ‘niet van toepassing’ invullen. Op de vier stellingen kruiste 18% tot 21% ‘niet van toepassing’ aan.
7 Deze percentages zijn exclusief ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’.
8 De verschillen van drie van de vier stellingen over contact zijn net niet statistisch significant. Wel zijn
resultaten van 2016 en 2017 in lijn met elkaar en wijzen resultaten op de drie stellingen in dezelfde richting:
70% van de cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp wist waar hij of zij moest zijn, tegenover 61% van de
overige cliënten (α=.083); 77% van deze cliënten vindt dat ze snel zijn geholpen, tegenover 69% van de overige
cliënten (α=.089); en 90% van deze cliënten voelt zich serieus genomen door de medewerker, tegenover 83%
van de overige cliënten (α=.081).

Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning vergelijkbaar met andere Wmo
Cliënten is gevraagd of ze wisten dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijke
cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is iemand die mee kan gaan naar gesprekken
met bijvoorbeeld de Wmo-consulent of naar een keukentafelgesprek met een
wijkteammedewerker. Ook kan een cliëntondersteuner helpen bij het invullen van een
(online) formulier of als de cliënt een vraag heeft over een ingewikkelde brief of een
rekening. Slechts ongeveer één op de zes cliënten met huishoudelijke hulp (17%) is bekend
met de onafhankelijke cliëntondersteuner. 83% is hiermee dus onbekend.
De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner is vergelijkbaar onder cliënten
met (ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning.
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2.2

Kwaliteit van de ondersteuning

Ruime meerderheid tevreden over kwaliteit en passendheid ondersteuning
Cliënten is gevraagd wat ze vinden van de ondersteuning die ze ontvangen. De ruime
meerderheid van de cliënten oordeelt hier positief over (zie figuur 2). Zo beoordeelt 88%
van de cliënten de kwaliteit van de huishoudelijke hulp als goed en vindt 86% de
huishoudelijke hulp passen bij hun hulpvraag. Sommige cliënten vinden de kwaliteit niet
goed (4%) of de huishoudelijke hulp niet passend (4%).
Figuur 2

Ervaren kwaliteit van de ondersteuning

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die
ik krijg goed.
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn
hulpvraag.

0%
helemaal mee eens

mee eens

neutraal

20%

40%

niet mee eens

60%

80%

100%

helemaal niet mee eens

Toelichting: de percentages zijn exclusief ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’.
Bron: O&S

Cliënten met huishoudelijke hulp vinden kwaliteit vaker goed
Cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp zijn tevredener over de kwaliteit van hun
ondersteuning. Van deze cliënten vindt 88% de kwaliteit goed, terwijl dit bij cliënten die
(ook) andere vormen van Wmo-ondersteuning ontvangen 80% is. De passendheid van de
ondersteuning beoordelen beide groepen cliënten hetzelfde.

2.3

Effect van de ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie

88% kan zich beter redden door huishoudelijke hulp
Cliënten is gevraagd welk effect de ontvangen ondersteuning heeft op hun
zelfredzaamheid en participatie. De meerderheid van de cliënten ervaart positieve
effecten (zie figuur 3). Zo kan 76% van de cliënten door hun huishoudelijke hulp beter de
dingen doen die ze willen en ervaart eveneens 76% een betere kwaliteit van leven. Verder
zegt 88% zich door de huishoudelijke hulp beter te kunnen redden.

Figuur 3

Effect van de ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik
beter de dingen doen die ik wil.

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij
beter redden.
Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een
betere kwaliteit van leven.
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40%

60%

80%

100%
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Toelichting: de percentages zijn exclusief ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’.
Bron: O&S

Cliënten met huishoudelijke hulp redden zich beter dankzij ondersteuning
Meer cliënten met huishoudelijke hulp zeggen dat ze zich beter kunnen redden door hun
ondersteuning. Van de cliënten met huishoudelijke hulp zegt 88% dit, tegenover 78% van
de cliënten die (ook) een andere vorm van Wmo-ondersteuning ontvangen. De overige
effecten ervaren beide groepen cliënten hetzelfde.

2.4

Opmerkingen respondenten over de ondersteuning

Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten, als ze dat wilden, nog een
opmerking maken over de ondersteuning die ze ontvangen. Als we de reacties lezen van
cliënten met uitsluitend huishoudelijke hulp, dan blijken de meeste mensen positief. Ze
zijn (zeer) tevreden over hun huishoudelijke hulp. Enkele mensen zeggen dat ze niet altijd
tevreden zijn. Ook zeggen sommige mensen dat ze liever meer uren huishoudelijke hulp
willen ontvangen.
Daarnaast lichten verschillende cliënten toe dat familie of vrienden aanvullend
ondersteuning bieden (mantelzorg) of dat ze tijdelijk huishoudelijke hulp ontvingen
(bijvoorbeeld na een operatie) en deze hulp inmiddels weer is gestopt.
Enkele opmerkingen van cliënten met huishoudelijke hulp
“Prima hulp in de huishouding voor 2 uur per week. Kan niet beter!”
“Ik ben niet altijd tevreden over de huishoudelijke hulp. Nu komt er wekelijks iemand
die goed werk verricht, maar zij stopt helaas weer.”
“Mijn huishoudelijke hulp is prima, maar iets langer zou wel heel fijn zijn.”
“De helpster die ons 1x in de 2 weken 3 uur helpt bij de zware huishoudelijke klussen
heeft een goed inzicht en is zeer vriendelijk.”
“Huishoudelijke hulp uren mag wel iets meer zijn. 1x per 14 dagen 2 uurtjes is best wel
weinig.”
“Ik heb na een operatie prima hulp gekregen, ben zeer tevreden!”

Bijlagen

Foto: Pixelio.de / angieconscious

Bijlage 1 Vergelijking met overige Wmo
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Een * achter het percentage geeft weer dat de score voor cliënten met uitsluitend huishoudelijke
hulp statistisch significant verschilt van de score van de cliënten die (ook) andere vormen van Wmoondersteuning ontvangen.

CONTACT
De percentages tonen het aandeel cliënten dat ‘(helemaal) mee eens’ of ‘(helemaal) mee oneens’
antwoordt en zijn exclusief ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’.

1. Ik wist waar ik moest zijn
met mijn hulpvraag.
2. Ik werd snel geholpen.
3. De medewerker nam mij
serieus.
4. De medewerker en ik hebben
in het gesprek samen naar
oplossingen gezocht.

5. Wist u dat u gebruik kon
maken van een onafhankelijke
cliëntondersteuner? (% ja)

Uitsluitend
huishoudelijke hulp
(helemaal) (helemaal)
mee eens
mee
oneens
70%
14%

(ook) andere vorm Wmo
(helemaal)
mee eens
61%

(helemaal)
mee
oneens
21%

77%

16%

69%

16%

90%

3%

83%

7%

85%

3%

79%

10%

Uitsluitend
huishoudelijke hulp
17%

(ook) andere vorm Wmo
21%

KWALITEIT VAN DE ONDERSTEUNING
De percentages tonen het aandeel cliënten dat ‘(helemaal) mee eens’ of ‘(helemaal) mee oneens’
antwoordt en zijn exclusief ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’.
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6. Ik vind de kwaliteit van de
ondersteuning die ik krijg goed.
7. De ondersteuning die ik krijg
past bij mijn hulpvraag.

Uitsluitend
huishoudelijke hulp
(helemaal) (helemaal)
mee eens
mee
oneens
88%*
4%
86%

4%

(ook) andere vorm Wmo
(helemaal)
mee eens
80%

(helemaal)
mee
oneens
6%

81%

6%

WAT LEVERT DE ONDERSTEUNING MIJ OP
De percentages tonen het aandeel cliënten dat ‘(helemaal) mee eens’ of ‘(helemaal) mee oneens’
antwoordt en zijn exclusief ‘geen mening’ en ‘niet van toepassing’.

8. Door de ondersteuning die ik
krijg, kan ik beter de dingen
doen die ik wil.
9. Door de ondersteuning die ik
krijg, kan ik mij beter redden.
10. Door de ondersteuning die
ik krijg, heb ik een betere
kwaliteit van leven.

Uitsluitend
huishoudelijke hulp
(helemaal) (helemaal)
mee eens
mee
oneens
76%
5%

(ook) andere vorm Wmo
(helemaal)
mee eens
77%

(helemaal)
mee
oneens
7%

88%*

2%

78%

7%

76%

3%

73%

7%

ONDERZOEK EN STATISTIEK

Scheidingen in Amersfoort
Marc van Acht & Dorien de Bruijn, november 2018
Scheiden is een thema dat in de aandacht staat, met name (v)echtscheidingen waarbij
kinderen betrokken zijn. De omvang van scheidingen in Amersfoort is stabiel. In de
periode 2015-2017 gingen ongeveer evenveel mensen met een huwelijk of geregistreerd
partnerschap uit elkaar als in de periode 2012-2014. Wel zien we kleine verschillen tussen
wijken. In Vathorst ligt het percentage scheidingen het hoogst.
Bij hoeveel van de scheidingen in Amersfoort zijn kinderen betrokken? Bij circa zes op de
tien scheidingen in Amersfoort woont er minimaal één kind thuis. Bij de overige
scheidingen woont geen kind thuis of is onbekend of een kind thuiswoont.
Het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen is in heel Amersfoort in de periode
2015-2017 licht toegenomen ten opzichte van de periode 2012-2014. Dit is deels
verklaarbaar doordat ook het aantal huishoudens met thuiswonende kinderen in die
periode toenam. We zien wederom verschillen tussen wijken. De wijken met het hoogste
percentage scheidingen met thuiswonende kinderen zijn de wijken waar relatief veel
huishoudens met kinderen wonen.

Aanleiding en opzet
Aanleiding
Onderzoek & Statistiek (O&S) heeft in 2016 een notitie uitgebracht met cijfers over
scheidingen in Amersfoort en de verschillende wijkbeheergebieden. Dit omdat O&S destijds
verscheidene keren vragen kreeg over scheidingen in Amersfoort en met name in Vathorst.
Nu, twee jaar later, vormt scheiden nog steeds een thema dat in de aandacht staat, onder
meer (v)echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. Zo wordt landelijk aandacht
gevraagd om schade bij kinderen als gevolg van scheidingen te voorkomen.1
De afdeling Samen Leven wil opnieuw weten wat de omvang is van scheidingen in
Amersfoort en de verschillende wijkbeheergebieden. Daarom actualiseren we in dit
rapport de cijfers uit de notitie van 2016. Aanvullend maken we onderscheid tussen
scheidingen met en zonder thuiswonende kinderen, omdat de afdeling graag wil weten in
hoeverre kinderen betrokken zijn bij scheidingen. Tot slot bekijken we de ontwikkeling van
de omvang van scheidingen tussen de perioden 2012-2014 en 2015-2017.
1

Platform ‘Scheiden zonder schade’, opgericht in opdracht van ministeries van JenV en VWS.
or actie’, 2018.

Stad met een hart

1

Onderzoek en Statistiek (O&S) is gevraagd om deze analyse uit te voeren.

Begripsverheldering
Onder scheidingen worden in dit rapport mensen verstaan waarvan het huwelijk is
ontbonden of het geregistreerd partnerschap beëindigd. De cijfers omvatten dus geen
informatie over samenwonende mensen, zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap,
die uit elkaar gaan.
In deze notitie kijken we naar scheidingen in periodes van drie jaar. De cijfers over
scheidingen in de periode 2015-2017 gaan dus over de huwelijken die zijn ontbonden en
geregistreerde partnerschappen die zijn beëindigd in 2015, 2016 en 2017.
In de tabel staan cijfers per wijkbeheergebied. De mensen woonden op het moment van
scheiding in dat betreffende gebied. Het kan zijn dat één of beide partners sindsdien in
een ander wijk is gaan wonen, of uit Amersfoort is vertrokken. Deze scheidingen tellen wel
mee.
De cijfers in dit rapport gaan niet over ‘gescheiden personen’. In dat geval worden ook
mensen meegeteld die in een andere gemeente zijn gescheiden en vervolgens in
Amersfoort zijn gaan wonen. Of mensen die bijvoorbeeld eerst in Nieuwland woonden en
waarvan na scheiding één van beide partners in Vathorst is komen wonen.
Overigens kan het ook zo zijn dat mensen die zijn gescheiden, onderhand alweer
samenwonen.

Vergelijking met Nederland
De gegevens over scheidingen heeft O&S met eigen bewerkingen uit de Basisregistratie
Personen (BRP) gehaald. Deze analyses zijn niet landelijk beschikbaar. Wel publiceert het
Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) het percentage gescheiden personen (dit is iets
anders dan aantallen scheidingen). Het betreft hier echter cijfers over mensen die ooit
gescheiden zijn en niet meer hertrouwd. Dit kan bij wijze van spreke 20 jaar geleden zijn
gebeurd, en bovendien elders in Nederland hebben plaatsgevonden. Ook publiceert CBS
cijfers over van echt scheidende personen2. Dit betreft alleen cijfers over scheidingen van
huwelijk en niet van partnerschapsregistraties. Bovendien gaan de meest recente cijfers
op gemeenteniveau over 2015. Omdat beide cijfers weinig zeggen over de huidige situatie
in Amersfoort heeft O&S eigen analyses uitgevoerd.

Cijfers
Omvang scheidingen stabiel
De omvang van scheidingen in Amersfoort is stabiel. In de periode 2015-2017 gingen
ongeveer evenveel mensen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap uit elkaar als in
de periode 2012-2014 (zie tabel 1). Wel zien we verschillen tussen wijken. Het percentage
scheidingen is in Vathorst het hoogst en licht gestegen. Omdat Vathorst veel huishoudens
2

Van echt scheidende personen zijn personen van wie het huwelijk is ontbonden door echtscheiding. Dit gaat
dus niet om ontbindingen van partnerschapsregistraties.

2

omvat, gaat het ook in absolute aantallen om een aanzienlijk aantal. In de afgelopen drie
jaar om 209 scheidingen.

Tabel 1

Percentage en aantal scheidingen1 per wijkbeheergebied2 en Amersfoort totaal
% scheidingen3

totaal
aantal scheidingen4

totaal
aantal huishoudens5

2012-2014
2,8%

2015-2017
3,0%

2012-2014
171

2015-2017
209

2012-2014
6.164

2015-2017
7.025

Nieuwland

2,6%

2,4%

146

138

5.625

5.664

Hooglanderveen2

2,1%

2,3%

34

40

1.581

1.689

Kattenbroek

2,6%

2,1%

120

95

4.603

4.634

Binnenstad

1,9%

2,0%

77

84

4.055

4.168

Liendert-Rustenburg

1,8%

2,0%

86

97

4.733

4.761

Zielhorst

2,1%

1,7%

71

56

3.372

3.381

Soesterkwartier-Isselt

2,0%

1,7%

117

103

5.751

5.999

Koppel-Kruiskamp

2,0%

1,6%

82

70

4.100

4.279

Randenbroek-Schuilenburg

1,8%

1,6%

96

86

5.400

5.475

Hoogland-Hoogland West

1,6%

1,6%

71

69

4.319

4.367

Schothorst

1,4%

1,6%

76

87

5.594

5.586

Vermeer- en Leusderkwartier

1,5%

1,5%

81

84

5.381

5.398

Bergkwartier-Bosgebied

1,4%

1,3%

64

60

4.483

4.549

*

*

3

2

152

170

2,0%

1,9%

1.290

1.277

65.310

67.143

Vathorst

2

Overig6
Amersfoort

Toelichting:
1 Dit betreft scheidingen van huwelijk en geregistreerd partnerschap.
2 Vathorst-Hooglanderveen vormt één wijkbeheergebied. In de tabel worden cijfers voor Vathorst en
Hooglanderveen apart gepresenteerd, vanwege de specifieke aandacht die er in 2016 was voor scheidingen in
Vathorst.
3 Het aantal scheidingen gerelateerd aan het gemiddeld aantal huishoudens. De wijken zijn gesorteerd op
percentage scheidingen 2015-2017.
4 Het totaal aantal scheidingen in een wijkbeheergebied en Amersfoort totaal over een periode van drie jaar.
Bijvoorbeeld aantal scheidingen in Zielhorst in 2015 + 2016 + 2017.
5 Het aantal huishoudens in de genoemde periode betreft het gemiddeld aantal huishoudens. Bijvoorbeeld van
2015-2017 is het gemiddeld aantal huishoudens: (aantal huishoudens per 1-1-2015 + aantal huishoudens per 31-122017)/2.
6
In deze restcategorie vallen gebieden die niet bij een wijkbeheergebied horen, zoals Stoutenburg en Calveen.
* De aantallen zijn te klein om betekenisvolle uitspraken over te doen.
Bron: Basisregistratie Personen (BRP), bewerking O&S

Scheidingen in Vathorst deels verklaarbaar
Het relatief hoge aandeel scheidingen in Vathorst is deels verklaarbaar. Ten eerste omdat
Vathorst, samen met Hooglanderveen, de wijk met het hoogste aandeel (echt)paren is. Er
zijn dus relatief veel mensen die kunnen scheiden (vergeleken met wijken waar
bijvoorbeeld relatief veel alleenstaanden wonen). Ten tweede is het deels verklaarbaar
omdat in Vathorst relatief veel veertig- tot vijftigjarigen wonen. Volgens het CBS scheiden

3

mensen gemiddeld na 15 jaar huwelijk3. Ofwel gemiddeld een leeftijd van 44 jaar bij
vrouwen, 47 jaar bij mannen. In gezinswijken waar veel personen in de leeftijd van veertig
tot vijftig jaar wonen, zoals bijvoorbeeld Vathorst maar ook Nieuwland, zijn dus relatief
meer scheidingen te verwachten. Dit zien we terug in tabel 1.
Overigens valt het relatief hoge aandeel scheidingen in Vathorst niet helemaal te
verklaren. Zo stelt het CBS dat gezinnen met kinderen, mensen met een hoog inkomen en
mensen met een koopwoning minder vaak uit elkaar gaan.4 Vathorst kent relatief veel
huishoudens met die kenmerken, dus dat biedt juist geen verklaring voor het hoge aandeel
scheidingen.

Bij meerderheid scheidingen thuiswonend kind betrokken
We keken hiervoor naar alle scheidingen van huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar
vaak maakt men zich specifiek zorgen over de gevolgen van een scheiding voor kinderen.
Bij hoeveel van de scheidingen in Amersfoort zijn thuiswonende kinderen betrokken? Bij
circa zes op de tien scheidingen in Amersfoort woont minimaal één kind thuis. En bij circa
twee op de tien scheidingen is geen thuiswonend kind betrokken. Bij de overige circa twee
op de tien scheidingen is het onbekend5 of een kind thuiswoont.

Lichte toename omvang scheidingen met thuiswonende kinderen
In periode 2015-2017 waren bij 794 scheidingen één of meer thuiswonende kinderen
betrokken (zie tabel 2). Het totale aantal scheidingen met kinderen ligt vermoedelijk
hoger, omdat bij een deel van de scheidingen onbekend is of thuiswonende kinderen
aanwezig zijn (zie hierboven en voetnoot 4 voor extra uitleg).
Het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen is in heel Amersfoort in de periode
2015-2017 licht toegenomen ten opzichte van de periode 2012-2014. Dit is deels
verklaarbaar doordat ook het aantal huishoudens met thuiswonende kinderen in die
periode toenam.
Verschillen tussen wijken
We zien wederom verschillen tussen wijken (zie tabel 2). Maar deze verschillen zijn
logisch. De wijken met het hoogste percentage scheidingen met thuiswonende kinderen
zijn de wijken waar relatief veel huishoudens met kinderen wonen. Omdat in Vathorst en
Nieuwland veel huishoudens met thuiswonende kinderen wonen, is ook het absolute aantal
scheidingen met kinderen aanmerkelijk hoger dan in de meeste andere wijken.
We hebben ook analyses gedaan waarin we rekening hielden met het aantal huishoudens
met thuiswonende kinderen in een wijk. De resultaten van die analyse tonen vrijwel geen
verschillen tussen wijken (niet weergegeven in tabel). Hieruit blijkt dus dat het
percentage scheidingen met kinderen vooral bepaald wordt door het aantal huishoudens
met kinderen in een wijk.
3

Cijfers 2016. Zie http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37425ned&D1=3-9&D2=5566&STB=G1,T&VW=T.
4 Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/31/vinex-stellen-minder-vaak-uit-elkaar-dan-gemiddeld
5 Om te bepalen of bij een scheiding thuiswonende kinderen betrokken zijn, kijken we naar de
huishoudenssituatie aan het begin van het jaar. Bij ongeveer 20% van de scheidingen is die huishoudenssituatie
niet te herleiden. Dit betekent dat bij 20% van de scheidingen onbekend is of kinderen thuiswonen.
Waarschijnlijk zijn bij een deel hiervan wel thuiswonende kinderen betrokken, hoeveel weten we niet.
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Tabel 2
Percentage en aantal scheidingen1 met kinderen per wijkbeheergebied2 en
Amersfoort totaal
% scheidingen
met kinderen3

aantal scheidingen
met kinderen4

totaal
aantal huishoudens5

2012-2014
1,9%

2015-2017
2,1%

2012-2014
116

2015-2017
149

2012-2014
6.164

2015-2017
7.025

1,9%

1,8%

109

101

5.625

5.664

1,6%

1,7%

26

29

1.581

1.689

Kattenbroek

1,7%

1,4%

80

66

4.603

4.634

Liendert-Rustenburg

1,0%

1,2%

46

56

4.733

4.761

Zielhorst

1,3%

1,1%

44

38

3.372

3.381

Hoogland-Hoogland West

1,1%

1,1%

49

49

4.319

4.367

Soesterkwartier-Isselt

0,9%

1,0%

53

61

5.751

5.999

Koppel-Kruiskamp

1,1%

0,9%

44

37

4.100

4.279

Schothorst

0,8%

0,9%

46

50

5.594

5.586

Vermeer- en Leusderkwartier

0,7%

0,9%

37

48

5.381

5.398

Randenbroek-Schuilenburg

0,9%

0,8%

47

42

5.400

5.475

Binnenstad

0,7%

0,8%

27

35

4.055

4.168

Bergkwartier-Bosgebied

0,7%

0,7%

30

34

4.483

4.549

*

*

1

2

152

170

1,1%

1,2%

751

794

65.310

67.143

Vathorst2
Nieuwland
Hooglanderveen

Overig6
Amersfoort

2

Toelichting:
1 Dit betreft scheidingen van huwelijk en geregistreerd partnerschap waarbij er nog kinderen thuiswonen.
2 Vathorst-Hooglanderveen vormt één wijkbeheergebied. In de tabel worden cijfers voor Vathorst en
Hooglanderveen apart gepresenteerd, vanwege de specifieke aandacht die er in 2016 was voor scheidingen in
Vathorst.
3 Het aantal scheidingen met kinderen gerelateerd aan het gemiddeld aantal huishoudens. De wijken zijn
gesorteerd op percentage scheidingen met kinderen 2015-2017.
4 Het totaal aantal scheidingen in een wijkbeheergebied en Amersfoort totaal over een periode van drie jaar.
Bijvoorbeeld aantal scheidingen in Zielhorst in 2015 + 2016 + 2017.
5 Het aantal huishoudens in de genoemde periode betreft het gemiddeld aantal huishoudens. Bijvoorbeeld van
2015-2017 is het gemiddeld aantal huishoudens: (aantal huishoudens per 1-1-2015 + aantal huishoudens per 31-122017)/2.
6
In deze restcategorie vallen gebieden die niet bij een wijkbeheergebied horen, zoals Stoutenburg en Calveen.
* De aantallen zijn te klein om betekenisvolle uitspraken over te doen.
Bron: Basisregistratie Personen (BRP), bewerking O&S

Huwelijk / geregistreerd partnerschap versus samenwonen
De cijfers in deze notitie betreffen uitsluitend scheidingen van mensen met een huwelijk
of geregisteerd partnerschap, omdat de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP)
geen informatie bevat over samenwonende mensen, zonder huwelijk of geregistreerd
partnerschap, die uit elkaar gaan. Wel weten we de totale omvang van beide groepen.

5

Ongeveer 73%6 van alle (echt)paren in Amersfoort is gehuwd of heeft een geregistreerd
partnerschap.7 Als we specifiek kijken naar de (echt)paren met kinderen ligt dat
percentage nog iets hoger, namelijk op 76% met een huwelijk of geregistreerd
partnerschap.8 Van ongeveer een kwart van de paren (de samenwonenden zonder huwelijk
of geregistreerd partnerschap) weten we dus niet of zij scheiden. Omdat deze groep
helemaal niet is opgenomen in de cijfers, ligt het daadwerkelijk aantal scheidingen in
Amersfoort dus hoger dan in tabel 1 en 2 staat.
Landelijk onderzoek: hogere scheidingskans onder samenwonenden
Hoewel het daadwerkelijk aantal scheidingen in Amersfoort hoger ligt dan in deze notitie
staat, weten we niet hoeveel hoger. Wel blijkt uit landelijk onderzoek dat samenwoners
een grotere kans hebben om uit elkaar te gaan dan gehuwden. Het CBS stelt dat kinderen
van ongehuwde ouders een groter risico lopen dat hun ouders uit elkaar gaan dan kinderen
van gehuwde ouders.9

6
7
8
9

Bron cijfers: gemeente Amersfoort, situatie op 1 januari 2018.
Cijfers over scheidingen in deze groep staan in tabel 1.
Cijfers over scheidingen in deze groep staan in tabel 2.
Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/3-op-10-vijftienjarigen-wonen-niet-met-beide-ouders
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