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Samenvatting
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De afdeling Samen Leven wil meer zicht krijgen op hoe cliënten de toegankelijkheid en
bereikbaarheid van het wijkteam (deels in samenspraak met andere loketten van de
gemeente) en de locatie van de gesprekken met het wijkteam ervaren. Daarom heeft de
gemeente deze onderwerpen meegenomen in verschillende onderzoeken binnen het
sociaal domein. O&S heeft deze uitkomsten geanalyseerd in deze rapportage. Daarna zal
een extern bureau (AEF) de uitkomsten meenemen in hun opdracht voor een
onafhankelijke evaluatie van de huidige inrichting en organisatie van de toegang en een
advies om de werking van de toegang te optimaliseren.
Bekendheid wijkteams
Om een effectieve toegangspoort tot zorg te kunnen zijn, is het belangrijk dat de
wijkteams bekend zijn bij inwoners. Van de AmerfoortPanelleden heeft 53% wel eens
gehoord van het sociale wijkteam. Ook onder Wmo- en jeugdzorgcliënten weet een
meerderheid waar hij / zij moet zijn met een hulpvraag. Toch valt er volgens cliënten nog
wel wat te verbeteren qua bekendheid. Zo noemen jongeren dat de gebruikte
communicatiemiddelen om de bekendheid te vergroten niet altijd aansluiten bij jongeren
en verschillende cliënten noemen dat bij hen deels onbekend is waar het sociale team voor
is.
Mening over telefonische bereikbaarheid
Wat betreft de bereikbaarheid, zijn de wijkteams over het algemeen alleen telefonisch
bereikbaar. Aan Wmo-cliënten is gevraagd hoe ze in het algemeen de bereikbaarheid van
de wijkteams ervaren en hieruit blijkt dat de meerderheid (72%) hier positief over is.
Alhoewel de meerderheid positief is, maken er ook cliënten opmerkingen over dit systeem.
Zo noemen verschillende cliënten de mogelijkheid te missen om direct contact te hebben,
bijvoorbeeld via een inloopspreekuur. Ook noemen sommigen dat ze alleen telefonische
bereikbaarheid als een drempel ervaren, bijvoorbeeld in verband met het niet goed
beheersen van de Nederlandse taal.
Daarnaast maken cliënten ook opmerkingen over de telefonische bereikbaarheid als ze het
wijkteam proberen te bellen. Ze noemen dat het lastig was de goede contactpersoon aan
de lijn te krijgen of ze noemen dat ze laat reactie krijgen op voicemail- of app-berichten.
Dit sluit aan bij de conclusie uit een uitgevoerd bereikbaarheidsonderzoek waaruit bleek
dat 19% van de contactpogingen niet geslaagd was. Deze telefoongesprekken werden
vooral niet of te laat beantwoord.

Mening over gesprekken thuis
Wijkteammedewerkers geven in het Rekenkameronderzoek aan dat ze een fysiek punt voor
cliënten missen. Dit omdat niet voor alle inwoners hun huis een veilige haven is en een
huisbezoek kan volgens hen in het algemeen een afschrikkend effect hebben op het stellen
van een hulpvraag. Ondanks dat wijkteammedewerkers dit aangeven, heeft slechts een
kleine groep Wmo-cliënten zelf problemen met de locatie van de gesprekken. Zo vond 80%
de locatie van de gesprekken met het wijkteam prettig, 5% vond dit niet en de rest (15%) is
neutraal. Van de mensen die het gesprek thuis hadden, vond een vergelijkbaar deel (4%)
dit onprettig. Een fysiek loket lijkt dus voor een specifieke kleine groep Wmo-cliënten
wenselijk. De mening van jeugdzorgcliënten hierover is nog niet bekend.
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Ervaringen met verschillende loketten sociaal domein
Binnen het sociaal domein zijn er verschillende loketten naast het wijkteam. Zoals Team
Zorg (voor woningaanpassingen, vervoerspassen en rolstoelen), Werk en Inkomen (voor een
bijstandsuitkering), Arbeidsintegratie of Stadsring 51 (voor schuldhulpverlening). Ook
jongeren kunnen binnen jeugdzorg met verschillende organisaties te maken krijgen. Een
kleine meerderheid van de jongeren vindt dat verschillende organisaties vaak of altijd
goed samenwerken om hen te helpen, de rest vindt dat dit soms of nooit het geval is.
Alhoewel een meerderheid positief is, zijn jongeren hier kritischer over dan over andere
toegankelijkheids- en kwaliteitsaspecten. De geïnterviewde cliënten uit een kwalitatieve
onderzoek blijken over het algemeen wel tevreden over de samenwerking van organisaties.
Zo vinden ze de doorverwijzingen van en naar het wijkteam prima verlopen en begrijpen
cliënten dat ze voor andere problemen bij verschillende instanties of personen moeten
zijn.
Wel blijkt uit hetzelfde kwalitatieve onderzoek dat, voor cliënten die met verschillende
loketten binnen het sociaal domein te maken hebben, het onderscheid tussen het
wijkteam, Indebuurt033 en de gemeente niet altijd even duidelijk is, zeker niet als ze met
meerdere contact hebben gehad.

7

1.
9

1.1

Inleiding

Aanleiding

Bevindingen Rekenkameronderzoek en behoefte afdeling Samen Leven
In het Rekenkameronderzoek ‘Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort’1
wordt een aanbeveling gedaan over de bereikbaarheid en toegankelijkheid. De aanbeveling
is: “Heroverweeg het besluit om over het algemeen niet te werken met een inloopfunctie.
Zoek naar een manier om de zichtbaarheid en laagdrempeligheid te vergroten door middel
van fysieke aanwezigheid in de wijk. De thuissituatie is niet voor alle inwoners een veilige
haven en een huisbezoek kan in het algemeen een afschrikkend effect hebben op het
stellen van een hulpvraag.” De afdeling Samen Leven wil naar aanleiding hiervan meer
zicht krijgen op hoe cliënten in het sociaal domein de toegankelijkheid en bereikbaarheid
ervaren om op basis hiervan te kunnen bepalen wat er gewenst is op het gebied van
zichtbaarheid en laagdrempeligheid.
Daarnaast zijn er naast het wijkteam ook andere loketten waar men terecht kan voor zorg
of ondersteuning vanuit de gemeente, bijvoorbeeld via Team Zorg, Werk en Inkomen,
Arbeidsintegratie of Stadsring 51. De vraag is ook hoe cliënten het ervaren als ze met
meerder ‘loketten’ van de gemeente te maken hebben. Verder zijn er signalen dat
cliënten de bereikbaarheid van de wijkteams niet altijd als goed ervaren.
De afdeling Samen Leven wil meer zicht krijgen op hoe cliënten de toegankelijkheid en
bereikbaarheid van het wijkteam (deels in samenspraak met andere loketten van de
gemeente) en de locatie van de gesprekken met het wijkteam ervaren.

1.2

Onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op hoe cliënten de bereikbaarheid
en toegankelijkheid van de wijkteams ervaren. Dit om hiervan te kunnen leren en te
kunnen bepalen of het wenselijk is om maatregelen te nemen om de zichtbaarheid en
laagdrempeligheid van de wijkteams te vergroten.
De deelvragen die hierbij horen zijn:
 Wat vinden cliënten in het sociaal domein van de bereikbaarheid van het wijkteam?
 Hoe ervaren cliënten van het wijkteam de locatie van de gesprekken met het
wijkteam?
1

Rekenkamer Amersfoort (2017). Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort. Rekenkamer
Amersfoort en Panteia Zoetermeer.
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Hoe ervaren cliënten het als ze met verschillende ‘loketten / ingangen’ van de
gemeente (bijvoorbeeld met het wijkteam en Team Zorg, Arbeidsintegratie of het
loket van Werk en Inkomen) te maken hebben?

Bij de bereikbaarheid gaat het vooral om in hoeverre cliënten het wijkteam weten te
vinden en deels over telefonische bereikbaarheid. Bij toegankelijkheid gaat het dus deels
om de ervaring met de gesprekken thuis (en dus bijvoorbeeld niet bij het wijkteam). Dit
omdat dit een specifiek punt is in het Rekenkameronderzoek.2 Daarnaast gaat het om de
toegankelijkheid van het systeem, bijvoorbeeld onder cliënten die met meerdere loketten
/ ingangen van de gemeente te maken hebben. Het gaat dus om een algemene brede
toegankelijkheid, en bijvoorbeeld niet over specifieke rolstoeltoegankelijkheid.

1.3

Onderzoeksopzet

Aansluiten bij reguliere onderzoeken onder cliënten
In 2018 vinden al meerdere onderzoeken plaats onder cliënten binnen het sociaal domein
onder cliënten van de wijkteams plaats. Daarom heeft Onderzoek en Statistiek (O&S) geen
nieuw onderzoek uitgevoerd, maar aangesloten bij de onderzoeken die al liepen door aan
deze onderzoeken vragen toe te voegen over bereikbaarheid en toegankelijkheid.
Daarnaast heeft O&S gebruik gemaakt van bestande cijfers of onderzoeken. Het gaat
daarbij om de volgende onderzoeken:
 Cliëntervaringsonderzoek Wmo (vragenlijstonderzoek over 2017 op basis van 412
WMO-cliënten (respons van 36%) uitgevoerd in 2018)
 Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd (vragenlijstonderzoek over 2015 op basis van 92
jongeren respons van 12%) en 223 ouders (respons van 19%) uitgevoerd in 2016)
 Spiegelgesprekken bij Stichting wijkteams Amersfoort en bij Indebuurt033
(groepsgesprekken met cliënten van de betreffende organisaties, op het moment
van rapportage nog niet beschikbaar)
 Telefonisch bereikbaarheidsonderzoek (kwantitatief onderzoek uit 2018 op basis
van 232 telefonische contacten / contactpogingen)
 Kwalitatief onderzoek naar ervaren passende hulp en ondersteuning (interviews
onder 12 wijkteamcliënten en 11 wijkteammedewerkers en 4 cliënten van
Indebuurt033 en 2 medewerkers van Indebuurt033 uitgevoerd in 2018).
 Rekenkameronderzoek (combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek,
namelijk desk research naar doelen, verkennende interviews met wethouder en
ambtenaren, vragenlijstonderzoek onder inwoners en cliënten en focusgroepen met
professionals uitgevoerd in 2017).
 Kwalitatief onderzoek cliëntervaring jeugd (regionaal onderzoek over 2016 op basis
van verschillende interviews en groepsgesprekken met in totaal 63
jeugdzorgcliënten en ouders uitgevoerd in 2017)
De uitkomsten die op het moment van de rapportage beschikbaar waren, heeft O&S
geanalyseerd en die beschrijven we in deze rapportage. Uitkomsten die later nog
beschikbaar komen, voegt O&S in een latere versie toe.

2

Rekenkamer Amersfoort (2017). Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort. Rekenkamer
Amersfoort en Panteia Zoetermeer.

Input vervolgonderzoek en onderdeel Monitor Sociaal domein 2018
De belangrijkste resultaten uit de huidige rapportage over de ervaringen van cliënten wat
betreft bereikbaarheid en toegankelijkheid neemt O&S mee in de Amersfoortse monitor
Sociaal Domein 2018. Daarnaast zal AEF de uitkomsten uit dit onderzoek meenemen in hun
opdracht voor een onafhankelijke evaluatie van de huidige inrichting en organisatie van de
toegang en een advies om de werking van de toegang te optimaliseren.
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Resultaten

Foto: Arie Korpershoek

2.
2.1

Bereikbaarheid wijkteams

Inleiding

Om een effectieve toegangspoort tot zorg te kunnen zijn, is het belangrijk dat de
wijkteams bekend zijn bij inwoners. Daarnaast is het goed om te weten in hoeverre
cliënten weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Ook de telefonische
bereikbaarheid en de ervaringen met de bereikbaarheid komen in dit hoofdstuk aan de
orde.

2.2

Bekendheid wijkteams onder inwoners

53% wel eens gehoord van het sociale wijkteam
Uit onderzoek onder het AmersfoortPanel3 blijkt dat “iets meer dan de helft van de
respondenten wel eens gehoord heeft van het sociale wijkteam. Bij 11% is het sociale
wijkteam goed bekend en bij 42% een beetje bekend. De overige 47% is niet bekend met
het sociale wijkteam.”4 In het Rekenkameronderzoek wordt op basis hiervan
geconcludeerd dat “de bekendheid van de wijkteams nog niet optimaal is. Dit wordt
bevestigd door betrokkenen, die signaleren dat inwoners van Amersfoort ook niet altijd
weten wat het wijkteam doet en voor hen zou kunnen betekenen. Cliënten komen in veel
gevallen (38%) via een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts, een andere hulpverlener
of een zorgaanbieder in contact met het wijkteam.”5 In totaal maakt in 2017 4,7% van de
huishoudens gebruik van het wijkteam. Het gebruik lijkt na een stijging in 2016 te
stabiliseren, want het is vergelijkbaar met 2016 (4,8%), maar duidelijk hoger dan in 2015
(3,8%).

2.3

Bekendheid wijkteams onder cliënten

Meerderheid weet waar hij / zij moet zijn met hulpvraag
Onder cliënten is gemeten of zij wisten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag. Van de
Wmo-cliënten geeft 60% aan dat ze in 2017 wisten waar ze terecht konden en 21% wist dit
3

Dit is een digitaal panel van de Gemeente Amersfoort waarin inwoners zitten die aangegeven hebben mee te
willen werken aan onderzoek van de gemeente. Voor dit onderzoek zijn er vragen uitgezet onder 4.461 leden
van het AmersfoortPanel van 18 jaar of ouder. In totaal hebben 2.814 panelleden de vragenlijst ingevuld, een
respons van 63%.
4 Rekenkamer Amersfoort (2017). Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort. Rekenkamer
Amersfoort en Panteia Zoetermeer. Citaat pagina 33.
5 Rekenkamer Amersfoort (2017). Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort. Rekenkamer
Amersfoort en Panteia Zoetermeer. Citaat pagina 51.

niet.6 Dit is vergelijkbaar met een jaar eerder. Van de jeugdzorgcliënten en ouders wist in
2015 ongeveer twee derde altijd of vaak waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben,
ongeveer 30% weet dit soms en zo’n 2% nooit.7 Een meerderheid weet dit dus, al weet ook
een aardige groep het nog niet. Uit het kwalitatieve onderzoek onder cliënten van
wijkteams en Indebuurt033 blijkt dat het vooral voor ‘nieuwe’ cliënten niet duidelijk is dat
de gemeente ondersteuning kan regelen. Deze cliënten namen vaak contact op met het
wijkteam nadat anderen hen op deze mogelijkheid wezen. “Zelf wisten de cliënten niet
dat het mogelijk was om bij de gemeente in deze situatie hulp of ondersteuning aan te
vragen.”8 Dit is anders bij cliënten die eerder ervaring hadden met het wijkteam; zij
weten dat ze contact met het wijkteam kunnen opnemen. I&O concludeert daarom: “De
weg naar hulp is voor de meeste cliënten in eerste instantie niet bekend, maar wanneer de
hulp is afgesloten weet men voor de toekomst wel waar men terecht kan als de hulp weer
nodig.”9
Communicatiemiddelen sluiten niet altijd aan bij jongeren
Alhoewel uit kwantitatief onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Wmo- en
jeugdzorgcliënten weet waar ze moesten zijn met hun hulpvraag, valt er volgens jongeren
uit het regionale10 kwalitatieve onderzoek Jeugdhulp nog wel wat te verbeteren. “In het
activiteitencentrum in Amersfoort liggen folders van het sociale wijkteam, maar de
geïnterviewde jongeren hebben daar nog nooit naar gekeken. Zij vinden folders ook geen
goede manier om jongeren te informeren. Volgens hen zou Facebook beter werken of
iemand die regelmatig zijn/haar gezicht laat zien op plekken waar veel jongeren komen
(jongerencentrum/ school/ op straat). Volgens andere jongeren zouden folders wel helpen
als deze over specifieke problemen gaan (zoals "hulp bij school"). Daarnaast werd door een
jongere als oplossing aangedragen dat het sociale team ook meer bekendheid kan creëren
door rond te lopen in de wijk en het gesprek aan te gaan met jongeren.”11
Deels onbekendheid met waar het sociale team voor is
Uit het regionale kwalitatieve onderzoek over de Jeugdhulp blijkt dat een deel van de
geïnterviewde ouders en jongeren onbekend is met waar het sociale team voor is. “Met
name jongeren en allochtone moeders geven aan onvoldoende bekend te zijn met de
sociale teams en daarmee de toegang tot jeugdhulp. Vaak weten zij wel van het bestaan
van het sociale team, maar zijn zij niet op de hoogte met welke vragen en/of problemen
je daar terecht kan.”12 Zo vertelt een meisje “dat ze er (in het gebouw waar het sociale

6

Onderzoek en Statistiek (2018). Onderzoek cliëntervaring Wmo 2017 in Amersfoort. Gemeente Amersfoort.
Onderzoek en Statistiek (2016). Onderzoek cliëntervaring jeugdhulp 2015 in Amersfoort. Gemeente
Amersfoort.
8 I&O Research (2018). Case studies sociaal domein: gemeente Amersfoort. I&O Research:
Amsterdam/Enschede. Citaat pagina 5.
9 I&O Research (2018). Case studies sociaal domein: gemeente Amersfoort. I&O Research:
Amsterdam/Enschede. Citaat pagina 6.
10 Het betreft hier dus niet een Amersfoorts onderzoek. Omdat de toegang via de wijkteams in de verschillende
betrokken regiogemeenten echter wel vergelijkbaar georganiseerd is, gaan we ervan uit dat de ervaringen met
de toegankelijkheid ook voor Amersfoortse jongeren en ouders zullen gelden.
11 Stichting Alexander (2017). Cliëntervaring Jeugdhulp: rapportage van de samenwerkende gemeenten in de
regio Eemland. Stichting Alexander: Amsterdam. Citaat pagina 8.
12 Stichting Alexander (2017). Cliëntervaring Jeugdhulp: rapportage van de samenwerkende gemeenten in de
regio Eemland. Stichting Alexander: Amsterdam. Citaat pagina 19.
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team huist, red.) eens is geweest omdat ze krukken nodig had, maar ze wist niet dat je
daar ook voor vele andere dingen terecht kunt.”13
Ook een geïnterviewde cliënt uit onderzoek onder cliënten van wijkteams en Indebuurt033
kende wel het wijkteam, maar wist niet dat hij daar ook voor zijn vraag naar
huishoudelijke hulp terecht kon. Hij zegt: “Ik wist wel dat er een Wmo-loket was. Ouderen
kunnen daar een pas aanvragen voor de Regiotaxi. Ik wist niet dat je ook hiervoor
[huishoudelijke hulp, red.] naar het wijkteam kon.” En: “Er mag wel meer aandacht aan
worden gegeven waar je voor terecht kan. Ik heb het als goed ervaren, maar het zou wel
makkelijker zijn als ze de weg ernaartoe eenvoudiger maken. Dat is best wel verstopt. Ze
moeten het duidelijk op hun website zetten.”14

2.4

Telefonische bereikbaarheid

19% van de contactpogingen niet geslaagd
Uit het onderzoek van Telan blijkt dat de technische bereikbaarheid (telefoon gaat over)
en de snelheid van het opnemen van de telefoon (als deze opgenomen wordt) goed is en
dat deze voldoet aan de norm die Telan hanteert bij dit soort onderzoeken.
Het aantal geslaagde contactpogingen is echter lager dan de norm. Zo was 81% van de
contactpogingen geslaagd (norm is 90%), en in 19% was deze niet geslaagd. Dit betekent
dat de beller in 19% van de gevallen opnieuw contact op moet nemen met het wijkteam.
Dit komt vooral doordat de beller niet teruggebeld is (56% van de niet-geslaagde
contactpogingen), niet op tijd teruggebeld is (36% van de gevallen) of in uitzonderlijke
gevallen 3 keer in gesprek of geen gehoor krijgt.15
Tabel 1

Telefonische bereikbaarheid

Geslaagde contactpogingen
Direct contact met gewenste medewerker
Op tijd teruggebeld (na inspreken voicemail of terugbelnotitie)
Contact met collega gehad (bv in verband met (langdurige) afwezigheid)
Niet geslaagde contactpogingen
Niet op tijd teruggebeld
Niet teruggebeld
3x in gesprek of 3x geen gehoor
Totaal

78 keer
80 keer
30 keer

(34%)
(34%)
(13%)

16 keer ( 7%)
25 keer (11%)
3 keer
( 1%)
232 keer

Bron: Telan 2018.

Dat de telefonische bereikbaarheid verbeterd zou kunnen worden, sluit aan bij de mening
van verschillende Wmo-cliënten en cliënten in het I&O-onderzoek die opmerkingen maken
over de telefonische bereikbaarheid (zie paragraaf 2.5).

13

Stichting Alexander (2017). Cliëntervaring Jeugdhulp: rapportage van de samenwerkende gemeenten in de
regio Eemland. Stichting Alexander: Amsterdam. Citaat pagina 8.
14 I&O Research (2018). Case studies sociaal domein: gemeente Amersfoort. I&O Research:
Amsterdam/Enschede. Citaten pagina 21.
15 Telan (2018). Onderzoek telefonische dienstverlening 2018 wijkteam Amersfoort. Telan: Waalwijk.

2.5

Ervaringen cliënten met bereikbaarheid wijkteams

Meerderheid tevreden over bereikbaarheid, ontevredenen wel opmerkingen
Hoewel de telefonische bereikbaarheid volgens het onderzoek van Telan verbeterd zou
kunnen worden (zie paragraaf 2.4), blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo dat de
meerderheid (72%) tevreden is over de bereikbaarheid van het wijkteam.16 De mensen die
hier niet tevreden over zijn (14%), maken hier echter wel opmerkingen over. Deze
opmerkingen gaan vaak over de (alleen) telefonische bereikbaarheid. Zo zegt iemand dat
direct contact niet mogelijk was en had iemand anders moeite om de goede
contactpersoon aan de lijn te krijgen. Enkele mensen geven aan dat reacties op voicemailof app-berichten pas veel later komen.
In het kwalitatieve onderzoek van I&O maken drie cliënten vergelijkbare opmerkingen over
de bereikbaarheid van de eigen toegewezen wijkteammedewerker. “Soms wordt de
telefoon niet meteen opgenomen en één cliënt geeft aan dat er ook niet of heel laat wordt
gereageerd op voicemail berichten. De wijkteammedewerkers zelf geven aan dat dit soms
komt door drukte of omdat ze de eigen kracht van de cliënt willen vergroten (niet meteen
door iemand laten oplossen). Wel wordt [door een wijkteammedewerker, red.] erkend dat
sommige cliënten meer aandacht nodig hebben dan het wijkteam kan bieden.” 17
Daarentegen maakt een cliënt ook een positieve opmerking over de telefonische
bereikbaarheid: “Ik mag degene van het wijkteam altijd bellen, zelfs op z’n vrije dag!”18
Missen van een inloopspreekuur en zichtbaarheid in de wijk
Hoe jeugdzorgcliënten de bereikbaarheid ervaren, is op het moment van het uitkomen van
deze rapportage nog niet bekend. Wel weten we uit kwantitatief onderzoek van 2015 dat
twee derde vaak of altijd wist waar hij of zij moest zijn en ongeveer zes op de tien vond
dat hij of zij vaak of altijd snel geholpen is.19 Uit kwalitatief onderzoek over de Jeugdhulp
blijkt aanvullend dat een deel van de geïnterviewde cliënten “kritisch zijn over de
informatie en bereikbaarheid van het sociale team. Benadrukt wordt dat het belangrijk is
om aan te sluiten bij de mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de doelgroep.
Jongeren geven bijvoorbeeld aan behoefte te hebben aan een ‘vast gezicht in de wijk’ die
hen actief informeert en benadert. Allochtone moeders geven aan dat een inloopspreekuur
of een informatieavond prettig kan zijn. Jongeren en ouders zien de toegang tot jeugdhulp
liefst zo dichtbij mogelijk, zonder drempels. Voor verschillende doelgroepen zijn
verschillende vormen van toegankelijkheid nodig.”20 De genoemde behoefte aan een
inloopspreekuur en meer zichtbaarheid in de wijk sluit aan bij de uitkomsten uit het
Rekenkameronderzoek. In de groepsgesprekken noemen wijkteammedewerkers het
ontbreken van een fysiek punt waar hulpvragers het wijkteam kunnen opzoeken.
“Aanmelding verloopt telefonisch en het eerste gesprek vindt plaats bij de hulpvrager
thuis. Dat heeft meerwaarde om de thuissituatie in de analyse te kunnen betrekken, maar
16
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is volgens wijkteamleden niet altijd wenselijk in het kader van de toegankelijkheid.”21 Op
basis van deze uitkomsten kwam ook de aanbeveling om het besluit te heroverwegen om
over het algemeen niet te werken met een inloopfunctie en te zoeken naar een manier om
de zichtbaarheid en laagdrempeligheid te vergroten door middel van fysieke aanwezigheid
in de wijk.
Sommigen ervaren drempel door alleen telefonische bereikbaarheid
Sommige geïnterviewde (allochtone) ouders in het kwalitatieve onderzoek Jeugdhulp
noemen dat het wijkteam alleen telefonisch bereikbaar is en zij ervaren dat als “een te
grote stap omdat de Nederlandse taal voor hen lastig is. Een inloopspreekuur zal de stap
om naar het sociale wijkteam te stappen enorm verlagen. Een tolk eens per week/maand
zou nog prettiger zijn.”22 Ook jongeren geven aan alleen telefonische bereikbaarheid als
een (te) grote drempel te ervaren. Een jongere geeft aan dat hij hoogstwaarschijnlijk geen
hulp zal vragen van een sociaal team wanneer er alleen een algemeen telefoonnummer
van bekend is. Een andere jongere geeft hierover aan dat “wanneer hij met een vraag zit
en/of de stap heeft gezet om contact op te nemen met een hulpverlener/sociaal
wijkteam, hij snel geholpen wil worden.” Volgens deze jongere zorgt wachten totdat de
juiste persoon terugbelt ervoor dat jongeren afhaken.23
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3.

Locatie gesprekken wijkteams

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe cliënten de locatie van de gesprekken met
wijkteammedewerkers (veelal thuis) ervaren.

3.1

Ervaring met locatie gesprekken

Wijkteamleden: gesprek thuis niet altijd wenselijk
Wijkteammedewerkers noemen in het Rekenkameronderzoek het ontbreken van een fysiek
punt waar hulpvragers het wijkteam kunnen opzoeken. “Aanmelding verloopt telefonisch
en het eerste gesprek vindt plaats bij de hulpvrager thuis. Dat heeft meerwaarde om de
thuissituatie in de analyse te kunnen betrekken, maar is volgens wijkteamleden niet altijd
wenselijk in het kader van de toegankelijkheid. Er kunnen gegronde redenen zijn waarom
de hulpvrager het gesprek liever niet thuis voert.”24 Het is volgens wijkteammedewerkers
niet altijd wenselijk omdat de thuissituatie niet voor alle inwoners een veilige haven is en
een huisbezoek kan volgens hen in het algemeen een afschrikkend effect hebben op het
stellen van een hulpvraag. Op basis van deze uitkomsten kwam ook de aanbeveling om het
besluit te heroverwegen om over het algemeen niet te werken met een inloopfunctie.
80% Wmo-cliënten vindt locatie gesprekken prettig, slechts 5% niet
Wijkteammedewerkers geven aan dat ze een fysiek punt voor cliënten missen, maar
slechts een kleine groep cliënten heeft zelf problemen met de locatie van de gesprekken25:
80% vond de locatie van de gesprekken met het wijkteam prettig, 5% vond dit niet en de
rest (15%) is neutraal.26 Slechts één respondent maakt een opmerking bij de open
toelichtende vraag over de locatie, en zegt: “Dit contact is altijd in mijn eigen huis. Een
andere mogelijkheid werd niet gezegd of benoemd.” Verder maken cliënten geen
opmerkingen over dat ze de locatie van het gesprek onprettig vinden, het lijkt dus niet
echt een onderwerp dat leeft onder cliënten. Dus terwijl wijkteammedewerkers wel
aangeven dat het thuisgesprek niet prettig is voor iedereen, lijkt dat op basis van dit
onderzoek slechts voor een kleine groep van de Wmo-cliënten (5%) te gelden. Van de
mensen die het gesprek thuis hadden, vond een vergelijkbaar deel (4%) dit onprettig. Een
fysiek loket lijkt dus voor een specifieke kleine groep Wmo-cliënten wenselijk.
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Het is nog niet bekend wat jeugdzorgcliënten van de gesprekken thuis vinden, maar in het
kwalitatieve onderzoek naar cliëntervaring onder jeugdzorgcliënten is dit onderwerp ook
niet door jongeren te sprake gebracht.

4.
4.1

Verschillende loketten

Inleiding

Binnen het sociaal domein zijn er verschillende loketten. Zo zijn er naast het wijkteam
bijvoorbeeld Indebuurt033, Team Zorg (voor woningaanpassingen, vervoerspassen en
rolstoelen), Werk en Inkomen (voor een bijstandsuitkering), Arbeidsintegratie of Stadsring
51 (voor schuldhulpverlening). Ook jongeren kunnen binnen jeugdzorg met verschillende
loketten of organisaties te maken krijgen. De vraag is ook hoe cliënten het ervaren als ze
met meerdere ‘loketten’ van de gemeente te maken hebben. Daarover gaat dit hoofdstuk.

4.2

Ervaringen met samenwerking organisaties

Kleine meerderheid jeugdzorgcliënten positief over samenwerking organisaties
In het cliëntervaringsonderzoek Jeugd zitten vragen over ervaringen met samenwerking
tussen verschillende organisaties. In het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn hierover geen
vragen gesteld. Uit het onderzoek onder ouders en jongeren blijkt dat in 2015 een kleine
meerderheid van de jongeren en ouders vindt dat de verschillende organisaties vaak of
altijd goed samenwerken om hen te helpen.27 Daarnaast vindt een op de acht dat dit nooit
het geval is en ruim een op de drie dat dit soms het geval is. Alhoewel dit dus een (kleine)
meerderheid is, is dit wel het aspect wat betreft toegankelijkheid en kwaliteit waar
jongeren en ouders het minst positief of het meest kritisch over zijn. Zo zijn ze
bijvoorbeeld positiever over de snelheid en de manier waarop ze geholpen zijn bij vragen
en problemen.
Geïnterviewde cliënten tevreden over samenwerking organisaties
De geïnterviewde cliënten uit het kwalitatieve onderzoek van I&O blijken over het
algemeen wel tevreden over de samenwerking van organisaties.28 Zo vinden ze de
doorverwijzingen van en naar het wijkteam prima verlopen en begrijpen cliënten “dat ze
voor andere problemen bij verschillende instanties of personen moeten zijn.
Wijkteammedewerkers benoemen dat ze vaak meteen duidelijk proberen te maken wat
het wijkteam wel en niet voor de cliënt kan doen. Een cliënt die te maken heeft met
Indebuurt033, wijkteams en een andere organisatie licht zijn positieve ervaring over de
samenwerking toe: “De verschillende organisaties communiceren volgens mevrouw goed
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met elkaar omdat de wijkteammedewerkers ervoor zorgt dat er evaluaties plaatsvinden.”29
Er zijn niet veel signalen dat de samenwerking tussen wijkteams of de samenwerking
tussen wijkteams en Indebuurt033 niet goed verlopen. Eén cliënt is niet tevreden over de
samenwerking tussen wijkteams omdat er volgens haar niet goed werd
gecommuniceerd.”30

4.3

Ervaringen met de verschillende loketten

Onderscheid loketten niet altijd duidelijk voor cliënt
Uit het hoofdstuk over bereikbaarheid bleek al dat een ruime meerderheid (60% van de
Wmo-cliënten en twee derde van de jeugdzorgcliënten) weet waar ze moeten zijn met hun
hulpvraag. Daarnaast was een onderdeel van het kwalitatieve I&O-onderzoek een groep
cliënten die met meerdere loketten te maken heeft (gehad). Uit dit onderzoek blijkt dat
het onderscheid tussen het wijkteam, Indebuurt033 en de gemeente niet altijd even
duidelijk is voor cliënten, zeker niet als ze met meerdere contact hebben gehad.31 “Zo
noemt een cliënt een gesprek te hebben gehad met ‘iemand van de gemeente’ en zegt het
wijkteam haar niks. Een andere cliënt kreeg ondersteuning van Indebuurt033, maar denkt
dat dit het wijkteam is. Ook zegt een cliënt begeleiding te hebben ontvangen van
Indebuurt033. Het wijkteam zegt dat de cliënt begeleiding krijgt van Welzin, wat onder
Indebuurt033 valt. Het is onduidelijk of de cliënt dit ook weet.”32
Positief voorbeeld van voordeel Indebuurt033 en wijkteam in een gebouw
In het kwalitatieve onderzoek onder cliënten van wijkteams en Indebuurt033 zit ook een
casus waaruit het voordeel blijkt van als wijkteams en Indebuurt033 in een gebouw zitten.
De wijkteammedewerker zegt hierover: “Na het gesprek, waarin bleek dat mevrouw bij
het wijkteam niet op de goede plek was, is de wijkteammedewerker met haar meegelopen
naar de balie van Indebuurt033. Hier hebben ze samen een afspraak gemaakt voor
mevrouw. Omdat we in hetzelfde gebouw zitten ben ik met haar naar de balie van
Indebuurt033 gelopen en heb samen met haar een afspraak gemaakt. Dit was echt een
schoolvoorbeeld.”33
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