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1. Inleiding
Aanleiding en doel van het onderzoek
Net als in 2015 en 2016 wenst Amersfoort ‘het verhaal achter de cijfers’ door middel van
kwalitatief onderzoek nader in te kleuren, door middel van casestudies. De kwalitatieve informatie
uit de casestudies bieden een illustratie van een aantal effecten van de beweging die de gemeente
Amersfoort in het sociale domein wenst te maken. Als doelgroep voor de casestudies in 2017/2018 wees
de gemeenteraad naar de passendheid van zorg voor ‘cliënten die zorg ontvangen van het wijkteam
en/of Indebuurt033’. Het gaat dan vooral om passende hulp en ondersteuning in specifieke situaties zoals
bij cliënten die naast Indebuurt033 of de wijkteams met andere organisaties te maken hebben of met de
nieuwe afstemming tussen Indebuurt033 en de wijkteams.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Welke succes- en verbeterpunten zijn af te leiden uit de ervaringen van mensen met het
wijkteam en Indebuurt033 wat betreft passende zorg/ondersteuning?
De onderzoeksvraag is voor dit onderzoek verder geconcretiseerd in de volgende deelvragen:
• Wat is de route die de inwoner tot nu toe afgelegd heeft (bijvoorbeeld via KCC, afdeling Werk,
Inkomen en Zorg of Stadsring 51)?
• Hoe heeft de cliënt de route en bereikbaarheid tot nu toe, en de verwijzing door een wijkteam of
Indebuurt033, ervaren?
• Hoe ervaart de cliënt de mate van passende hulp en ondersteuning tot nu toe?
• Hoe ervaart de cliënt de bereikbaarheid en de snelheid waarmee hij (passende) ondersteuning
krijgt/denkt te krijgen? En hoe ervaart de wijkteammedewerker of medewerker van Indebuurt033 dit?
• Wat vinden de cliënt en medewerker van het wijkteam/Indebuurt033 achteraf van het moment dat de
cliënt voor het eerst ondersteuning heeft gevraagd? Was dit op tijd, te vroeg of laat?
Methode van onderzoek: casestudies
Voor uitvoering van deze kwalitatieve studie is de methodiek van de casussen gekozen. Het mooie van
deze methodiek is dat we een verdiepende illustratie krijgen van een aantal persoonlijke ervaringen,
waarbij zowel de cliënt als de wijkteammedewerker zijn of haar beleving beschrijft. Onderliggend rapport
doet verslag van de ervaringen van de cliënten en hun wijkteammedewerker of een medewerker van
Indebuurt033.
1. Dossierbesprekingen met de medewerker van het sociaal wijkteam
We bespraken per casus steeds de situatie van de cliënt en de reflectie hierop van de medewerker. De
duur van de gesprekken varieerde van 0,5 tot 1 uur. Bij deze interviews is een gespreksleidraad
gehanteerd en nadien een verslag opgesteld. In drie gevallen was het agenda technisch niet mogelijk de
gesprekken face to face af te nemen en zijn ze telefonisch gevoerd.
2. Face to face interviews met de cliënten en/of met diens mantelzorger
We voerden met de cliënten een uitgebreid individueel face to face interview. Dertien interviews vonden
plaats op het gemeentehuis en 3 werden telefonisch afgenomen. Het ging om gesprekken van circa een
uur, waarbij door de interviewer ruim de tijd werd genomen tot het bieden van uitleg over het onderzoek,
de anonimiteit en aan het winnen van vertrouwen. Er werd gewerkt met een gespreksleidraad, maar de
gesprekken werden vooral ook ‘open’ ingezet om alle ruimte te bieden aan wat de cliënt uit zichzelf naar
voren bracht, vanuit de gedachte dat er zo min mogelijk sturing moet plaatsvinden om zo dicht mogelijk
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te komen bij de beleving van de cliënt. De interviewer stelde nadien een verslag op van de ontmoeting.
De respondenten tekenden een verklaring waarin ze aangaven op de hoogte te zijn van de wijze waarop
hun resultaten zouden worden verwerkt (anoniem en niet herleidbaar). Als dank voor hun medewerking
ontvingen de respondenten een VVV-cadeaucheque ter waarde van 20 euro.
Aantal casussen
I&O Research heeft zestien casussen bekeken en interviews gedaan met de cliënt en de betreffende
medewerker. In totaal zijn 36 gesprekken gevoerd in de periode van 5 maart tot en met 12 april 2018.1
Twaalf casussen vanuit het wijkteam
De gemeente en de wijkteams zorgden samen voor een lijst met 22 potentiële casussen. Uiteindelijk
konden er binnen de onderzoeksperiode 12 casussen worden onderzocht. In drie gevallen gaf de
wijkteammedewerker aan dat zijn/haar cliënt niet benaderd mocht worden vanwege een (plotselinge)
kwetsbare situatie waarin de cliënt verkeerde. Deze vielen allen in de groep waar sprake was van veel
zorgvragen en instellingen. Vier andere cliënten wilden of konden bij nader inzien om uiteenlopende
redenen toch niet meewerken en één cliënt was langdurig ziek. Daarnaast bleken er van twee cliënten
onjuiste contactgegevens in het bestand te staan waardoor er geen interview gepland kon worden.
Vier casussen vanuit Indebuurt033
Ook ontvingen de onderzoekers contactgegevens van zeven cliënten van de Indebuurt033, waarna met
vier van hen een interview plaatsvond. Hier is voor gekozen omdat deze cliënten het meest contact
hadden met Indebuurt033 waardoor zij hier goed hun mening over konden delen. Van twee van hen
sprak I&O Research ook de begeleider. Van de andere twee cliënten was er geen vaste begeleider
bekend, omdat cliënten van Indebuurt033 vaak van verschillende hulpverleners of vrijwilligers hulp
ontvangen.
Keuze voor casussen
Bij kwalitatief onderzoek kunnen er geen statistische uitspraken gedaan worden over de totale populatie
van de doelgroep. Het kan echter wel representatief zijn in inhoudelijke zin, want het kan het hele scala
aan mogelijke ervaringen representeren die binnen een bepaald onderwerp kunnen worden gevonden.
De gemeente heeft een lijst samengesteld van cliënten van verschillende wijkteams, met een grote
diversiteit in de hulpvraag. Dit zorgt ervoor dat er een breed scala aan ervaringen te representeren is. De
gemeente leverde de lijst bij de wijkteams aan zodat zij de gegevens konden controleren en de
betreffende wijkteammedewerkers op de hoogte konden stellen.

1

In sommige gevallen was de wijkteammedewerker al geïnterviewd, terwijl daarna bleek dat de cliënt niet geïnterviewd kon worden.
Daarnaast is van één casus alleen de cliënt gesproken, vanwege langdurige afwezigheid van de wijkteammedewerker.
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Opbouw van de rapportage
In dit rapport vindt u de belangrijkste bevindingen uit de interviews terug. Hierbij ligt de nadruk op de
illustratie van de casussen aan de hand van praktijkverhalen en citaten. Omdat elke casus op zichzelf
staat, is het trekken van algemene conclusies lastig. Toch denken we dat de bevindingen u een goed
beeld schetsen van de ervaringen die cliënten zoal hebben. De gebruikte namen in de rapportage – zowel
van de wijkteammedewerkers, de medewerkers van Indebuurt033 als van de cliënten – zijn aliassen.
De casussen waren bij aanlevering al verdeeld in drie verschillende groepen:
Groep 1: (terug)verwijzing naar sociale basisinfrastructuur of het eigen netwerk
Groep 2: te maken met veel verschillende instellingen
Groep 3: casussen waarbij de ondersteuning op enig moment is afgesloten, maar de cliënt later nog een
keer is aangemeld
Groep 4: cliënten die voornamelijk begeleiding (hebben) ontvangen van Indebuurt033
Er is voor gekozen om deze indeling ook aan te houden in het rapport. In vier hoofdstukken worden alle
casussen inhoudelijk besproken aan de hand van een aantal thema’s. Deze thema’s zijn gebaseerd op de
onderzoeksvragen. Hierbij zijn de ervaringen van de cliënt en de wijkteammedewerker of de medewerker
van Indebuurt033 samengevoegd. Vaak zijn die gelijk, maar soms hebben ze beiden een andere visie of
kijken ze er met een ander gevoel op terug. Ook dat wordt dan beschreven. Voordeel hiervan is dat in
elke unieke casus inzichtelijk wordt gemaakt wat er speelt, wat positief is en wat verbeterpunten zijn.
Een overstijgende blik op alle casussen komt in hoofdstuk 2 naar voren.
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Voor ‘nieuwe’ cliënten niet duidelijk dat gemeente ondersteuning kan regelen
De afgelegde route verschilt per persoon, per zorgvraag en per situatie. Er is niet één stramien. Wel
wordt duidelijk dat de cliënten die doorverwezen zijn door anderen zijn gewezen op de mogelijkheid om
contact op te nemen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Dit geldt voor cliënten die zijn
doorverwezen naar de sociale basisinfrastructuur en die te maken hebben gehad met veel verschillende
instellingen of het wijkteam. Het doorverwijzen gebeurt bijvoorbeeld door de buurvrouw, familie of een
huisarts. Zelf wisten de cliënten niet dat het mogelijk was om bij de gemeente in deze situatie hulp of
ondersteuning aan te vragen. Vervolgens hebben de inwoners zelf contact opgenomen met het wijkteam,
door hen te bellen of online een afspraak te maken. Voor cliënten die al eerder hulp ontvingen is dit
anders; zij wisten dat ze contact konden opnemen met het wijkteam vanwege hun eerdere ervaringen.
Onderscheid wijkteam, Indebuurt033 en gemeente niet altijd duidelijk
Voor cliënten is het onderscheid tussen het wijkteam, Indebuurt033 en de gemeente niet altijd even
duidelijk, zeker niet als ze met meerdere contact hebben gehad. 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.
Behoefte aan contact bij cliënten die geen voorziening hebben gekregen
Twee cliënten hebben (na een gesprek met de wijkteammedewerkers) zelf ondersteuning gezocht toen zij
dit niet via de gemeente kregen. Het betreft hier de ondersteuningsvragen voor financiële toeslagen en
een beschikking voor huishoudelijke hulp. Het komt voor dat wijkteammedewerkers de cliënt hebben
(terug)verwezen naar basisvoorzieningen, maar dat de cliënt dit niet als zodanig ervaart. Daarbij bestaat
dan het gevoel bij cliënten dat ze niets meer horen van het wijkteam.
Een enkele cliënt benoemt daarnaast dat zij (achteraf kijkend) wel wilde dat de wijkteammedewerker na
een tijdje evengoed contact had afgenomen om te checken of ze het echt wel op deze manier ging
redden en of zij inderdaad van de sociale basisinfrastructuur gebruik maken. De wijkteammedewerkers
geven zelf aan dat zij vaak geen inzicht hebben in de actuele status van deze cliënten omdat de casus in
het systeem is afgesloten. Daarnaast hebben wijkteammedewerkers vaak niet de tijd om nog contact op
te nemen omdat zij inmiddels trajecten zijn gestart met nieuwe cliënten.
Cliënten met ondersteuning hebben behoefte aan vraag of ondersteuning voldoet
Ook als men ondersteuning krijgt en de beschikking is afgegeven, vindt men het fijn als na een tijdje de
wijkteammedewerker even contact opneemt om te vragen hoe het gaat en of de ondersteuning
voldoende is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de beschikking voor huishoudelijke hulp; als deze eenmaal
is afgegeven horen de cliënten niets meer van de wijkteammedewerkers.
Tevreden over het gesprek
Vrijwel alle cliënten vinden het gesprek met de wijkteammedewerker in een prettige sfeer verlopen.
De cliënten praten positief over het contact met de wijkteammedewerker en noemen een luisterend oor,
gesteund voelen en alles kunnen bespreken. Er wordt in het gesprek niet alleen naar hun hulpvraag
gekeken, maar ook de andere leefgebieden worden gecheckt. In deze casussen blijkt daar vaak geen
hulpvragen te liggen. De medewerker gebruikt hierbij een open benadering; hij of zij stelt de cliënt de
vraag in hoeverre er nog vragen zijn of hulp nodig is. Ook als cliënten de gevraagde ondersteuning niet
krijgen, ervaren zij het gesprek wel positief.
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Bereikbaarheid van de wijkteammedewerkers
Enkele cliënten noemen wat verbeterpunten. Het gaat dan met name om de bereikbaarheid van de eigen
toegewezen wijkteammedewerker, volgens drie cliënten. 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 erkend dat sommige
cliënten meer aandacht nodig hebben dan het wijkteam kan bieden. Deze cliënten zijn vaak onzeker en
kwetsbaar waardoor zij meer contact met het wijkteam nodig hebben. Door werkdruk en te weinig
mankracht kan het wijkteam dit niet (altijd) bieden.
Snelheid en tijdigheid
De snelheid tussen de aanmelding en het gesprek lijkt prima, volgens de wijkteammedewerkers en de
cliënt (op één na). Ook over de termijn voor het opstarten van de hulp is men tevreden. Er zijn ook geen
casussen waarbij de veiligheid in het geding was. Volgens de wijkteammedewerkers is het moment
waarop de cliënt zich meldt met een hulpvraag in vrijwel alle gevallen voldoende tijdig. In twee gevallen
is het wijkteam van mening dat de cliënt zelf te laat aan de bel heeft getrokken of dat de cliënt wat aan
de late kant is doorverwezen. In het laatste geval had het wijkteam de cliënt liever eerder gezien zodat
ze de verwachtingen van de cliënt meteen konden bijstellen.
Voldoende ondersteuning
De cliënten zijn zeer te spreken over de ondersteuning. Men benoemt een goede klik, fijne begeleiding en
geen negatieve aspecten. De behaalde effecten hangen uiteraard samen met de soort ontvangen
ondersteuning. Vrijwel alle cliënten die hulp hebben of hebben gehad, ervaren dat de ondersteuning
voldoende is (geweest). Als er in de toekomst een (andere) hulpbehoefte bestaat, weten ze waar ze
terecht kunnen. Ook na het afsluiten van het traject, ervaren de meeste cliënten dat ze het zelf kunnen.
Meerdere cliënten hebben daarbij het gevoel dat ze de wijkteammedewerker kunnen bellen als het hen
even niet lukt. Ook vanuit het wijkteam deelt men de mening dat cliënten voldoende ondersteuning
krijgen of hebben gekregen. Eén wijkteammedewerker vindt dat haar cliënt eigenlijk meer zorg nodig
heeft, maar weet dat haar cliënt daar wat langer de tijd voor nodig heeft om dit te accepteren.
Samenwerking wijkteams en met instellingen verlopen over het algemeen goed
De doorverwijzingen van en naar het wijkteam verlopen prima. Cliënten snappen wel 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.
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.
Totaalbeeld
Het algemene beeld is dat cliënten goed en tijdig worden geholpen en dat ze tevreden zijn over de
wijkteammedewerker. 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 is. In gevallen waarbij cliënten geen beschikking kregen, zochten ze meestal zelf een andere
oplossing in hun eigen omgeving of werden ze via via gewezen op mogelijke hulp. Cliënten missen soms
wel het contact en een vinger aan de pols vanuit het wijkteam, in zowel gevallen waar de cliënt wel hulp
heeft als wanneer zij geen hulp (meer) ontvangen. Cliënten die ondersteuning ontvangen missen vooral
af en toe een telefoontje over hoe het gaat met hen en of ze nog tevreden zijn met de hulp. Wanneer het
wijkteam de beschikking voor de hulpvraag niet af kon geven, is er vaak wel door de
wijkteammedewerker gezocht naar andere alternatieven. Hierin geven ze aan dat het dan aan de cliënt
zelf is om te beslissen of ze van dit alternatief gebruik willen maken. De perceptie van de cliënt en de
wijkteammedewerkers komen grotendeels overeen.
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2. Groep 1: verwijzing naar sociale basisinfrastructuur

Groep 1: Cliënten die na een gesprek met het wijkteam, geen beschikking hebben gekregen voor
hun hulpvraag, maar verwezen zijn naar de sociale basisinfrastructuur.

Overstijgende blik
De route: Drie van de vier cliënten uit groep 1 hebben niet eerder contact gehad met het wijkteam voor
een hulpvraag. Zij waren ook op voorhand niet bekend met wat het wijkteam voor hen in deze situatie
kon betekenen. Iemand in hun eigen netwerk of andere zorgprofessionals (zoals de praktijkondersteuner)
wees hen op deze mogelijkheid. Vervolgens namen zij zelf contact op met de wijkteammedewerker.
Verwijzing naar passende hulp: Deze cliënten hebben het gesprek met het wijkteam als prettig ervaren,
ook al hebben zij geen beschikking ontvangen. Voor één cliënt is de begeleiding opgenomen in al
bestaande begeleiding, één is doorverwezen naar Indebuurt033 voor regelzaken en één heeft zelf via de
kerk een financiële bijdrage geregeld (die wel moet worden terugbetaald). Bij de andere cliënt bleek de
cliënt niet aan de voorwaarden voor huishoudelijke hulp te voldoen. Uiteindelijk heeft de cliënt zelf een
particuliere huishoudster geregeld via haar netwerk, waar zij enorm mee is geholpen. Andere vormen van
ondersteuning wilde zij niet.
De snelheid en tijdigheid: Drie cliënten waren goed te spreken over de snelheid tussen de aanmelding en
het gesprek met de wijkteammedewerkers. Eén cliënt wilde het gesprek de dag nadat zij zich had
aangemeld. Zij vond de uiteindelijke twee weken dan ook te lang duren.
Snelheid na het gesprek: Eén cliënt vindt dat de terugkoppeling te lang duurde. De bijbehorende
wijkteammedewerker geeft juist over deze cliënt aan dat het fijn was geweest als de cliënt zich eerder
had aangemeld, om het verwachtingspatroon bij te stellen. Twee cliënten hebben het gevoel dat ze na
het gesprek niets meer van de wijkteammedewerkers hebben gehoord en geen verwijzing hebben
gekregen.
Aandachtspunten volgens cliënten: bekendheid van het wijkteam en wat ze kunnen doen, een
tijdige terugkoppeling, ook na de verwijzing contact opnemen om te kijken of de hulp voldoet.
Succespunten volgens cliënten: bejegening, snelheid tussen aanmelding en gesprek
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Casus 1
Mevrouw van 23 jaar, een aantal jaar geleden gevlucht uit Afrika, woont alleen en studeert verzorgende IG (3e jaar) en
werkt daarnaast in de zorg. Heeft een woning en krijgt kamerbegeleiding.
Begeleider wees mevrouw op mogelijke Wmo-ondersteuning
Mevrouw kreeg al kamerbegeleiding van een organisatie welke woonruimte biedt aan jongeren die zelfstandig willen
leren wonen. Deze jongeren volgen een opleiding bij MBO Amersfoort of ROC Midden Nederland, maar lopen het risico
uit te vallen door een instabiele thuissituatie. De begeleider van mevrouw wees haar erop dat er een nieuw woonproject
zou komen. Ook gaf deze begeleider aan dat ze mogelijk (via de Wmo) hulp kon krijgen voor regelzaken voor de
verhuizing en overzicht krijgen en houden van de financiën. Ze heeft via het internet een afspraak geregeld met het
wijkteam. “Ik wist niet dat ik naar gemeente kan gaan voor dit soort zaken.”
Ondersteuning kon mee in bestaande begeleiding
Na het (voor beide kanten prettige) gesprek met de wijkteammedewerkers bleek dat de organisatie die
kamerbegeleiding bood, door kon met begeleiden en was er geen andere beschikking nodig. De wijkteammedewerker
geeft aan dat de organisatie dit meenam in de begeleiding. Voordeel was dat de cliënt al bekend was met deze
organisatie en de ondersteuning zou naar verwachting voldoende zijn. Als dit niet voldoende bleek, dan kon ze contact
opnemen met het wijkteam om 1 uur per week te krijgen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Mevrouw zelf geeft aan dat
dat ze momenteel ook geen ondersteuning mist. “Ik mis verder niets, als er wat is kan ik bij mijn begeleider terecht of
bij de wijkbeheerder van het gebouw.” Wel heeft zij het idee dat ze niets meer heeft gehoord van het wijkteam. “Het
was een goed gesprek. Ik weet niet waarom het niet doorging. Ik heb niets meer gehoord. Dat is op zich geen
probleem, ik heb het zelf geregeld en kan niet veel papierwerk. Ook had ik voor de verhuizing gespaard.”
Afspraak voldoende snel geregeld
Er zat ongeveer twee weken tussen de aanvraag en het gesprek met de wijkteammedewerkers. Dat was genoeg op tijd
voor de verhuizing, aldus de cliënt. De wijkteammedewerker noemt deze casus een voorbeeld van efficiënt en effectief
werken. De casus maakte deel uit van 10 casussen in totaal voor de beschikkingen binnen het project, die nodig zijn
om daar te wonen. Ook volgens de wijkteammedewerker was de aanvraag voldoende op tijd.
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Casus 2
Mevrouw van 37 jaar, heeft sinds een aantal jaren een vriend met wie ze samenwoont. Mevrouw is zeer waarschijnlijk
zwak begaafd, hoewel dit nooit officieel is vastgesteld. Haar vriend heeft een lichte vorm van autisme. Het huishouden
vormt voor hen een belemmering.
Door praktijkondersteuner verwezen naar het wijkteam
Mevrouw heeft een indicatie via de wet sociale werkvoorziening. Ze werkt via een organisatie waarvoor ze verschillende
werkzaamheden verricht waarbij ze begeleiding krijgt. Momenteel heeft ze een baan waarbij ze elke dag om drie uur ’s
nachts opstaat. Een paar maanden geleden heeft ze, na verwijzing van de praktijkondersteuner van de huisarts (waar
ze geregeld komt om te praten over haar situatie en leven), een aanvraag gedaan bij het wijkteam voor huishoudelijke
hulp. Mevrouw vertelt dat ze door het wijkteam werd doorgestuurd naar Indebuurt033, maar dat Indebuurt033 haar
weer teruggestuurde naar het wijkteam. De wijkteammedewerker benoemt dat er in eerste instantie is doorverwezen
naar Indebuurt033 omdat de vriend van mevrouw in het eerste gesprek aangaf geen huishoudelijke hulp te willen. Om
die reden kon het wijkteam hen op dat moment niet verder helpen.
Hulp voor communicatie wilde mevrouw niet
Toen de vriend van mevrouw wél huishoudelijke hulp wilde, is het wijkteam wederom met hen in gesprek gegaan.
Daaruit bleek dat geen van beiden een lichamelijke beperking hebben, maar dat hun communicatie met betrekking tot
het huishouden niet goed was. Hier is hulp voor aangeboden door het wijkteam, maar dit wilde mevrouw niet. “Ik heb
gevraagd of ze aan hun relatie wilden werken en aan de communicatie met betrekking tot het huishouden. Dat wilde ze
niet, ze wilde alleen huishoudelijke hulp. Wij konden dat niet voor haar beschikken, dus hebben we het afgesloten.”
Mevrouw was teleurgesteld toen ze hoorde dat ze de gewenste hulp (hulp in het huishouden) niet kreeg. Via de
praktijkondersteuner van de huisarts kwam mevrouw in contact met een zelfstandig werkende die nu sinds drie weken
twee keer per week bij mevrouw thuiskomt. “Ik heb gewoon heel veel aan haar. De ene dag doet ze beneden en de
andere dag doet ze boven.” Dit zorgt ervoor dat mevrouw na haar werk rustig boodschappen kan doen, gaat eten en
dan nog een uurtje voor zichzelf heeft
’s avonds. Deze hulp betaalt ze via haar verzekering, waarmee ze de hulp ongeveer drie maanden kan financieren.
Daarbij is ze samen met de praktijkondersteuner van de huisarts en haar chef vanuit haar werk bezig om te kijken hoe
ze deze hulp kan behouden. Zo heeft haar chef al aangeboden om een brief te schrijven aan de zorgverzekeraar om
ervoor te zorgen dat mevrouw de hulp langer kan blijven houden.
Ook geen behoefte aan andere vormen van ondersteuning
De partner van de cliënt heeft hulp via een organisatie, waarbij hij met iemand praat. Het wijkteam had nog
geprobeerd om ze samen in gesprek te laten gaan bij deze psychiatrisch verpleegkundige, maar mevrouw kan niet
overweg met deze hulpverlener.
Terugkoppeling duurde te lang volgens mevrouw
Volgens het wijkteam had het moment van hulp inschakelen door de praktijkondersteuner eerder gekund zodat ze
mevrouw eerder hadden kunnen meedelen dat ze geen huishoudelijke hulp zou krijgen. Qua verwachtingspatroon was
dat volgens het wijkteam beter geweest. Mevrouw gaat voornamelijk in op de snelheid tussen het gesprek en de
uiteindelijke beslissing van het wijkteam, waar ze niet tevreden over is. Over het gesprek zelf is mevrouw wel tevreden,
maar niet over het vervolg: “Binnen drie weken zou ik de uitslag van het gesprek krijgen, maar ik heb niks terug
gehoord. Ik ben bij hun kantoor langs geweest en heb gezegd dat ze moesten terugbellen. Dit duurde heel lang, ze
lieten maar niks horen. Op een gegeven moment hoorde ik dat ik de hulp niet zou krijgen.” Voor het contact met het
wijkteam geeft mevrouw dan ook een 6. Mevrouw noemt dat ze eind 2015 of begin 2016 ook al een keer contact heeft
gehad met het wijkteam omtrent een aanvraag voor ondersteuning in huis. In die periode woonde ze nog alleen en
moest ze een examen doen voor haar schoonmaakvaardigheden. Ook toen was mevrouw niet tevreden over het contact
met het wijkteam omdat er veel misliep in de communicatie over afspraken en er vanuit het wijkteam steeds iets
tussendoor kwam waardoor afspraken niet door konden gaan.
Hoop op het behouden van hulp
Mevrouw hoopt dat ze de hulp die ze nu krijgt kan behouden en dat de samenwerking tussen de praktijkondersteuner
van de huisarts, haar werk en de zelfstandig werkende hier invloed op heeft. Ze benoemt dat ze er nog niet teveel op
durft te hopen: “Ik kijk altijd negatief, dan kan het positief meevallen.”
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Casus 3
Mevrouw van buitenlandse afkomst, circa 35 jaar, woont sinds zeven jaar in Nederland. Ze heeft een man en twee
kinderen, waarmee ze samen met haar moeder in één huis woont.
Doorverwijzing door Indebuurt033
In 2014 heeft mevrouw haar inburgering afgerond en is de financiering vanuit de gemeente, voor het verbeteren van
haar Nederlandse taal, gestopt. Mevrouw vertelt dat ze één deel van de taalcursus heeft gedaan voor de inburgering die
verplicht was en dat dit door de gemeente is betaald. Mevrouw wil graag de Nederlandse taal op niveau A2, en daarna
op niveau B1 leren, maar dit betaalt de gemeente niet meer omdat dit niet verplicht is. Mevrouw C. was daardoor zelf
op zoek gegaan naar een school die haar de taal kon leren. Ze had al contact gehad met een school, die benoemde dat
ze eerst wat zaken via DUO moest regelen. Mevrouw kwam vervolgens via haar moeder en kennissen bij Indebuurt033
terecht. Omdat mevrouw heel graag wil studeren, deed ze een aanvraag bij het wijkteam om haar te helpen met het
invullen van formulieren om een studie te kunnen volgen.
Doorverwijzing verliep snel door wijkteam en Indebuurt033 in één gebouw
Uit het ‘scoren’ op de 9 levensgebieden kwam verder niks naar voren. De aanvraag van mevrouw paste niet bij het
wijkteam. Mevrouw vertelt dat het wijkteam aangaf dat zij er alleen zijn voor ondersteuning bij problemen thuis en dat
dit niet het geval was bij haar. De wijkteammedewerker vertelt dat Indebuurt033 in die periode net was opgestart en ze
nog onzeker waren over de aanvraag van mevrouw. Om die reden is er toen toch verwezen naar het wijkteam. 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. Het is de
wijkteammedewerker niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk hulp vanuit Indebuurt033 heeft gekregen, maar
volgens hem is er een taalcoach geregeld. “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.” Volgens
mevrouw C. is er geen doorverwijzing geweest en is de taalcoach die ze nu heeft ingezet door het consultatiebureau.
Mevrouw is tevreden met de taalcoach, maar haar hulpvraag voor het volgen van een studie heeft ze nog steeds. Ze
benoemt eigenlijk nu niet te weten waar ze met deze vraag naartoe moet.
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Casus 4
Mevrouw van 54 jaar, heeft twee dochters samen met haar ex-partner. Ze deed een aanvraag bij het wijkteam voor
financiën, er is een budgetcoach ingezet.
Contact via een ander wijkteam, waar dochter al begeleiding kreeg
De dochter woont bij vader en kreeg daar al begeleiding vanuit een ander wijkteam. De vriendin van vader is ernstig
ziek wat zorgde voor een onrustige thuissituatie. Dochter zou tijdelijk bij moeder wonen voordat de dochter in een
woning van de zorgaanbieder ging wonen. Omdat haar dochter normaal gesproken bij haar vader woont, kreeg
mevrouw geen kinderbijslag. Via het wijkteam wilde ze regelen dat ze dit toch zou krijgen, ter overbrugging voor
enkele maanden. Mevrouw kwam via het wijkteam van haar ex-partner bij haar eigen wijkteam terecht. Uiteindelijk is
een budgetcoach ingeschakeld. . In de ogen van het wijkteam was dit passend voor de situatie van mevrouw. Mevrouw
zelf vond dit geen passende hulp, waarbij ze het ook lastig vond dat ze met twee verschillende wijkteams te maken
had.
Mevrouw heeft zelf financiële ondersteuning geregeld via kerk, daar was ze mee geholpen
In het gesprek zijn volgens de wijkteammedewerker de verwachtingen meteen bij de cliënt duidelijk gemaakt. De
budgetcoach is kort ingezet en concludeerde dat mevrouw van alle beschikbare voorzieningen al gebruik maakte. Het
wijkteam gaf aan dat wanneer zij een deel van de kinderbijslag wilde ontvangen, ze dit zelf met haar ex-partner moest
afstemmen. Via de wijkteammedewerker van haar ex-partner is dit overlegd, maar meneer wilde dit niet. Mevrouw was
het hier niet mee eens, waarop de wijkteammedewerker haar doorstuurde naar het juridisch loket. Hier had mevrouw
geen vertrouwen in, waarna de casus is afgesloten. Ze heeft zelf via de kerk een financiële bijdrage geregeld, die ze
moet terugbetalen. Inmiddels woont de dochter van mevrouw ook in een gezinshuis, dus is haar hulpvraag niet meer
aan de orde.
Mevrouw wilde dat het gesprek sneller zou plaatsvinden dan is gebeurd
De wijkteammedewerker vindt dat er snel contact is opgenomen met mevrouw en dat er op tijd een gesprek heeft
plaatsgevonden. Twee weken na de aanmelding vond het intakegesprek plaats, zo blijkt uit het systeem. Dit was een
reële tijd in de situatie van mevrouw. “Op een dinsdag kregen we de aanmelding van haar en de organisatie waar de
dochter gaat wonen en met de vraag of we woensdag meteen bij een intake afspraak konden zijn. Bij aanmeldingen
van Veilig Thuis verzet je afspraken, maar dat was hier niet het geval. Het was puur een financiële vraag. Maar daar
was zij het niet mee eens.” Volgens de cliënt was er na drie of vier weken na de aanmelding een eerste gesprek. De
cliënt had het sowieso sneller gewild, omdat zij de dag na de aanmelding een gesprek had met de instelling waar haar
dochter zou gaan wonen, zo geeft zij zelf aan. “Het duurde heel lang voordat de medewerker antwoord gaf. En dat was:
wij kunnen u geen antwoord geven, u moet bij uw ex-man zijn voor de bijdrage voor uw dochter.”
Afstemming met het andere wijkteam kon volgens mevrouw beter
Volgens de wijkteammedewerker is er veel contact geweest met de andere wijkteammedewerker voor afstemming,
hoewel het totaal verschillende vormen van ondersteuning betrof. De cliënt zelf vond de samenwerking niet goed. “Als
het één organisatie is, dan weten ze van elkaar af. In mijn geval is een dubbel wijkteam niet handig.”

CASE STUDIES SOCIAAL DOMEIN • Groep 1: verwijzing naar sociale basisinfrastructuur

16

HOOFDSTUK

Groep 2: veel verschillende instellingen

CASE STUDIES SOCIAAL DOMEIN • Groep 2: veel verschillende instellingen

17

3. Groep 2: veel verschillende instellingen
Groep 2: Cliënten die te maken hebben met veel verschillende instellingen.

Overstijgende blik
De route: De twee cliënten in groep 2 hebben al met veel organisaties contact gehad. Eén cliënt is bij het
wijkteam terecht gekomen omdat er een nieuwe beschikking nodig was vanwege een verhuizing en de
andere cliënt werd via haar zoon gewezen op de mogelijkheid tot maatschappelijk werk, die haar
vervolgens naar het wijkteam toestuurde.
De snelheid en tijdigheid: Men is tevreden over de snelheid waarmee het gesprek werd ingepland en de
hulp werd opgestart. De wijkteammedewerker van één cliënt geeft aan dat het beter was geweest als de
cliënt zich eerder had aangemeld voor ondersteuning. Eén van de twee cliënten vindt ook dat de
wijkteammedewerker sneller moet terugbellen als de voicemail wordt ingesproken.
Passendheid van de ondersteuning: De ontvangen ondersteuning is volgens de cliënt en
wijkteammedewerker passend en effectief. Bij één cliënt is de ondersteuning inmiddels afgesloten. Na
eerst gebaald te hebben, zag de cliënt wel in dat dit het beste was. Daarnaast heeft ze wel het gevoel dat
ze de wijkteammedewerker altijd kan bellen. Dit is ook aan haar verteld.
Aandachtspunten volgens cliënten: terugbellen na inspreken voicemailbericht, samenwerking met
andere organisatie

Succespunten volgens cliënten: bejegening, ondersteuning passend, snelheid tussen aanmelding
en gesprek, gevoel dat er gebeld mag worden na afsluiting casus.
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Casus 5
Mevrouw is 47 jaar en woont samen met haar dochter van 9 in Amersfoort. Ze heeft nog een volwassen zoon die niet
meer thuis woont. Ze is arbeidsongeschikt verklaard na een lange tijd in de thuiszorg te hebben gewerkt, waardoor ze
een bijstandsuitkering ontvangt. Via het wijkteam heeft ze hulp gehad voor de omgang met haar dochter. De
begeleiding vanuit het wijkteam is inmiddels afgesloten.
Bij het huidige wijkteam terecht gekomen door verhuizing
Moeder en dochter kregen thuisbegeleiding van Welzin, wat onder Indebuurt033 valt. Na een verhuizing naar een
andere wijk, als gevolg van een burenruzie, is deze indicatie verlengd door het huidige wijkteam. Ook is het
Jeugdsportfonds voor het kind ingezet. In het begin was er elke week contact, later is dit verminderd naar een keer in
de twee weken. Door Welzin, het wijkteam en mevrouw H. zijn er gezamenlijk doelen opgesteld en de
wijkteammedewerker heeft de beschikking afgegeven voor deze hulp. De ondersteuning is inmiddels afgerond door
middel van een afsluitend gesprek met de cliënt, de wijkteammedewerker en Welzin. Wel is aan mevrouw verteld dat ze
de wijkteammedewerkster altijd nog kan bellen en blijft het Jeugdsportfonds ook doorlopen. “Ik ben niet van pamperen,
dat men lang blijft hangen in de ondersteuning. Doel is te werken aan zelfregie.” In eerste instantie baalde mevrouw
ervan dat het stopt, volgens wijkteammedewerker. Later zag ze wel in dat ze het op eigen kracht moet doen. “En als
het misgaat kan ze altijd bellen.”
Lang traject van hulpverlening voor dochter
In de afgelopen jaren hebben mevrouw en haar dochter hulp gehad van verschillende organisaties. Ongeveer vier jaar
geleden heeft mevrouw zichzelf aangemeld bij het wijkteam omdat haar dochter onder andere last had van driftbuien.
Het wijkteam verwees toen door naar het CAK en Indebuurt033, waarna er video home training werd opgestart. Hierna
heeft Indebuurt033 een traject opgestart waarin er op spelenderwijs wordt onderzocht wat er met het kind aan de hand
is. Hierin werd mevrouw ook meegenomen door middel van oudergesprekken, maar dit leverde volgens mevrouw niks
op. Vervolgens startte Indebuurt033 een ander traject op. Volgens mevrouw was dit een wat zwaardere vorm van
hulpverlening, waarin problemen met haar dochter werden besproken. Ook deze hulp had geen effect op haar dochter,
omdat ze volgens mevrouw haar gevoelens en gedachten heel goed kon verbergen. Hierop besloot mevrouw contact op
te nemen met de huisarts, welke haar doorverwees naar een organisatie voor psychische hulpverlening. Mevrouw
vertelt dat ze haar dochter hier hebben onderzocht en daar een verslag van hebben gemaakt waarna de organisatie
aangaf niet verder te kunnen ondersteunen. Mevrouw zelf heeft het gevoel te zijn weggestuurd en denkt nu na of ze
hier nog stappen in gaat ondernemen. Dit omdat nu is gebleken dat haar dochter wel degelijk hulp nodig heeft.
Signalering op school
Ook op school heeft de dochter van mevrouw ondersteuning, wat tot stand is gekomen doordat ze op school is getest.
School en de begeleidende organisatie op school signaleerden recentelijk dat het meisje meer hulp nodig heeft en
hebben haar, in samenspraak met moeder, doorverwezen naar de huisarts. Inmiddels is de dochter van mevrouw door
de huisarts doorverwezen naar een GGZ-instelling waar binnenkort een traject wordt opgestart.
Op zoek naar hulp voor haarzelf
Naast de zorg voor haar dochter, heeft mevrouw zelf een bijstandsuitkering. Hierdoor heeft mevrouw te maken gehad
met verschillende loketten binnen het sociaal domein. Wat betreft de hulp van mevrouw vertelt ze al een tijd in de
ziektewet te zitten en geeft ze aan dat de sociale dienst al lang met haar meeloopt. “Zij hebben me gewezen op mijn
gezondheid. Ik werd goedgekeurd voor 40 uur maar de sociale dienst was het daar niet mee eens. Zij hebben samen
met mij een bezwaarschrift geschreven. Daarvoor ging ik gewoon werken omdat dat beter was dan thuis zitten.”
Daarnaast heeft mevrouw, toen ze nog in de andere wijk woonde, hulp gehad van een psycholoog. “Ik was niet meer
de ouder, maar het kind. Ik zag het niet meer zitten.” Inmiddels heeft mevrouw bij de huisarts aangegeven dat er veel
op haar afkomt door de hulp die voor haar dochter wordt opgestart. Hierdoor wil ze misschien zelf ook hulp aanvragen,
maar dat weet ze nog niet zeker.
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Vervolg casus
Tevredenheid van de ondersteuning
Mevrouw zegt tegen de wijkteammedewerker dat ze meer grip en controle voelt, ook in hoe ze handelt naar het kind.
“De zorg zou ik als passend omschrijven. Met name hoe moeder omgaat met haar ups-and-downs is enorm verbeterd.
Verstandelijk reageren in plaats van met haar emoties.” Ook was het volgens de wijkteammedewerker fijn voor
mevrouw dat, na de verhuizing, dezelfde medewerker van Welzin de ondersteuning bleef geven. Mevrouw H. bevestigt
dit. “Indebuurt033 heeft heel erg goed begeleid, ze was heel erg betrokken. Ze loopt al vier jaar met ons mee. Ze
kwam zelfs ’s avonds wel eens langs om m’n dochter naar bed te brengen.” Mevrouw zegt het dan ook jammer te
vinden dat de ondersteuning vanuit Indebuurt033 is gestopt. Over het wijkteam is mevrouw ook tevreden, hoewel ze
een minder goede klik had met de wijkteammedewerkster. Volgens mevrouw belde de wijkteammedewerkster niet
terug. De wijkteammedewerkster zegt hierover: “Ze vond het heel vervelend als ik niet meteen mijn telefoon opnam. Ik
reageerde soms deels bewust niet meteen. Ze wil meteen dat het geregeld wordt, maar het is ook belangrijk in het
proces van zelfregie om zelf aan de slag te gaan.” Het minst tevreden is mevrouw over de organisatie voor psychische
hulpverlening. Ze is erg boos over de manier waarop ze voor haar gevoel zijn weggestuurd. “In het rapport hebben ze
wel gezet dat ze tekenen zagen bij mijn dochter, maar ze hebben geen hulp geboden. Ze hadden op z’n minst
gesprekken kunnen aanbieden. Als je echt labiel bent, zoals wij toen waren, en je wordt dan weggestuurd…” Mevrouw
denkt erover om hier nog over in gesprek te gaan met hen. Een aandachtspunt volgens de wijkteammedewerker: “Je
cliënt kan bij meerdere instanties aankloppen zonder dat je weet hebt van elkaar. Het zou mooi zijn als daar een
dossier van was.”
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Casus 6
Mevrouw is ongeveer 45 jaar en woont alleen. Haar man overleed ongeveer negen jaar geleden. Haar zoon woont in
een instelling en haar dochter woont niet meer thuis. Elke dag werkt mevrouw een paar uur in een callcenter. Ze heeft
een beschikking vanuit het wijkteam voor ambulante begeleiding en huishoudelijke hulp. Deze laatste moet binnenkort
worden verlengd.
Cliënt kwam via netwerk bij wijkteam
De zoon van mevrouw gaf haar de tip om op zoek te gaan naar maatschappelijk werk voor ondersteuning. In het
telefoonboek is ze op zoek gegaan naar een maatschappelijk werker, die haar vervolgens naar het wijkteam verwees.
Mevrouw meldde zichzelf vervolgens aan bij het wijkteam.
Hulp werd snel opgestart
Volgens de wijkteammedewerker is de snelheid waarmee mevrouw is geholpen normaal. Sneller had praktisch gezien
ook niet gekund. Ook mevrouw zelf vindt dat ze in het begin heel snel is geholpen door het wijkteam. Wel is mevrouw
van mening dat het te lang duurt voordat het wijkteam terugbelt wanneer ze de voicemail inspreekt. Dit duurt volgens
haar soms twee dagen. Dit herkent het wijkteam wel maar ze zien, door de werkdruk, geen mogelijkheid om hierin
anders te handelen. Daarbij gaat het ook niet om een onveilige situatie.
Cliënt en medewerker tevreden over gesprek
In het eerste gesprek is er allereerst een plan van aanpak opgesteld waarin doelen zijn gesteld voor de ambulante
begeleiding. De huishoudelijke hulp startte iets later, waarna de doelen hiervan later zijn toegevoegd in het plan. De
wijkteammedewerker zegt deze vormen van hulp te hebben beschikt omdat mevrouw zwaar overspannen is geworden
na het overlijden van haar man en omdat ze een licht verstandelijk beperking heeft. In het gesprek is daarbij
afgesproken dat er elk jaar een evaluatie plaatsvindt, waarna de beschikking weer wordt afgegeven. De uren voor de
ambulante begeleiding zijn tussentijds één keer opgehoogd. “De ambulant begeleider mailde dat ze te weinig uren had
voor de doelen die gesteld waren. Dit signaal gaf ze door aan mij nadat ze dit met de cliënt had besproken.” Mevrouw is
ook tevreden over de gesprekken. Ze geeft aan dat haar ambulant begeleidster vaak ook bij de gesprekken zit en dan
dingen voor haar opschrijft. Van samenwerking tussen het wijkteam en de betreffende organisatie is volgens mevrouw
echter geen sprake. “Als er teveel kapiteins op een schip zijn, dan gaat het niet goed hè.”
Tevredenheid
Een duidelijk verbeterpunt vanuit mevrouw is de bereikbaarheid van de wijkteammedewerker. Ze spreekt regelmatig de
voicemail in, maar de wijkteammedewerker belt dan volgens haar niet terug. Op het moment van het interview liep de
beschikking voor huishoudelijke hulp van mevrouw bijna af. Hier is samen met mevrouw een nieuw plan van aanpak
voor gemaakt wat mevrouw nog moet ondertekenen. Dit plan van aanpak zou via de post worden opgestuurd maar
mevrouw heeft het nog niet ontvangen. “Je hoort niks, je ziet niks. Ze zeggen dat ze ervoor zorgen dat ik weer voor
een jaar hulp krijg, maar nu hoor ik niks mee. Ik hoop maar dat het goed gaat.” Voor de totale hulp vanuit het
wijkteam geeft mevrouw dan ook een 6, omdat ze volgens haar veel beloven maar het niet nakomen Volgens haar
heeft deze mevrouw het contact met hen veel nodig, terwijl het wijkteam daar eigenlijk niet voor is bedoeld. Ze licht
toe: “Nu heeft ze bijvoorbeeld de post niet gekregen voor de verlenging van de beschikking. Daar wordt ze dan heel
onzeker en boos van. Als ik haar weer even face-to-face heb gesproken, dan is het helemaal goed.” De hulp die
mevrouw van de V. nu ontvangt is volgens de wijkteammedewerker voldoende. Ze verwacht dan ook niet dat mevrouw
meer hulp nodig heeft. Wel is de hulp structureel nodig voor mevrouw vanwege haar licht verstandelijke beperking.
Over de ambulante begeleiding en de huishoudelijke hulp van Topzorg is mevrouw erg tevreden. Er is eigenlijk niks wat
ze hierin mist.
Cliënt te laat aan de bel getrokken
De wijkteammedewerker vindt het moment waarop mevrouw hulp is gaan zoeken wat aan de late kant. De periode
tussen het overlijden van haar man en het zoeken van hulp is vrij lang. “Haar man heeft altijd veel geregeld. Haar zoon
woont bij een zorgorganisatie, haar dochter is uit huis. Een tijdje heeft dat gesudderd totdat mevrouw ‘op’ was.”
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4. Groep 3: terugkerende cliënten
Groep 3: Cliënten waarbij de ondersteuning op enig moment is afgesloten, maar de cliënt later nog
een keer is aangemeld.

Overstijgende blik
De route: De cliënten die al eerder hulp ontvingen, wisten dat ze contact konden opnemen met

het wijkteam vanwege hun eerdere ervaringen en aanvragen. Eén cliënt is echter een
uitzondering omdat zij eerder hulp ontving dat niet via het wijkteam verliep. Ook binnen deze
groep zijn de cliënten zeer te spreken over het gesprek met de wijkteammedewerkers.
Ondanks dat er sprake is van drempels om de hulp aan te vragen, blijkt dat ze in het gesprek
hun verhaal kunnen doen en zich gehoord en serieus genomen voelen. Eén cliënt is het niet
eens met de wijze waarop de eigen bijdrage wordt bepaald, dit moet in zijn ogen gebaseerd
worden op het meest recente inkomen.
Snelheid en tijdigheid: De cliënten zijn tevreden over de tijdigheid en snelheid van het
opstarten van de hulp. In één situatie geeft de wijkteammedewerker aan dat de cliënt net ging
verhuizen en gezien het een woningaanpassing betrof, de timing beter kon. Eén cliënt is niet te
spreken over de doorloopsnelheid. Dit heeft uiteindelijk niet te maken met de inzet van het
wijkteam, maar met de verwachtingen die een zorgorganisatie gaf.
Passendheid van de ondersteuning: Voor vijf cliënten is de ondersteuning passend, volgens zowel

de cliënten als de wijkteammedewerkers. Voor één casus geldt dat de cliënt de ondersteuning
zelf wel passend vond, maar de wijkteammedewerker dit niet zo ervaarde. Twee cliënten
geven aan dat zij het mooi zouden vinden als de wijkteammedewerkers na verloop van tijd
even bellen met de cliënt om te vragen of de ondersteuning voldoet. Eén cliënt geeft aan dat
er verschillen zitten tussen de wijkteams in wat er wel en wat niet beschikt wordt.
Aandachtspunten volgens cliënten: wijze van bepalen eigen bijdrage, geen consequente
regelgeving, contact opnemen om na te gaan of de ondersteuning voldoet, afspraken maken met
zorgorganisaties over verwachtingen en de ‘officiële route’.
Succespunten volgens cliënten: bejegening, ondersteuning passend, snelheid tussen aanmelding
en gesprek, altijd terecht kunnen.
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Casus 7
Meneer is 47 jaar en woont alleen. Hij ontvangt huishoudelijk hulp sinds hij wordt behandeld in het ziekenhuis. Eerder
heeft meneer geen hulp of ondersteuning gekregen.
Buurvrouw wees op mogelijkheid huishoudelijke hulp
Meneer had huishoudelijke hulp nodig na de behandeling van kanker. Een buurvrouw wees hem erop dat het wijkteam
in zo’n situatie huishoudelijke hulp kan regelen, hij was hier zelf niet bekend mee en heeft eerder ook geen hulp of
ondersteuning aangevraagd. “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 naar het wijkteam kon.” Wel was er sprake van drempels, dat waren met
name gevoelens van schaamte omdat het huis niet op de orde was en hij thuis de wijkteammedewerkers zou
ontvangen. Maar het was hem zelf wel duidelijk dat het noodzakelijk was, dus dit weerhield hem niet. “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 de ze weg ernaartoe eenvoudiger maken. Dat is best wel verstopt. Ze moeten het duidelijk op hun website zetten.”
Tijdige ondersteuning volgens cliënt en wijkteammedewerker
De eerste afspraak en de start van de huishoudelijke hulp is afgestemd op het programma van de chemokuren. De
donderdag na de eerste chemokuur kwamen de wijkteammedewerkers langs voor een gesprek, dat was circa een week
nadat meneer had gebeld. Twee à drie weken later is de huishoudelijke hulp gestart. Voor meneer was dit voldoende
snel. “Het was niet acuut nodig. En ze hebben rekening gehouden met het programma van de chemo.” De
wijkteammedewerkers vinden dat meneer tijdig ondersteuning heeft aangevraagd.
Meer contact niet noodzakelijk, wel gewenst
Na afloop van het gesprek ontving meneer een plan van aanpak. Daarna heeft een medewerker van het wijkteam nog
één keer gebeld dat ze een handtekening nodig hadden. Meneer had wel gewild dat er daarna nog wat contact had
plaatsgevonden, hoewel dit niet noodzakelijk was. ”Ik heb daarna nooit meer iets gehoord, dat is wel jammer. Ik had
het wel leuk gevonden als ze even langs waren gekomen en gevraagd of ik het red met het aantal uren” en “Als je
eenmaal je hulp hebt, dan ben je uit beeld. Ze hebben geregeld wat ze moesten regelen en daarna niets meer
gehoord.” De wijkteammedewerker geeft aan dat meneer uitstekend in staat is om zelf aan de bel te trekken als er iets
is, hoewel hij een erg bescheiden man is.
Gesprek verliep prettig en in een fijne sfeer
De wijkteammedewerkers kwamen met zijn tweeën naar het gesprek. Meneer was alleen en dat ging hem naar eigen
zeggen prima af. Ook voelde hij zich gehoord en er was een fijne en vertrouwde sfeer. “Ik kon alles vertellen in het
gesprek. Dan moet je veel blootgeven.” Hij heeft het gevoel dat samen met hem werd bepaald wat er nodig was. “Ze
vertelden wat mijn rechten waren en wat er gedaan moest worden. Ook vroegen ze aan mij hoeveel denk je dat het
nodig is.” De medewerkers gingen alle domeinen langs waarop ondersteuning mogelijk was, het bleek dat alleen
huishoudelijke ondersteuning nodig was. “Ze hebben gevraagd of ik financiële hulp nodig had. Maar dat ging goed.”
Meneer is over één ding niet te spreken; over de wijze van vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage. “Ze kijken
bij de screening voor de eigen bijdrage niet naar de huidige stand van zaken. Als je kijkt naar 1 of 2 jaar geleden, zie je
niet dat ik 500 euro achteruit ben gegaan. Ik snap wel dat er een eigen bijdrage is, maar dit vind ik wel hoog en moet
gebaseerd worden op de huidige situatie.”
Zeer tevreden over huishoudelijke hulp
Meneer spreekt zeer positief over de huishoudelijke hulp, ze hebben een goede klik. Hij geeft een 9 als rapportcijfer
voor de ontvangen ondersteuning. “Ik help haar, ik ben blij dat we het zo doen. Ze zegt wel ‘geef maar aan als je moe
bent’.” En “De zorg past bij de behoefte die ik heb.” De huishoudelijke hulp heeft voorgesteld om hetzelfde aantal uur te
werken, maar dan in één keer per week. Hier heeft meneer mee ingestemd. Meneer heeft geen verdere verbeterpunten
voor de voorziening.
Meneer ontvangt verdere ondersteuning, acht verlenging wel als noodzakelijk
Verder ontvangt meneer verpleegkundige hulp (geregeld vanuit het ziekenhuis) en komt hij samen met lotgenoten voor
gezellig contact en om activiteiten te doen. Dit is voldoende voor hem, hij heeft niet méér ondersteuning nodig. Meneer
hoopt na april wel verlenging te krijgen van de huishoudelijke hulp. Dan volgen ook meer operaties, dus dit is volgens
hem ook noodzakelijk. “Ik zou het wel raar vinden als ik alles opnieuw aan te vragen omdat het dan een verlenging is.”
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Casus 8
Mevrouw is 46 jaar en woont samen met haar zoon in Amersfoort. Haar dochter is sinds kort op zichzelf gaan wonen.
Mevrouw heeft verschillende aandoeningen waardoor ze veel last heeft van ontstekingen, infecties en ontstekingen van
de huid. Momenteel ontvangt ze huishoudelijke hulp, nadat ze in 2014 ook een korte periode huishoudelijke hulp
ontving.
Meerdere aanvragen gedaan
In 2014 ontving mevrouw, na een ziekenhuisopname, een korte periode huishoudelijke hulp. Dit is na enkele weken
afgesloten. In september 2017 heeft ze wederom een aanvraag voor huishoudelijke hulp ingediend waar ze een
beschikking voor een jaar heeft gekregen. Ook deed ze een aanvraag voor een woningaanpassing vanwege haar
medische aandoeningen. Het wijkteam zegt haar voor deze aanvraag door te hebben verwezen naar Team Zorg, ook
wel Team wonen/rollen/vervoer, van de gemeente. Mevrouw zelf vertelt dat ze via de huisarts bij de gemeente
terechtkwam. Ze belde eerst het algemene nummer van de gemeente, en kwam zo bij de juiste persoon terecht. Over
het moment van de aanvraag zegt het wijkteam dat dit wat gek was. “Mevrouw was al bijna aan het verhuizen,
daardoor was het een beetje een zootje thuis. Maar de noodzaak voor de hulp was voor mij wel duidelijk.” Mevrouw
zegt een tijd te hebben gewacht met het aanvragen van huishoudelijke hulp. “Op het moment dat je belt naar de Wmo
dan ben je al veel grenzen voorbij. Ik heb zoiets van, ik doe m’n eigen huishouden. Maar dat houdt dan in dat ik voor
de rest niks meer kan.”
Aanvraag woningaanpassing afgewezen
Doordat er op medisch gebied nog niet genoeg bewijzen zijn voor de gevolgen van de aandoeningen, krijgt mevrouw
nog geen woningaanpassing van de gemeente. Mevrouw vertelt dat dit komt doordat er nog niet genoeg medische
bewijzen zijn om de woningaanpassing te krijgen. De gemeente heeft deze bewijzen nodig omdat de ziekte waar
mevrouw aan lijdt, nog erg onbekend is.
Niet bekend met wijkteam, wel te spreken over de inzet van de gemeente
Het wijkteam is bij mevrouw thuis geweest voor een eerste gesprek. Vervolgens hebben zij in het team besloten dat
mevrouw de huishoudelijke hulp wel nodig had. “De ondersteuning van haar volwassen dochter was vooral voor het
sociaal-emotionele deel en van haar zoon kun je niet verwachten dat hij alle huishoudelijke taken op zich gaat nemen.”
Mevrouw vertelt dat er een gesprek is geweest ‘met iemand van de gemeente’. Zij weet niet meer of dit iemand was
van het wijkteam. Het contact met de gemeente hierover ervaart mevrouw als heel positief. Ze geeft hiervoor een 10
als rapportcijfer, ook al heeft ze de woningaanpassing niet gekregen. “Ze is in haar eigen tijd langs gefietst om te
vertellen dat er geen goedkeuring was. Ze was echt heel meelevend. Dat deed heel veel met mij. Wanneer ik wel
genoeg bewijzen heb voor de aanvraag dan hoef ik me niet weer opnieuw aan te melden. De informatie blijft
vastliggen” en “Bij de gemeente Amersfoort is echt iedereen heel hulpvaardig.”
In de toekomst meer hulp nodig
Mevrouw is zich ervan bewust dat ze in de toekomst meer hulp nodig zal hebben. De verhuizing naar haar nieuwe huis
is voor mevrouw een eerste stap. ”Mijn huis wordt langzamerhand een invalidehuis.” Lichamelijk is de verhuizing erg
zwaar geweest waardoor ze op dit moment veel moeite heeft om zich voort te bewegen. Binnenkort heeft ze een
ergotherapeut nodig die bij haar thuis komt en ze zal een aanvraag voor een rolstoel moeten doen via de Wmo. De
ergotherapeut wordt vanuit de zorgverzekering vergoed.
Tevreden over snelheid van handelen
Binnen twee weken na de aanmelding bij het wijkteam, vond er een gesprek met mevrouw plaats. Volgens de
wijkteammedewerker is dit de gewenste snelheid en had het ook niet sneller gekund. Ook mevrouw is hier tevreden
over. “De verwijzing ging snel na de eerste melding en het gesprek met de man van de gemeente.” Over het moment
van hulp inschakelen zegt de wijkteammedewerker het volgende: “Dit was een beetje een gek moment. Mevrouw was
al bijna aan het verhuizen en het was een beetje een zooitje thuis. Maar goed, ik zag er wel de noodzaak van in.”
Cliënt blij met ondersteuning
De huishoudelijke hulp komt 2,5 uur per week. Mevrouw is hier heel tevreden over. “Het huis is nog nooit zo schoon
geweest.” Het wijkteam vindt de hoeveelheid huishoudelijk hulp voldoende voor de situatie van mevrouw. Voor haar
dagbesteding en de relatie met haar ex-partner wilde mevrouw geen hulp omdat ze dit zelf kon regelen. “Het ligt aan
cliënt of ze op meerdere gebieden hulp wil.”
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Casus 9
Meneer is 56 jaar en woont alleen, nadat zijn moeder is overleden. Meneer heeft last van hartritmestoornissen
waardoor hij huishoudelijke hulp nodig heeft.
Contact met wijkteam voor herindicatie huishoudelijke hulp
Meneer is een alleenstaande man van 56 jaar. Voorheen woonde hij met zijn moeder in het huis totdat zij in 2016
overleed. Zij had een indicatie voor huishoudelijke hulp. Na haar overlijden meldde meneer zichzelf aan bij het
klantencontactcentrum van het wijkteam voor een herindicatie huishoudelijke hulp.
Proces verliep snel
Hij heeft met het klantencontactcentrum gebeld en kwam zo in contact met het wijkteam. Toen ging het snel volgens
de cliënt. De wijkteammedewerker kan zich niet meer precies herinneren hoeveel tijd er zat tussen het eerste contact
en het opstarten van de hulp. Wel is de huishoudelijk hulp binnen zes weken opgestart.
In het intakegesprek werd vooruit gekeken
In het gesprek is gekeken naar de situatie van meneer, waarin hij ook de voorkeur voor een organisatie kon aangeven.
Dit was dezelfde organisatie als degene waar eerder zijn moeder hulp van kreeg. Doordat meneer last heeft van
hartritmestoornissen, heeft hij niet het uithoudingsvermogen om het huishouden zelf uit te voeren. Volgens de
wijkteammedewerker was het vrij snel duidelijk dat meneer deze hulp nodig had, waardoor de hulp ook binnen zes
weken is opgestart. Meneer van A. zegt dat er in het intakegesprek al wel is ingegaan op de mogelijkheid dat zijn
situatie wellicht zou verbeteren of verslechteren. “We hebben het gehad over wat er zou kunnen gebeuren en waar we
rekening mee moeten houden.” Na een jaar is er weer een onderzoek geweest omdat de situatie in deze periode had
kunnen verbeteren. De wijkteammedewerker legt uit: “De indicatie is in 2016 eerst afgegeven voor een jaar. Er is na
dat jaar een onderzoek geweest omdat er herstel had kunnen optreden. Nu heeft meneer een indicatie voor 3 jaar
omdat de situatie onveranderd of zelfs slechter kan worden.” Meneer vindt het fijn dat hij nu voor langere tijd de hulp
heeft. Voor de rest hoort en ziet meneer niks meer van het wijkteam, hoewel dit ook niet iets is wat hij mist.
Cliënt tevreden, de hulp is passend
Meneer is erg tevreden over de huishoudelijke hulp die hij ontvangt. “Diegene die bij me komen zijn altijd vriendelijk en
aardig. Ik heb een praktijk aan huis waardoor mensen in en uit komen lopen. De mensen die schoonmaken moeten dus
goed weten in welke volgorde ze moeten schoonmaken bij mij thuis maar dat gaat altijd goed.” Meneer vindt dat hij op
dit moment voldoende hulp krijgt, maar zegt ook dat het kan zijn dat hij in de toekomst meer hulp nodig heeft. Hij
verwacht dit niet op korte termijn. Ook volgens het wijkteam is de hulp die meneer ontvangt passend voor zijn situatie.
Tevreden over de wijkteammedewerkers, af en toe navragen hoe het gaat zou meneer wel fijn vinden
Over het wijkteam is meneer tevreden en geeft hen dan ook een rapportcijfer van een 8. “Het loopt allemaal gesmeerd.
Er is alleen bijna geen contact met het wijkteam, maar dat vind ik niet negatief want al het contact gaat via de
werkster. Maar als ik in zo’n team zou zitten, dan zou ik af en toe weleens bellen. Ik zou willen weten van m’n cliënten
hoe het gaat en of er dingen zijn die anders moeten. Maar het is niet iets wat ik mis.”
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Casus 10
Echtpaar van 70+. Ze ontvangen huishoudelijke hulp en dagbesteding. Mevrouw is de dochter van meneer en mevrouw
A. en fungeert als contactpersoon voor hen. De familie A. komt oorspronkelijk uit Irak en is gevlucht naar Nederland.
Meneer en mevrouw A. zijn christelijke mensen van boven de 70 jaar oud.
Volgens cliënt handelde wijkteammedewerker snel na haar telefoontje
De dochter van mevrouw en meneer kreeg een telefoontje van de organisatie, die de huishoudelijke hulp verzorgt, met
de mededeling dat zij de huishoudelijke hulp per direct niet meer zouden uitvoeren. Om die reden belde ze de
gemeente, die haar doorverwees naar het wijkteam. Na de melding bij het wijkteam, over de klacht van de
hulpverlenende organisatie, kwam de wijkteammedewerker snel langs voor een gesprek. De dochter van meneer en
mevrouw vindt dit heel fijn. “Ze luisteren goed, en nemen contact op. Ze komen gelijk in actie en nemen contact op. Ze
laten interesse zien.”
Wijkteam fungeerde als bemiddelaar
In het gesprek kwam naar voren dat de huishoudelijk medewerkster iets bij meneer en mevrouw op televisie had
gezien waar ze van was geschrokken. Om die reden wilde ze niet meer werken bij hen, wat de organisatie meedeelde
aan de dochter van het echtpaar. De wijkteammedewerker fungeerde hierin als bemiddelaar. De dochter is erg blij dat
het uiteindelijk is goed gekomen. “Het is gewoon goed gegaan. Ons verhaal is duidelijk naar de organisatie gebracht.
Het was echt miscommunicatie tussen de organisatie en mijn ouders. Gelukkig belde de organisatie daarna dat de hulp
toch door zou gaan.”
Tevredenheid over de ondersteuning
Voor het incident met de huishoudelijk medewerker waren meneer en mevrouw tevreden over de hulp die ze ontvingen.
Ook nu, nadat de hulp weer is hervat door dezelfde organisatie maar door een andere medewerkster, zijn meneer en
mevrouw erg blij met de hulp. Later werd de dochter van meneer en mevrouw geattendeerd op de mogelijkheid tot
dagbesteding. Omdat zij niet wist wat dit was, belde ze hierover het wijkteam. De wijkteammedewerker heeft
uiteindelijk twee dagen dagbesteding beschikt voor zowel meneer als mevrouw. “Mijn moeder ging altijd één dag met
alleen vrouwen. Nu gaat ze met mijn vader samen naar mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. Daar zijn ze heel
tevreden mee, en ik ook.” Ook het wijkteam zegt het belang van de dagbesteding voor deze mensen in te zien. “Via
Facebook probeerde het echtpaar al in contact te komen met mensen met dezelfde achtergrond. Ze vinden het lastig
om met andere Nederlandse mensen in contact te komen. Daarom heb ik de dagbesteding beschikt, waar zij heel blij
mee zijn!”
Geen consequente regelgeving
Vanuit kennissen die in een andere wijk wonen, hoorde de dochter van meneer en mevrouw dat zij geen dagbesteding
kregen. “Een vriendin van mijn moeder en nog twee anderen kennissen willen ook graag dagbesteding, maar zij wonen
in een andere wijk. Daar doen ze er heel moeilijk over. Ik heb daar ook contact over opgenomen met ons eigen
wijkteam, maar ze zeiden dat deze mensen dit echt bij hun eigen wijkteam moesten regelen.” Mevrouw vindt het heel
raar dat het eraan ligt in welke wijk je woont, of je dagbesteding krijgt of niet. Volgens haar moet hier één lijn in zitten
tussen de wijkteams. De wijkteammedewerker haalde dit punt niet aan in het interview. Wel geven enkele andere
wijkteammedewerkers, waarmee gesproken is, aan dat er over het toekennen van een beschikking niet altijd een
consequente regelgeving bestaat.
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Casus 11
In deze casus is alleen de cliënt geïnterviewd, vanwege langdurige afwezigheid van de betrokken wijkteammedewerker.
Meneer en mevrouw zijn al op leeftijd. Bij meneer is een paar jaar geleden dementie geconstateerd. Vanaf dat moment
is het echtpaar samen op zoek gegaan naar hulp.
Via de casemanager doorverwezen naar het wijkteam
In 2007 werd er bij meneer dementie geconstateerd waarna meneer en mevrouw samen op zoek zijn gegaan naar hulp.
Ze hebben in die tijd veel contact gehad met de huisarts en de doktersbegeleiding. Wat er tussen 2007 en 2015 precies
heeft plaatsgevonden qua hulp weet mevrouw niet meer zo goed. “Dat is al zo lang geleden. Ik weet wel dat mijn man
en ik vanaf 2015 ongeveer contact hebben met deze casemanager.” Via de doktersbegeleiding werden ze geattendeerd
op een in dementie gespecialiseerde organisatie. Deze organisatie zorgde ervoor dat meneer en mevrouw bij de meest
passende organisatie terechtkwamen. Via deze laatste organisatie is er een casemanager toegewezen die
gespecialiseerd is in dementie. "Zij heeft echt verstand van dementie. Een keer in de zoveel weken komt ze langs.” De
casemanager zorgde ervoor dat meneer twee ochtenden in de week naar een dagopvang kon. Op een gegeven moment
gaf meneer aan het daar niet meer fijn te vinden. De zorg was op dit moment niet meer passend voor meneer. “Het liep
daar leeg en er bleven alleen maar vrouwen over. Ik zei tegen mijn man dat hij niet tegen z’n zin hoefde te gaan.”
Meneer en mevrouw gaven dit aan bij de casemanager. Hierop benoemde zij dat ze een andere plek voor meneer wist,
waarna meneer en mevrouw hier zijn gaan kijken. Zowel het personeel van de toekomstige instelling, de casemanager
en het echtpaar waren heel enthousiast over deze plek. De casemanager wees hen erop dat ze hiervoor wel een
beschikking van het wijkteam nodig hadden en bood aan om het papierwerk voor hen te regelen. Mevrouw geeft aan
dat het wijkteam deze beschikking niet wilde regelen omdat er te weinig bekend was over de casus.
Officiële weg niet bewandeld
Twee mensen van het wijkteam kwamen vervolgens bij het echtpaar langs. Dit gesprek ging niet makkelijk volgens
mevrouw: “Het wijkteam gaf aan dat ze deze zaak niet gingen behandelen omdat ze er niets vanaf wisten. Ze zeiden
dat de officiële weg niet was bewandeld. Als een casemanager en beide instanties aangeven dat deze man daar
thuishoort, dan vraag ik me af waarom het wijkteam dit tegenhoudt. Het wijkteam staat hierin niet centraal, maar het
moet gaan over de cliënt.” Mevrouw is niet tevreden over de snelheid van het wijkteam. Wat er na het gesprek volgde
volgens mevrouw, waren 6 weken waarin het wijkteam vergaderde. Volgens mevrouw is dit onbegrijpelijk. Mevrouw is
van mening dat er in dit geval te weinig naar de cliënt is gekeken. Ze vertelt dat zij en haar man 5 of 6 weken op de
beschikking voor dagbesteding hebben moeten wachten. In de tussentijd was er voor haar man geen enkele vorm van
opvang en moest de omgeving zelf voor hem zorgen. “Het wijkteam heeft in de tussentijd veel vergadert over het wel
of niet toekennen van de beschikking.”
Overig contact
De beschikking voor de dagbesteding is in eerste instantie afgegeven voor twee dagen in de week; daarna werden dit
er drie. Mevrouw is blij dat het uiteindelijk gelukt is. Omdat de situatie van haar man alleen maar zal verslechteren,
hebben ze het wijkteam in de toekomst nog veel nodig. Mevrouw hoopt dat het dan beter gaat.
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Casus 12
Mevrouw is 33 jaar en woont samen met haar 8-jarige dochtertje die een verstandelijke beperking heeft. Via het
informatiepunt van Indebuurt033 kwam mevrouw bij het wijkteam terecht.
Mevrouw kwam via het informatiepunt van Indebuurt033 bij het wijkteam terecht
Mevrouw liep bij het informatiepunt van Indebuurt033 binnen vanwege een financiële hulpvraag. Na een kort gesprek
signaleerden de medewerkers van Indebuurt033 dat mevrouw meer hulpvragen had, waarna zij het wijkteam
inschakelden. Volgens mevrouw vond het intakegesprek heel snel plaats, waar ze dan ook erg tevreden over is. De
wijkteammedewerker geeft aan dat er geen doelen zijn opgesteld voor de cliënt omdat mevrouw hier (nog) niet open
voor staat. De wijkteammedewerker benoemt dat wel dat dit niet de normale gang van zaken is, maar dat dit in het
team is overlegd. Ze geeft aan: “Mevrouw wil dat, als er wat is, ze mij kan bellen zodat ik kan helpen of doorverwijzen.
Als we dit niet zouden doen, dan zou mevrouw helemaal geen hulp hebben. Dit terwijl er echt iemand een oogje in het
zeil moet houden in dit gezin.” Wel heeft de wijkteammedewerker een beschikking toegekend voor buitenschoolse
opvang voor het dochtertje van mevrouw en het vervoer daar naartoe.
Volgens cliënt is hulp passend, wijkteammedewerker vindt het niet voldoende
Mevrouw is erg tevreden met de hulp die ze krijgt en vindt dit ook passend. Ze geeft aan het gevoel te hebben altijd
terecht te kunnen bij de wijkteammedewerker: “Wanneer ik haar nodig heb dan is ze er altijd. Ik kan altijd terecht.”
Daarnaast zegt mevrouw dat bijna alles is geregeld waar ze hulp voor heeft gevraagd. Zo is Stichting Leergeld ingezet
zodat de dochter van mevrouw naar dansles kan en helpt de wijkteammedewerker soms met het regelen van
papierwerk. Voor de ondersteuning van het wijkteam geeft ze dan ook een 8. “Hoe ze met mensen omgaan daar. Ze
zijn gewoon heel vriendelijk en betrokken.” De wijkteammedewerker vindt dat de ondersteuning op dit moment
eigenlijk niet voldoende passend is voor het gezin. Ze vertelt: “De hulp moet langzaam worden opgebouwd. Eigenlijk
zou er iemand moeten worden ingezet die wekelijks iets met moeder en kind onderneemt en thuis begeleiding biedt.”
Omdat mevrouw het nog niet toelaat dat er iemand bij haar thuiskomt is het voor de wijkteammedewerker ook lastig
om de situatie volledig in te schatten. “Er spelen volgens mij wel meerdere dingen bij mevrouw en haar dochter waar ze
hulp bij nodig hebben, maar ze laat het nog niet toe dat ik bij haar thuiskom. Ze houdt een beetje de schijn op. Ik wil
daarom het contact met haar goed houden zodat ik informatie kan verzamelen voor een eventuele zorgmelding.”
Overige hulpverlening
Voordat mevrouw bij het wijkteam terechtkwam was er een voogd binnen het gezin, waarna er ook voor een jaar een
gezinscoach werd aangewezen. Na dat jaar heeft de gezinscoach de ondersteuning afgesloten. De wijkteammedewerker
is hier kritisch over: “De hulp is afgesloten zonder dat mevrouw nog een lijntje had met enige vorm van hulp. Het is
jammer dat er op dat moment niet goed is ingeschat dat mevrouw altijd hulp nodig zal hebben. Doordat het werd
afgesloten, wilde mevrouw daarna ook geen hulp meer.” Mevrouw zelf spreekt wel over een begeleider die altijd bij
haar thuis kwam, maar ze wijdt daar verder niet over uit. Wel zegt ze dat deze begeleider haar attendeerde op het
bestaan van een wijkteam, waarna ze naar het informatiepunt is gegaan.
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5. Groep 4: begeleiding van Indebuurt033
Groep 4: Cliënten die voornamelijk hulp (hebben) ontvangen van Indebuurt033.

Overstijgende blik
De route: de ervaringen over de route en de passendheid van de ondersteuning voor de cliënten van
Indebuurt033 is heel wisselend. Dit heeft ermee te maken dat twee cliënten geen vast contactpersoon of
begeleider hadden en twee ook niet heel goed de Nederlandse taal spreken. Drie cliënten zijn verwezen
vanuit het wijkteam. Wel wordt in de gesprekken duidelijk dat de cliënten de termen ‘gemeente’,
‘wijkteam’ en ‘Indebuurt033’ door elkaar halen.
Passendheid van de ondersteuning: Eén cliënt geeft aan na een eerste gesprek niets meer van de
medewerker van Indebuurt033 heeft gehoord. Twee cliënten ontvangen wel ondersteuning en zijn
hierover zeer te spreken, waarvan één cliënt wel graag voortdurend ondersteuning zou willen hebben en
een vast contactpersoon in plaats van de inloop. Daarnaast merkte een medewerker van Indebuurt033
op dat er toch meer ondersteuning nodig was en in overleg met het wijkteam is er daarna gekozen voor
een andere vorm van ondersteuning.

Aandachtspunten volgens cliënten: vast contactpersoon gewenst, termen duidelijk

Succespunten volgens cliënten: bejegening, ondersteuning passend, opmerkzaamheid
noodzakelijkheid opschalen ondersteuning

Casus 13
In deze casus is alleen de cliënt geïnterviewd, omdat de cliënt geen vaste begeleider had vanuit Indebuurt033
Mevrouw is begin 40 en woont sinds 2011 met man en 4 kinderen in Nederland. Ze komt oorspronkelijk uit Afrika.
Hulp nodig bij zoeken naar werk, verder nog niets gehoord
Mevrouw (en haar man) kwamen via de sociale dienst bij de gemeente terecht voor een uitkering. Daar heeft mevrouw
een klantmanager toegewezen gekregen. In 2012 is ze begonnen met school (taalcursus) die ze drie jaar heeft gevolgd.
Nu wil mevrouw graag werken, wat ze al wil vanaf het moment dat ze klaar was met de taalcursus. Dit kwam in eerste
instantie vanuit noodzaak omdat haar man ook geen baan had. Inmiddels heeft haar man sinds een maand een baan
en krijgen ze deze maand zijn eerste salaris gestort. Dit neemt niet weg dat mevrouw nog steeds graag wil werken
omdat ze graag wat wil terug doen voor de maatschappij die haar en haar gezin zo fijn heeft ontvangen. De
klantmanager waarmee ze contact heeft (van Indebuurt033), zei dat hij contact zou opnemen met iemand die dit voor
haar kon regelen. Dit is inmiddels een paar maanden geleden en tot nu toe heeft ze hier verder nog niets meer van
gehoord. Wel heeft ze er vertrouwen in dat ze de goede hulp krijgt. Als cijfer geeft ze een 9 voor de hulp omdat ze
iedereen heel vriendelijk vindt.
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Casus 14
Mevrouw is een alleenstaande moeder van begin 40, had bij het scheiden hulp nodig bij het regelen van praktische
zaken.
Indebuurt033 voor hulp bij regelzaken, korte lijnen tussen wijkteam en Indebuurt033
Het wijkteam was al in beeld voordat mevrouw ging scheiden. Ze kreeg voor haar zoon een verwijzing naar een
psycholoog voor haar zoon. Na de scheiding regelde mevrouw samen met een medewerker van Indebuurt033 het
papierwerk en heeft ze bijvoorbeeld toeslagen aangevraagd. De medewerker van Indebuurt033 licht toe: “Het wijkteam
vroeg of Indebuurt033 kon ondersteunen. Het ging over het ondersteunen van mevrouw na de scheiding. Het ging
voornamelijk over toeslagen aanvragen en formulieren invullen. De doorverwijzing verliep prima. We werkten al naast
elkaar dus kon er een warme overdracht plaatsvinden.” Deze hulp is ongeveer een jaar geleden afgesloten. Ze heeft
nog steeds contact met de medewerker van het wijkteam, ook nu de hulp is afgesloten. Verder heeft mevrouw zelf het
initiatief genomen en is ze naar het Werkplein gegaan, waarbij ze haar gaan helpen om werk te zoeken.
Tijdigheid lastig in te schatten voor medewerker
Op de vraag of mevrouw op tijd is geholpen antwoordt de medewerker van Indebuurt033: “Oeh dat vind ik een lastige
vraag. Het had denk ik niet veel eerder gekund, maar het is wel afhankelijk van verschillende factoren. Het blijft een
inschatting van het wijkteam natuurlijk. Dat is ook afhankelijk van in hoeverre meneer en mevrouw openheid van zaken
gaven. Het blijft mensenwerk.” Mevrouw zelf is te spreken over de snelheid van handelen.
Ondersteuning was passend
Voor de totale hulp geeft mevrouw een rapportcijfer van een 8, want “het is gewoon goed.” De medewerker van
Indebuurt033 geeft aan: “De ondersteuning dekt wel volledig de behoefte. Het is een slimme vrouw. We hebben
afgesproken dat wanneer ze toch meer vragen heeft, ze mij belt. Maar dat ze het wel zelf eerst probeert. Ze belt nu
minder, dus betekent dat ze veel zelf kan en probeert.” Over de aanpak van de wijkteammedewerker, die in eerste
instantie betrokken was bij het hele gezin, is mevrouw wat kritisch: “Soms stelde diegene een vraag die ik niet wilde
beantwoorden. Dit vond ik niet fijn. Sommige dingen wil ik voor mezelf houden.” Mevrouw vraagt aan het eind van het
interview of het wijkteam en Indebuurt033 hetzelfde is. Zeer waarschijnlijk is zij zich er niet van bewust geweest dat ze
is geholpen door Indebuurt033 omdat ze in het gesprek ook steeds refereerde aan het wijkteam.
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Casus 15
Mevrouw is midden 40 en melde zich bij haar huisarts vanwege spanningen.
Indebuurt033 signaleerde dat er meer hulp nodig was dan inzicht geven in financiën
Na haar ontslag in augustus 2017 meldde mevrouw zich bij de huisarts, die haar doorverwees naar de
praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Dit is een psycholoog waar mevrouw regelmatig een gesprek mee heeft.
Ook werd ze doorverwezen naar het wijkteam. Mevrouw vertelt dat ze binnen twee dagen een telefoontje kreeg van het
wijkteam. “Degene van het wijkteam houdt overzicht en die heeft ook een doorverwijzing geregeld naar het Leger des
Heils. Dit loopt sinds drie weken en van hen krijg ik een jaar lang één uur in de week begeleiding.” Daarvoor kreeg
mevrouw hulp van een betaalde kracht van Indebuurt033 voor dezelfde hulpvraag. Daar waren tien gesprekken voor
beschikt. De medewerker van Indebuurt033 vertelt: “Ze kwamen met een praktische vraag. Helderheid en duidelijkheid
in financiën. Ja daar zijn wij voor. Het is echt maatwerk.” De medewerker van Indebuurt033 vertelt dat ze in het begin
van het traject begon met het ondersteunen in praktische zaken. Op een gegeven moment signaleerde ze dat er
misschien meer hulpverlening nodig was. “Halverwege de tien gesprekken had ik goed contact met het wijkteam over
de voortgang. Samen hebben we besloten dat er meer nodig is. Er was een beschikking nodig voor langdurige
begeleiding. In het hele traject heb ik voornamelijk contact gehad met het wijkteam.”
Zeer tevreden over Indebuurt033
Over de ondersteuning van Indebuurt033 is mevrouw heel tevreden: “Indebuurt033 voelde meteen als een warm bad.
Ze helpt me met het invullen van formulieren, telefoontjes plegen naar het UWV en het op orde brengen van mijn
administratie. Ik kan niet omgaan met computers, maar zij vinden dat niet raar. Ze hebben geen oordeel. Ze helpen
gewoon. Ze hoeven er niks voor terug.” En “Ik voel me opgejaagd en wil aan de slag. Er wordt dan tegen me gezegd:
‘ik vind dat het te snel gaat’. Zo fijn dat zij dat uitspreekt, zij voelt wat ik aankan. Dat was het allerfijnst en heel knap!
Grenzen aangeven, knap dat iemand dat precies aanvoelt.” Mevrouw zelf geeft aan dat ze het liefst bij Indebuurt033
was gebleven omdat ze nu het gevoel heeft dat ze weer opnieuw moet beginnen bij het Leger des Heils.
Overdracht en samenwerking fijn
De verschillende organisaties communiceren volgens mevrouw goed met elkaar omdat de wijkteammedewerkers ervoor
zorgt dat er evaluaties plaatsvinden. Ze is ook erg blij met de ondersteuning van het wijkteam “Ik mag degene van het
wijkteam altijd bellen, zelfs op z’n vrije dag! Ja, dat doe ik niet hoor maar ik vind het zo lief dat het wel mag”. De
medewerker van Indebuurt033 geeft aan: “We hebben samen met de wijkteammedewerker en de cliënt overdracht
gedaan. Het gebeurt regelmatig op deze manier.”
Oordeel over tijdigheid van inschakelen hulp verschilt
Mevrouw zegt zelf te laat hulp te hebben ingeschakeld omdat ze het de problemen eigenlijk al eerder voelde aankomen.
De medewerker van Indebuurt033 vindt dat het wijkteam op tijd haar hulp heeft ingeschakeld.

Casus 16
In deze casus is alleen de cliënt geïnterviewd, omdat de cliënt geen vaste begeleider had vanuit Indebuurt033
Meneer is 53 jaar en had hulp nodig voor zijn financiën.
Via schuldsanering, naar Stadsring 51, naar wijkteam en Indebuurt033
Meneer zit in de schuldsanering. Hij benoemt dat ‘de man van de schuldsanering’ een heel pak papieren voor hem had,
waar meneer zich geen raad mee wist. ‘De man van de schuldsanering’ verwees meneer hiervoor door naar Stadsring
51. Vanaf hier is meneer doorverwezen naar het wijkteam, zoals hij het zelf zegt. Zeer waarschijnlijk bedoelt hij hier
Indebuurt033, omdat hij benoemt dat de hulp gratis is en hij op elk moment binnen kan lopen. Deze doorverwijzing
vindt hij prima verlopen.
Meneer heeft het liefst altijd mogelijkheid tot ondersteuning en een vast contactpersoon
De mensen helpen hem met het zoeken naar een nieuwe woning en het digitaal invullen van formulieren. Hij vindt de
ontvangen ondersteuning heel prettig en passend bij zijn hulpvraag. Er zijn verschillende mensen die meneer helpen
(bij de inloop), maar het liefst zou hij een vast persoon willen hebben en van hem of haar altijd hulp krijgen bij zijn
financiën. Dit is iets wat hij nog wil vragen. Daarnaast wil meneer meer hulp vanuit Indebuurt033 en meer hulp bij het
zoeken naar een nieuwe woning. Ook wil hij graag een computercursus doen. “Ik kan niet altijd alles zelf doen, omdat
ik niet op de computer kan.”
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