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1. Inleiding 
 

Dit is het eindrapport van het evaluatie onderzoek naar de integraliteit en de passendheid van de zorg en 
ondersteuning voor volwassenen met multiproblematiek, uitgevoerd als monitor binnen het convenant 
uit 2013 tussen Zilveren Kruis en de gemeente Rotterdam. Een belangrijk doel van het convenant is te 
komen tot een integrale en passende aanpak voor cliënten die op meerdere levensterreinen (zowel 
medisch als sociaal) problemen ervaren. Om de samenwerking verder vorm te geven en knelpunten te 
signaleren is ervoor gekozen om het onderzoek te richten op vijf wijken in Rotterdam waar het convenant 
zich op richt: Ommoord, Lageland, Lombardijen, Bloemhof en Hillesluis. Met de decentralisatie is vanaf 
2015 de zorg voor mensen met multiproblematiek in Rotterdam geherstructureerd, onder meer door de 
invoering van wijkteams. Verbeterde samenwerking binnen het wijknetwerk moet er toe leiden dat de 
zelfredzaamheid van mensen die op meerdere levensdomeinen problemen ervaren wordt versterkt. 
Zelfredzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als “het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo 
min mogelijk professionele ondersteuning en zorg” (www.zorgvoorbeter.nl). Het versterken van het 
sociale netwerk en maatschappelijke participatie vormen daarvoor belangrijke steunpilaren. Vroegtijdige 
signalering binnen het wijknetwerk moet ervoor zorgen dat mensen die op meerdere terreinen 
problemen ervaren en aanvullende ondersteuning nodig hebben in beeld komen. Erasmus School of 
Health Policy & Management is gevraagd om te evalueren in hoeverre zorg en ondersteuning passend en 
integraal zijn om op basis van de bevindingen verbetervoorstellen te formuleren. Daarbij zijn de volgende 
onderzoeksvragen opgesteld:  

1. Wat zijn (op korte en op langere termijn) de ervaringen van cliënten met de signalering, 
toeleiding en levering van integrale ondersteuning? 

2. Wat vinden cliënten van de passendheid en integraliteit van de ondersteuning? 

3. Hoe verandert (op korte en op langere termijn) de gezondheidsbeleving, zelfredzaamheid, 
de maatschappelijke participatie, de kwaliteit van leven en de ervaren sociale steun van 
cliënten die integrale ondersteuning ontvangen? 

4. Wat zijn concrete ervaringen van hulpverleners en vrijwilligers met de signalering, toeleiding 
en levering van integrale ondersteuning? 

5. Hoe oordelen hulpverleners en vrijwilligers over de passendheid en de integraliteit van de 
ondersteuning? 

6. Hoe oordeelt een panel van relevante stakeholders en inhoudsdeskundigen over de 
integraliteit en passendheid van de aangeboden zorg en wat kan daarvan geleerd worden? 

7. Wat en hoe kunnen hulpverleners in de verschillende wijken leren van de 
onderzoeksbevindingen in relatie tot integraliteit en passendheid van de geboden zorg en 
ondersteuning? 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
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2. Methode 
 

Data zijn verzameld in de periode van 2015 tot maart 2019. Daarbij zijn verschillende 
onderzoeksmethoden ingezet, namelijk interviews met cliënten en informele hulpverleners (voor zover 
betrokken), dossier onderzoek, interviews met hulpverleners en vrijwilligers, Delphi onderzoek, een 
enquête onder hulpverleners en vrijwilligers en focusgroepen. In dit hoofdstuk komen ook de beperkingen 
van dit onderzoek aan bod. 

2.1 Interviews met cliënten 
Tussen 2015 en november 2017 zijn met hulp van de wijkteams uit Ommoord/Lageland, Lombardijen en 
Bloemhof/Hillesluis cliënten geïncludeerd voor dit onderzoek. Het betreft de wijken die onderdeel 
uitmaken van het convenant tussen de gemeente Rotterdam en Zilveren kruis. Cliënten zijn veelal 
benaderd nadat ze net in beeld waren gekomen van het wijkteam. In totaal hebben 60 mensen 
deelgenomen aan dit onderzoek. Geprobeerd is om al deze cliënten gedurende een periode van 1 jaar te 
volgen, daarbij zijn zij op drie momenten benaderd voor een kwalitatief interview; kort na inclusie in het 
onderzoek (T0), na 6 maanden (T1) en 1 jaar na inclusie (T2). Met 35 van de 60 cliënten zijn op meerdere 
momenten interviews afgenomen. Tijdens de interviews zijn open vragen gesteld. Als dank voor hun 
deelname aan het onderzoek ontvingen cliënten een cadeaubon. 

2.2 Dossier onderzoek 
Voor alle cliënten die hebben deelgenomen zijn ook door de onderzoekers de gemeentelijke dossiers 
doorgenomen; hiervoor is toestemming gevraagd aan de cliënten. Het betreft de dossiers waarin de 
wijkteamleden verslag doen van hun contacten met de cliënt en met betrokken hulpverleners rond de 
cliënt. Tevens staan in deze dossiers de probleemanalyse, de doelen en de scores op de Zelf Redzaamheid 
Matrix (ZRM) die door de wijkteamleden zijn weergegeven. 

2.3 Interviews met hulpverleners en vrijwilligers 
Uit de groep cliënten die zijn geïncludeerd voor het onderzoek is een steekproef genomen van 15 cliënten. 
Alle cliënten uit deze steekproef zijn in ieder geval drie keer geïnterviewd door de onderzoekers. Verder 
is gekeken naar een verdeling in leeftijd, geslacht en ervaren problematiek. Voor deze cliënten zijn alle 
betrokken formele hulpverleners en vrijwilligers benaderd voor een interview over hun ervaringen met 
de zorg en ondersteuning voor deze cliënten.  

2.4 Delphi onderzoek 
Op basis van de cliëntinterviews, het dossieronderzoek en de interviews met hulpverleners en vrijwilligers 
zijn van 15 cliënten profielen gemaakt met een uitgebreide beschrijving van het zorgtraject en de 
ervaringen van alle betrokkenen. De 15 cliëntprofielen omvatten gemiddeld zo’n 15 pagina’s tekst. Per 
cliënt staat eerst de achtergrond omschreven; woon-, werk- en gezinssituatie, ervaren problematiek en 
voorgeschiedenis. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van het ondersteuningstraject dat is ingezet 
over de periode van 1 jaar; vanaf het moment dat de cliënt in beeld is van het wijkteam. Voor zover bekend 
wordt ook het voortraject beschreven. Tevens komen de ervaringen van de cliënt en de hulpverleners aan 
bod. Dan worden de ZRM-scores weergegeven die aan het begin van het traject zijn gegeven door de 
wijkteam medewerker en bij afsluiting van de casus (voor zover beschikbaar). Tot slot wordt een beeld 
geschetst van de situatie van de cliënt zoals voortkomt uit het afsluitende interview met de onderzoekers. 
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Deze profielen zijn voorgelegd aan een panel van inhoudsdeskundigen met de vraag om een oordeel te 
vellen over de passendheid, de integraliteit en de bereikte resultaten. Daarbij is samen met de 
projectgroep een scoringsformulier ontwikkeld (zie bijlage 1) met 21 stellingen, die door alle panelleden 
is gebruikt om individueel elke cliënt te scoren op een vijfpuntsschaal van helemaal mee eens tot helemaal 
mee oneens. Panelleden konden aangeven of een stelling niet van toepassing was of dat zij het niet 
wisten. Bij elke stelling konden leden een toelichting geven op hun score. Aan het eind van het formulier 
was ruimte gereserveerd om aanvullende opmerkingen te maken. Nadat alle panelleden de scores hadden 
ingevuld, is door de onderzoekers een overzicht gemaakt van alle scores. Deze werden individueel 
voorgelegd aan alle panelleden met de vraag of zij hun scores eventueel wilden heroverwegen op basis 
van de oordelen van anderen. Uiteindelijk zijn panelbijeenkomsten georganiseerd om de scores van elke 
cliënt te bespreken en te bezien of er tot een gedeeld eindoordeel kon worden gekomen. De cliënten zijn 
in drie rondes besproken met vijf cliënten per ronde. Voor de samenstelling van het Delphi panel is 
gezocht naar een goede vertegenwoordiging van het type instanties dat betrokken is bij de ondersteuning 
van deze doelgroep. Om de objectiviteit te optimaliseren zijn geen functionarissen betrokken die in één 
van de vijf wijken actief zijn. Gezocht is naar inhoudsdeskundigen die zowel veel kennis hebben van het 
aanbod, de regels en de procedures als van de problematiek van deze doelgroep. 

 

Functie Deelname aan ronde 1, 2, 3 
Lijnmanager welzijnsorganisatie 1, 2, 3 
Lijnmanager zorgorganisatie 1 
Leidinggevende bureau indicatie en zorgbemiddeling 1 
Wijkteamleider 1, 2, 3 
Kwaliteitsmedewerker kredietbank 1, 2, 3 
Wijkverpleegkundige 1, 2 
Kwaliteitsmedewerker gemeente MOW 1, 2, 3 
Beleidsadviseur WLZ 1, 2, 3 

Tabel 1: Deelnemers Delphi panel 
 

2.5 Enquête onder formele hulpverleners en vrijwilligers 
Om het oordeel van hulpverleners en vrijwilligers te kunnen achterhalen over de passendheid en 
integraliteit van ondersteuning voor mensen met multiproblematiek is een enquête uitgezet in de vijf 
wijken in Rotterdam. Op verschillende manieren is daarvoor een lijst van potentiële respondenten 
samengesteld. Zo zijn vanuit de deelnemende wijkteams namen van hulpverleners verzameld, via 
telefonisch contact met zorg- en welzijnsorganisaties in de deelnemende wijken en via de gemeente 
Rotterdam. Op basis daarvan zijn in eerste instantie 131 potentiële respondenten geïdentificeerd. 
Daarvan bleken er 15 buiten de inclusiecriteria te vallen (niet werkzaam binnen deze wijken), 12 
emailadressen werden met een foutmelding geretourneerd en hiervan kon niet worden vastgesteld wat 
de exacte reden was (fout in emailadres, persoon niet meer werkzaam bij de organisatie, etc) en van 8 
personen is een automatic reply ontvangen dat men vanwege langdurige ziekte of zwangerschaps- 
/bevallingsverlof afwezig was. In totaal betekent dat er dus 35 personen niet in aanmerking zijn gekomen 
de vragenlijst te vullen. De potentiële groep respondenten telt daarom in fe 96 personen.  
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Een groot deel van de vragenlijst was gericht op het in kaart brengen van de mate waarin respondenten 
integraliteit van zorg en ondersteuning ervaren. Aangezien een voor- en nameting niet kon plaats vinden 
in het onderzoeksproject is op andere wijze getracht een vergelijking tot stand te brengen. Respondenten 
moesten aangeven hoe zij de verschillende aspecten van integraliteit nu ervaren (situatie op dit moment) 
en hoe de situatie van 3 jaar geleden (voordat de decentralisatie van AWBZ plaats vond). Om ervoor te 
zorgen dat respondenten vanuit hetzelfde kader de vragen zouden benaderen werd de volgende uitleg 
van het begrip integraliteit meegegeven: 

“Met integraliteit wordt bedoeld de mate waarin het hulpverleningsaanbod vanuit verschillende 
organisaties en hulpverleners onderling is afgestemd, zodat het goed op elkaar aansluit en er geen hiaten 
of overlapping ontstaat. Het betreft een brede definitie waarbij het gaat om zorg en ondersteuning over 
verschillende levensdomeinen en wetten heen.” 

Een ander belangrijk thema naast integraliteit betreft de passendheid van de ondersteuning en zorg die 
geleverd wordt. Ook hierbij was het van belang de respondenten aan te geven wat binnen het project met 
passend bedoeld wordt en werd de volgende uitleg meegeven: 

“Met passende zorg en ondersteuning wordt bedoeld de mate waarin het ondersteuningsaanbod ervaren 
wordt als aansluitend op de (multidimensionale) behoeften van de cliënt en rekening houdend met de 
eventuele beperkingen die er in een situatie zijn.” 

2.6 Focusgroepen en feedback 
Nadat de onderzoekers alle data hadden geanalyseerd zijn voorlopige bevindingen en aanbevelingen 
geformuleerd. Deze zijn in twee focusgroepen besproken. Een eerste focusgroep met vier cliënten die 
hebben deelgenomen, een tweede groep met een vertegenwoordiging van de wijkteamleiders uit de vijf 
wijken. Helaas konden slechts daarbij echter twee wijkteamleiders aanwezig zijn. De overige 
wijkteamleiders is gevraagd om schriftelijk te reageren op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. 
Hetzelfde geldt voor de leden van het Delphi panel en de projectgroep. 

2.7 Beperkingen van het onderzoek 
Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Cliënten zijn benaderd door wijkteamleden, waarbij zij een 
inschatting hebben gemaakt of een cliënt in staat is om deel te nemen aan het onderzoek. Van de cliënten 
die hiervoor zijn gevraagd was niet iedereen bereid om deel te nemen. Mogelijk betreft het cliënten die 
ook voor de hulpverlening moeilijk bereikbaar zijn. Het is daarom niet uitgesloten dat de meest ‘complexe’ 
cliënten niet in beeld zijn gekomen van de onderzoekers. Tevens was de bedoeling om ook informele 
zorgverleners te betrekken bij het onderzoek. Bij deze doelgroep blijken echter nauwelijks tot geen 
informele zorgverleners betrokken te zijn. 

Het streven was in eerste instantie om een onderscheid te maken tussen subgroepen; ouderen, GGZ en 
LVB. Aan het onderzoek nemen echter maar een beperkte groep ouderen van 75+ deel (5). Op basis van 
de gegevens uit de gemeentelijke administratie was het ook niet mogelijk om een goed onderscheid te 
maken tussen mensen met GGZ en LVB-problematiek. Bij driekwart van de mensen worden psychische 
problemen geconstateerd. Onduidelijk blijft vaak of dat alleen samenhangt met de crisissituatie of dat er 
sprake is van psychiatrische aandoening. LVB-problematiek wordt maar beperkt benoemd, terwijl de 
interviews sterke aanwijzingen geven dat dit bij meerdere respondenten speelt. Daarmee kan in de 
conclusies ook geen onderscheid worden gemaakt tussen deze subgroepen. 
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Een beperking is tevens dat het onderzoek is gestart in de periode dat wijkteams net begonnen en nog 
erg zoekende waren naar de juiste aanpak. In de eerste twee jaar waren er daarbij zeer veel wisselingen 
van personeel in de wijkteams (2015-2016). De aanpak van de wijkteams is over de tijd daarom ook 
veranderd. Echter, omdat daarmee de inclusie van cliënten de eerste twee jaar ook moeilijk verliep, zijn 
de meeste cliënten de laatste twee jaar van het onderzoek gevolgd (2017-2018). Daarmee geeft het 
onderzoek toch met name een beeld van deze latere periode, toen er meer stabiliteit in aanpak en in 
wijkteamleden was ontstaan.  

Voor het Delphi onderzoek geldt dat geprobeerd is om een goede vertegenwoordiging te vinden van alle 
type instanties die betrokken zijn bij de ondersteuning voor deze doelgroep. Dat is echter niet volledig 
gelukt, zo ontbreekt een Praktijk Ondersteuner en een huisarts. Hun perspectief ontbreekt dan ook in het 
oordeel van het panel.  

De enquête is breed verspreid onder de hulpverleners in de wijk. Toch is deze maar beperkt ingevuld door 
voornamelijk huisartsen en vrijwilligers. Met huisartsen zijn geen en met vrijwilligers slechts enkele 
interviews afgenomen. Deze groepen zijn daarmee niet goed vertegenwoordigd in dit onderzoek.  

Om te kunnen vaststellen of de integraliteit van zorg verbeterd is in de wijken is de respondenten 
gevraagd om een vergelijking te maken met de situatie van drie jaar daarvoor. Een beperking van deze 
aanpak is dat het een beroep doet op het geheugen van respondenten. Mogelijk dat daarmee eerder 
gemeten wordt of mensen een gevoel hebben dat het verbeterd of verslechterd is in plaats dat een 
feitelijke verbetering of verslechtering wordt geconstateerd. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de selectie van wijkteams ook invloed kan hebben op onze 
bevindingen. Steijn et al. (2017) laten in hun onderzoek zien dat er de nodige variatie bestaat in de manier 
waarop wijkteams samenwerken, wat vermoedelijk ook van invloed is op de manier waarop zij met 
cliënten werken. Daarbij hebben niet alle wijkteams even veel cliënten voor dit onderzoek aangeleverd. 
Met name het wijkteam Ommoord heeft veel cliënten aangeleverd en Bloemhof juist veel minder. Deze 
selectie levert mogelijk beperkingen op voor de generaliseerbaarheid van de bevindingen. 
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3. Cliëntkenmerken 
 

In tabel 2 staat een overzicht van algemene cliëntkenmerken gebaseerd op de gemeentelijke dossiers. Uit 
deze tabel blijkt dat er bijna evenveel mannen als vrouwen zijn in de onderzoeksgroep. De groep ouderen 
(75+) is relatief klein. De mensen uit de onderzoeksgroep zijn relatief lager opgeleid en hebben een laag 
inkomen. 

Kenmerk Waarde N %* 
Geslacht Man 29 48% 

Vrouw 31 52% 

Leeftijd 20-35 12 20% 

36-50 18 31% 

51-65 18 31% 

66-75 6 9% 

75+ 5 9% 

Woonsituatie Alleen 36 25% 

Met kinderen 22 36% 

Met partner 10 17% 

Bij anderen 13 22% 

Opleiding Basisonderwijs 13 38% 

mavo/MBO 15 44% 

>havo 6 18% 

Inkomen 0-500 4 24% 

500-1000 6 35% 

1000-1500 6 35% 

1500-2000 1 6% 

Tabel 2: Overzicht cliëntkenmerken 
 
Door de wijkteams wordt de zogenaamde Zelfredzaamheid matrix (ZRM) gebruikt als hulpmiddel om te 
bepalen op welke levensdomeinen cliënten problemen ervaren. Uitgangspunt is dat deze op meerdere 
momenten in het traject wordt ingevuld om vast te stellen of de situatie is verbeterd. Voor een deel van 
de cliënten is dit ook gedaan. In bijlage 2 is een overzicht gemaakt van de ZRM-domeinen waarop bij een 
cliënt problemen zijn geconstateerd. Tevens is op basis van de gemeentelijke registratie bekeken op welke 
domeinen ondersteuning is ingezet door de betreffende hulpverlening of middels een doorverwijzing 
(zichtbaar door het plusteken in de tabel). Voor een deel van de cliënten is later in het traject nogmaals 
de ZRM ingevuld door het wijkteam. In tabel B2.1 in de bijlage is vergeleken of voor deze cliënten de 
begin- en eindscore is veranderd. Voor de cliënten in tabel B2.2 was alleen een ZRM beschikbaar bij 
aanvang van het traject (T0). Voor de cliënten in tabel B2.3 was helemaal geen ZRM beschikbaar. Op basis 
van de gemeentelijke administratie en de interviews hebben de onderzoekers zelf proberen te bepalen 
op welke domeinen problemen zijn geconstateerd en ondersteuning is ingezet. 

Op basis van deze tabellen vallen een aantal zaken op. Gemiddeld worden op vijf levensdomeinen 
problemen geconstateerd door het wijkteam, hoewel er ook mensen bij zijn waar op maar twee of juist 
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op alle tien domeinen problemen worden gezien. Bij bijna alle cliënten worden problemen rond financiën 
geconstateerd (zo’n 90%), bij zo’n driekwart van de mensen gaat het om problemen rond dagbesteding, 
participatie, geestelijke gezondheid en het sociale netwerk. Bij ongeveer een derde worden problemen 
rond huisvesting, huiselijke relaties, ADL en fysieke gezondheid aangegeven. Verslaving komt het minst 
vaak naar voren (17%). 

In de gemeentelijke bestanden heeft het wijkteam bij zo’n driekwart van de cliënten aangegeven 
ondersteuning ingezet te hebben (middels doorverwijzing) en/of verleend bij financiële problemen. Bij 
ongeveer een derde van de cliënten wordt gemeld dat is ingezet op huisvesting en/of geestelijke 
gezondheid. Bij ongeveer een zesde is volgens de bestanden ingezet op lichamelijke gezondheid. Bij 
enkele cliënten worden participatie, dagbesteding, verslaving en huislijke relaties genoemd. In de 
bestanden staat niets gemeld over ondersteuning bij ADL of sociale relaties, terwijl uit de interviews blijkt 
dat bij meerdere cliënten wel geprobeerd is om sociale relaties te verbeteren. 

Voor 25 mensen is door het wijkteam niet alleen een ZRM-score ingevuld binnen 2 maanden na de start 
van de ondersteuning (T0), maar ook minimaal 5 maanden na de ondersteuning (T2). Op bijna alle 
terreinen lijken minder mensen een probleem te ervaren. Alleen het aantal mensen met 
verslavingsproblematiek en moeilijke huiselijke relaties is iets gestegen. Op financiën en geestelijke 
gezondheid daalt het aantal mensen met problemen het meest. 

T0 (ZRM lager dan 3) Hulp ingezet T2 (ZRM lager dan 3) 
Financiële hulp 
21 (84%) 19 (76%) 12 (48%)  
Dagbesteding 
20 (80%) 0 (0%) 16 (64%)  
Huisvesting 
7 (28%) 9 (36%) 6 (24%)  
Huiselijke relaties 
5 (20%) 3 (12%) 6 (24%) 
Lichamelijke gezondheid 
12 (48%) 5 (20%) 5 (20%) 
Geestelijke gezondheid 
20 (80%) 12 (48%) 12 (48%) 
Verslaving 
5 (20%) 2 (8%) 6 (24%) 
ADL 
13 (52%)  0 (0%) 7 (28%) 
Sociaal netwerk 
17 (68%) 9 (36%) 10 (40%) 
Participatie 
18 (72%) 2 (8%) 15 (60%) 

Tabel 3: Vergelijking ZRM-metingen van mensen die op T1 en T2 een score hebben 
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4. Cliënt-profielen en Delphi-onderzoek 
 

Over drie rondes zijn door het Delphi-panel 15 cliëntprofielen beoordeeld en besproken. In bijlage 2 zijn 
de nummers van de cliënten waarvan een cliëntprofiel is gemaakt geel gemarkeerd. De scores die zijn 
gegeven op de 21 stellingen lopen daarbij tussen de panelleden voor iedere cliënt sterk uiteen. De 
terugkoppeling van de gemiddelde scores en de bespreking van de casussen hebben daarbij nauwelijks 
geleid tot bijstelling van scores door de individuele panelleden. Mogelijk speelt daarbij mee dat het lezen 
en beoordelen van de casussen zeer veel tijd kost. 

Zowel de panelleden als de onderzoekers constateren echter dat deze scores in essentie maar beperkt 
iets zeggen over de mate van consensus tussen de panelleden. Uit de panel-besprekingen komt namelijk 
naar voren dat de leden bij alle casussen het eens zijn over de sterke en zwakke punten als het gaat om 
integraliteit, passendheid en de bereikte resultaten. Zij verschillen echter van mening over de waarde die 
zij daaraan toekennen; vaak is het ene panellid consequent strenger of milder dan het andere. 

4.1 Algemeen oordeel Delphi panel 
In algemene zin spreken alle panelleden met waardering over de inzet en de betrokkenheid van de 
hulpverleners en met name de wijkteamleden (wiens rol explicieter in de data naar voren is gekomen dan 
de rol van andere hulpverleners). De panelleden zijn ondanks hun ervaring getroffen door de complexiteit 
van de casuïstiek; de vele factoren die meespelen in de problematiek en ook in het vinden van 
oplossingen. Expliciet verwijzen de panelleden naar de veelheid en ingewikkeldheid van procedures; de 
vele stappen die gezet moeten worden, de onderlinge afhankelijkheden daarin en de tijd die het daarmee 
kost. Zeker deze cliëntengroep die op meerdere terreinen problemen ervaart krijgt te maken met vele 
procedures. De rol die de cliënt zelf speelt is daarnaast ook een factor. Een deel van de cliënten is in staat 
en gemotiveerd om zelf bij te dragen aan het oplossen van problemen. Bij andere cliënten ontbreekt 
daarvoor echter de motivatie en/of de capaciteit.  

“Ramon is een alleenstaande man met schulden, die vanwege overlast en huurachterstand dreigt uit zijn 
huis te worden gezet. In het verleden heeft Ramon een moeilijke relatie gehad met instanties. Hij is naar 
eigen zeggen vaak teleurgesteld door instanties en heeft er daarom geen vertrouwen in. Communicatie 
met meerdere instanties verloopt moeizaam. Ramon doet de deur niet open als hij het vermoeden heeft 
dat er mensen van instanties voor de deur staan. Ramon heeft een eigen kijk op wat o.a. de overheid doet 
en wat zij met hem van plan zijn. Hij heeft het gevoel dat hij door de overheid, justitie en zijn buren in de 
val wordt gelokt. Ramon heeft naar eigen zeggen een moeilijke kant. Als mensen niet met hem meewerken, 
wordt hij agressief en vertoont hij moeilijk gedrag. Tijdens het begeleidingstraject richt deze agressie zich 
op meerdere momenten op de hulpverlening. Hij is volgens de hulpverleners erg veeleisend en kan moeilijk 
omgaan met tegenslagen. Toch lukt het om bewindvoering te regelen, om te zorgen dat Ramon een andere 
woning krijgt en neemt Ramon vrijwilligerswerk aan.” 

Met bewondering spreken de panelleden daarom over de volhardendheid van de wijkteamleden om vaak 
ondanks alle hobbels en tegenslagen in de processen toch door te zetten. 

“Henk (40+) heeft tot 1,5 geleden een inkomen gehad en is alcoholverslaafd, heeft psychische problemen, 
geen ID en geen postadres. Sinds hij geen inkomen meer heeft is Henk schulden aan het opbouwen.  Hij 
leeft van de WAO-uitkering van zijn moeder en WIA-uitkering van zijn broer met wie hij samenwoont, maar 
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een problematische relatie heeft. Henk komt in januari in beeld van het wijkteam als er een crisis dreigt te 
ontstaan. De situatie tussen Henk en zijn moeder dreigt te escaleren. Er zijn regelmatig hoogoplopende 
ruzies tussen Henk en zijn moeder. Het wijkteam gaat aan de slag om voor Henk snel een ID, postadres, 
een inkomen en hulp bij zijn verslaving te regelen. Alles lijkt voorspoedig te lopen tot eind mei blijkt dat 
Henk een afspraak bij W&I gemist heeft. Henk stelt dat de brief na de datum waarop de afspraak zou 
plaatsvinden is aangekomen op zijn briefadres. Daan (wijkteam) mailt hierover naar W&I. Hij vraagt W&I 
in een lange mail om begrip. Hij geeft aan dat hij Henk kent als een punctuele en gemotiveerde cliënt en 
om die reden het verhaal van Henk gelooft. Daarnaast geeft hij aan dat het belangrijk is dat de uitkering 
toegewezen wordt, zodat het hulpverleningstraject van Henk geen vertraging oploopt. Een dag later krijgt 
hij een korte mail terug dat de uitkering is afgewezen. W&I stelt dat zij zich aan de termijnen hebben 
gehouden en dat Henk zelf verantwoordelijk is voor het opvolgen van afspraken. Toch lukt het uiteindelijk 
na veel inspanning om voor Henk een uitkering te regelen. Ook is voor Henk een begeleid wonen project 
gevonden, krijgt hij ambulante verslavingshulp en heeft hij een mentor die hem helpt bij praktische zaken 
en een luisterend oor biedt. Bovendien heeft Henk vrijwilligerswerk gevonden.”  

4.2 Aanmelding bij het wijkteam 
Panelleden constateren dat cliënten meestal bij het wijkteam aangemeld worden als er echt sprake is van 
een situatie die om direct ingrijpen vraagt. Enerzijds komt dat doordat sommige cliënten zelf pas heel laat 
hulp zoeken, anderzijds zijn veel cliënten toch al in beeld bij instanties (bv. Waterbedrijf, 
woningbouwvereniging, revalidatiekliniek) die echter niet of niet op tijd de problemen hebben 
gesignaleerd en de cliënten doorverwijzen. 

“Agnes woont samen met haar volwassen zoon. In de woning is geen gas, water en licht. Drie jaar geleden 
is het gas en licht afgesloten en 1 jaar geleden het water. Het gas en licht is afgesloten nadat Agnes een 
foutieve eindafrekening kreeg. Ze ontving een eindafrekening van meer dan €5000. Het is niet duidelijk of 
Agnes een verkeerde meterstand heeft doorgegeven of dat er iets mis was met haar meter. Agnes was er 
in ieder geval direct van overtuigd dat de eindafrekening niet klopte en nam contact op met de 
energiemaatschappij. Het lukte haar naar eigen zeggen echter niet om de energiemaatschappij duidelijk 
uit te leggen dat er iets mis was gegaan en dat haar eindafrekening niet klopte. Ze gaf wel aan dat ze de 
rekening niet zou betalen. De energiemaatschappij sloot haar vervolgens af, zonder nader onderzoek naar 
de oorzaak van de hoge eindafrekening. Uiteindelijk komt Agnes via een tip van een winkelmedewerker in 
contact met een welzijnsorganisatie die haar in contact brengt met het wijkteam.” 

4.3 Passendheid van de ondersteuning 
Wanneer cliënten eenmaal zijn aangemeld bij het wijkteam wordt volgens het panel meestal direct en 
adequaat ingezet op de crisissituatie (twee casussen uitgezonderd). Dat sluit goed aan op de wensen van 
de cliënten, die op dat punt ook de meeste stress ervaren en het meeste verlies van kwaliteit van leven. 

Het panel stelt wel dat de situatie van de cliënt vaak maar deels in beeld is, er lijkt veelal onvoldoende 
zicht te zijn op: 

• de achterliggende oorzaken (bijv. psychische problematiek of verslaving);  
• de competenties van de cliënt (relevant voor eigen regie);   
• de ontwikkelpotentie van de cliënt (relevant voor zelfredzaamheid). 
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‘’Tessa kampt al vele jaren op verschillende levensdomeinen met problematiek. Tessa was in het verleden 
cocaïneverslaafd, had blaaskanker, had verschillende foute relaties met gewelddadige mannen, maakte 
een aantal traumatische gebeurtenissen mee waardoor psychische klachten zijn ontstaan, heeft Gilles de 
la Tourette en grote financiële problemen. De hulpverlener besluit zich te focussen op de financiële 
problematiek. Tessa’s basisbehoeften staan nu onder druk, omdat er afsluiting van water en elektriciteit 
dreigt. Daarnaast veronderstelt de hulpverlener dat als er meer rust komt op het financiële vlak hij 
automatisch inspeelt op andere levensdomeinen. Na afloop geeft de hulpverlener aan dat Tessa niet alles 
heeft gekregen wat ze nodig had. Hij signaleerde ook onderliggende problematiek maar heeft gefocust op 
de financiële problematiek omdat daar de hulpvraag lag. Tessa heeft nog geen financiële rust en kan haar 
financiële zaken niet zelfstandig regelen. Ze verwacht ook niet dat ze dit in de toekomst zonder hulp kan. 
Ze heeft het gevoel dat er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is, behalve dat ze een nieuw huis heeft 
gevonden, onder bewind staat en lichamelijk achteruit is gegaan.’’ 

Het panel realiseert zich hoe moeilijk het is om hier zicht op te krijgen, maar pleit toch voor meer tijd en 
aandacht hiervoor. Het gevolg is namelijk dat bij verschillende casussen is overschat hoeveel eigen regie 
de cliënt aankan. Hierdoor lopen sommige trajecten lange vertraging op, raakt de cliënt gedemotiveerd 
of haakt zelfs af. Ook geven de panelleden aan dat het hierdoor moeilijk te beoordelen is of met de 
geboden ondersteuning alle potentie is aangeboord bij cliënten qua zelfredzaamheid en participatie. Of 
dat ook hier een overschatting van de cliënt plaatsvindt, waardoor deze structureel te weinig ondersteund 
wordt en op termijn weer in een crisissituatie belandt. 

‘’Ali is een man van begin 50 uit Iran. Hij is meubelmaker van beroep maar toen vijf jaar geleden zijn 
woning en tevens werkplek afbrandde, ging hij failliet. Sindsdien woont hij bij een ideologische 
gemeenschap. Ali spreekt moeizaam Nederlands en gebruikt al jaren heroïne. Ali heeft hulp nodig bij het 
vinden van een postadres en het regelen van inkomen. Ali geeft aan dat hij het lastig vindt de stukken aan 
te leveren. Ook vindt Ali dat zijn problemen te traag opgepakt worden. Na 5 maanden bij het wijkteam en 
heeft nog steeds niet zijn oude leven terug. Ali is volgens de hulpverlener ook niet te motiveren, omdat hij 
het heel zwaar vindt. Aan het eind van het traject benoemt de hulpverlener dat er misschien meer naar de 
achterliggende problematiek gekeken had moeten worden. Hierdoor had de hulpverlener kunnen zien dat 
er gespecialiseerde hulp nodig was. Ali is teleurgesteld dat hij zoveel moeite heeft gedaan om alle 
documenten bij elkaar te krijgen, maar dat hij nu toch weer geen inkomen heeft. Hij vindt de procedures 
oneerlijk en heeft het gevoel dat hij niet begrepen wordt door de mensen bij W&I. Hij heeft geen goed 
beeld wat er van hem verwacht wordt. Hij voelt zich slachtoffer van de procedures. Hij heeft geen idee wat 
zijn eigen rol in het traject is geweest.’’ 

Daarnaast merkt het panel op dat bij meerdere casussen te weinig oog en aandacht is voor het 
cliëntsysteem en voor maatschappelijke participatie: 

• In meerdere casussen spelen binnen het cliëntsysteem problemen die van invloed zijn op de cliënt, 
bijvoorbeeld bij een samenwonende broer, zus, moeder of vader. Deze problemen worden echter 
bij aanvang niet altijd in samenhang benaderd. Het cliëntsysteem wordt niet als geheel 
beschouwd, maar opgeknipt, waarbij iedere deelnemer zijn eigen hulpverleners krijgt. Deze 
stellen los van elkaar een plan van aanpak op, hoewel bij de aanpak wel sprake kan zijn van 
onderlinge afstemming. 

• In weinig casussen is expliciet aandacht voor de mogelijkheden van cliënten om meer of weer 
maatschappelijk te participeren. 
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4.4 Integraliteit 
Ten aanzien van de integraliteit is het panel kritisch. Ze constateert dat bij aanvang van veel trajecten 
meestal een geïntegreerde aanpak ontbreekt. De aanname van de hulpverleners lijkt te zijn dat de urgente 
problematiek eerst opgepakt moet worden, voordat aan andere problematiek gewerkt kan worden. Dit 
wordt echter niet geëxpliciteerd in een aanpak, waarbij de problemen in samenhang worden beschouwd 
en stapsgewijs worden opgepakt. Het gevolg is dat meerdere cliënten het idee hebben dat na het oplossen 
van de urgente problematiek de hulpverlening klaar is, terwijl het eigenlijk een eerste stap zou moeten 
zijn om vervolgens aan de achterliggende problematiek te werken. 

In 7 van de 15 casussen vindt het panel dat de integraliteit ook in de uitvoering beter kan. Er vindt daarbij 
te weinig uitwisseling van informatie en afstemming plaats tussen hulpverleners om de ondersteuning op 
elkaar te laten aansluiten. Het is niet duidelijk wie de regie heeft. Hierdoor wordt langs elkaar heen en in 
een enkele casus zelfs tegen elkaar in gewerkt.  

“Theo is een man van 75+ die ernstige rouwverwerkingsproblemen heeft door het verlies van zijn vrouw. 
Sinds het overlijden van zijn vrouw bezoekt Theo’s huisarts hem spontaan met enige regelmaat. Hij staat 
dan opeens voor Theo’s deur om te kijken hoe het met hem gaat. Op een gegeven moment komt het Theo 
in beeld van het wijkteam. Vanaf augustus van dat jaar ondersteunt Marie als wijkteammedewerker hem. 
Zij zet zich zeer actief in om Theo hulp te kunnen geven. Zo heeft zij meerdere lange gesprekken met hem. 
Er is verder geen contact tussen haar en de huisarts. Theo wordt op haar advies in contact gebracht met 
meerdere organisaties waar hij wel wat hulp vindt, maar niet de steun die hij zoekt. Marie blijft zich voor 
hem inzetten en geeft hem ook meditatie en ontspanningsoefeningen, waardoor hij beter kan slapen en 
zich beter voelt. In januari geeft Theo aan open te staan voor vrijwilligerswerk. Marie bespreekt met hem 
mogelijke vormen van vrijwilligerswerk; in een verpleeghuis of op een kinderboerderij lijkt Theo wel wat. 
Samen zoeken ze de contactgegevens van dit soort organisaties op. Theo is vol goede moed en belooft 
contact opnemen met deze organisaties. Daarnaast geeft Theo in dit gesprek aan dat hij behoefte heeft 
aan meer één-op-één gesprekken. Marie adviseert hem om contact op te nemen met de huisarts en 
gesprekken aan te vragen bij de praktijkondersteuner of een psycholoog. Eind januari gaat Theo langs bij 
de huisarts. De huisarts raadt vrijwilligerswerk af. Hij vindt dat Theo eerst het verlies van zijn vrouw 
verwerkt moet hebben, alvorens hij aan vrijwilligerswerk begint. Daarnaast vindt de huisarts het 
verpleeghuis geen geschikte vrijwilligersplaats, omdat Theo dan opnieuw met ziekte en verdriet 
geconfronteerd wordt. De huisarts wijst ook psychologische ondersteuning af. Na het gesprek met de 
huisarts heeft Theo ook het gevoel dat hij beter geen vrijwilligerswerk kan gaan doen.” 

Over de overige casussen is het panel wisselend positief. Vaak is er bij deze casussen wel samenwerking 
en afstemming, maar beperkt tot een kerngroep. In veel casussen ontbreken volgens de panelleden 
belangrijke spelers; 

• In meerdere casussen is er geen contact of samenwerking tussen de huisarts en andere 
betrokkenen, terwijl de huisarts wel een rol speelt in de ondersteuning. 

• Het sociale netwerk van de cliënt wordt maar weinig betrokken 
• Wisselend per casus is een deel van de hulpverleners niet aangehaakt. Er is bijvoorbeeld weinig 

afstemming vanuit de somatische zorg en wisselend vanuit de GGZ en de verslavingszorg. 
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4.5 Resultaten voor de cliënt 
Het panel constateert dat de ingezette ondersteuning voor de meerderheid van de cliënten (2 
uitgezonderd) positieve resultaten heeft opgeleverd. De urgente problematiek (crisis) is veelal opgelost. 
De cliënten ervaren minder stress en een betere kwaliteit van leven. Ook lijken zij meer zelfredzaam te 
zijn dan bij de start van het traject.  

‘’Michel is een man van begin 60. Hij besloot te stoppen met werken en trekt zich daarna steeds meer 
terug. Hij is gewend om alles zelfstandig op te lossen. Het wijkteam komt in beeld nadat Michel lange tijd 
zijn huur niet betaalt, maar er blijken ook allerlei fysieke en emotionele problemen te spelen. Zo heeft hij 
maar 5% zicht. Aan het eind van het traject kijkt Michel terug op de hulp die hij heeft gekregen. Er is een 
halfjaar voorbij, zijn ogen zijn weer goed en hij is echt veranderd. Voordat hij ondersteuning kreeg kon hij 
niks en gebeurde er niets, dat is nu anders. Hij heeft een boost gekregen om in actie te komen. Hij had zelfs 
iemand die laatst tegen hem zei dat hij weer strijdbaar is. Hij waardeert in zijn hulpverlener dat zij hem 
praktisch en emotioneel helpt. Hij heeft een aantal keren tegen zijn tranen moeten vechten in haar bijzijn. 
Hij verwacht niet meer in dezelfde situatie terecht te komen, omdat hij eerder aan de bel zou trekken.’’ 

In andere casussen blijft, ondanks positieve resultaten, het voor het panel wel onduidelijk of uiteindelijk 
ook de gewenste resultaten zijn bereikt. Bij veel cliënten is niet helder wat de achtergronden zijn van hun 
problematiek, wat hun competenties zijn en ontwikkelpotentie is. De vraag is daarom of er eventueel 
meer mogelijk was geweest en in hoeverre de situatie van cliënten nu duurzaam is verbeterd? 

‘’De situatie van Ramon is stabiel. Zijn schulden zijn opgelost en de casus wordt afgesloten. Twee maanden 
later meldt Ramon zich weer bij de Vraagwijzer omdat er ontruiming van zijn huis dreigt. Ramon voelt zich 
niet serieus genomen door instanties en wordt boos en agressief. Ook heeft Ramon ruzie met zijn buurman. 
Ramon erkent dat hij soms agressief kan reageren. Hij reageert ook soms agressief naar de hulpverlening. 
Dit komt volgens hem, omdat deze niets doet. Ramon kan naar eigen zeggen niet met tegenslagen omgaan 
en dan komt de agressie naar boven. Voor psychologische ondersteuning staat Ramon niet open. Hij ziet 
zichzelf als psycholoog.’’ 

Tot slot merkt het panel op dat niet op alle punten ondersteuning is ingezet. Op het terrein van sociale 
participatie is veelal weinig veranderd, omdat daar meestal niet op is ingezet. Ook het cliëntsysteem blijft 
bij verschillende casussen kwetsbaar. 

Samenvattend in algemene zin spreken alle panelleden met waardering over de inzet en de betrokkenheid 
van de hulpverleners en met name de wijkteamleden (wiens rol explicieter in de data naar voren is 
gekomen dan de rol van andere hulpverleners). Verder constateert het Delphi panel dat er veelal 
adequaat wordt ingezet op de urgente problematiek (crisis) waarin de cliënt zich bij aanmelding bij het 
wijkteam meestal in bevindt. Wel lijkt er vaak weinig zicht te zijn op achterliggende oorzaken, de 
capaciteiten van mensen en hun ontwikkel potentie. Het panel is kritisch op de mate waarin er sprake is 
van integrale levering van zorg en ondersteuning. Ook valt hen op dat er weinig inzet is op participatie en 
het cliëntsysteem beperkt wordt meegenomen. Het panel constateert dat de ingezette ondersteuning 
veelal wel tot positieve resultaten heeft geleid bij de cliënt. 
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5. Cliëntperspectieven 
 

In dit hoofdstuk staat het cliëntperspectief centraal. Op basis van de interviews en de focusgroep met 
cliënten komt in beeld hoe zij kijken naar de signalering, toeleiding en levering van de ondersteuning en 
welke resultaten zij ervaren. 

5.1 Signalering 
Uit de interviews met de cliënten valt één ding direct op, namelijk de hoeveelheid regelwerk die deze 
mensen hebben. Op elk gebied waar zij een probleem ervaren zijn er instanties waarmee zij zaken moeten 
zien te regelen. Hoe meer problemen, hoe meer regelwerk. Dat terwijl het vaak mensen betreft die juist 
dat regelwerk heel moeilijk vinden. 

‘’Ik had ook een aanvraag ingediend voor huursubsidie, ook bij de raadsman van de Vraagwijzer geweest. 
Alle formulieren ingevuld, een heleboel formulieren kreeg ik terug. Ook papieren voor de medicatie van 
mijn zoon en waarom heeft hij een WAJONG uitkering. Ik krijg geen huursubsidie omdat mijn inkomen en 
zijn inkomen samen wordt geteld en volgens de raadsman kan dat niet. Die krijgt die niet voor niets. Kreeg 
ik weer formulieren en moest ik weer naar MEE toe om de indicatie van mijn zoon. Dat die PDD-NOS heeft. 
Ik ben er niet mee verder gegaan. Zoek het maar uit.’’ 

Voornamelijk op het terrein van werk en inkomen lopen deze mensen vast op de regeldruk, omdat er 
veelal een kleine marge is om af te wijken van procedures. Een verkeerd ingevuld formulier of een 
vergeten afspraak kan al snel grote financiële consequenties hebben.  

‘’Je hebt er geen goed zicht op. Het is één grote rompslomp nu. We hadden niet op tijd een salarisstrook 
gegeven waardoor de gemeente me een boete gaf. Ze betalen maandenlang geen aanvullende 
bijstandsuitkering.’’ 

“Jan krijgt al enige tijd ondersteuning van Organisatie X. In begeleiding aan Jan wordt echter gestopt. Het 
lukt hen niet met Jan zijn aanmelding bij de Kredietbank in orde te maken. Jan krijgt het niet voor elkaar 
om de benodigde documenten te verzamelen. Zijn administratie ligt verspreid door zijn hele woning en hij 
is het overzicht kwijt.” 

Lopen de schulden op en neemt de stress toe dan overzien ook mensen het niet meer die normaliter wel 
goed kunnen omgaan met procedures. 

Damien is een cliënt die gewerkt heeft als coördinator en leidinggevende maar nu heel veel moeite heeft 
om zijn zaken op orde te krijgen. “Dan ga je naar de afdeling Werk en daar hoor je dan van je moet werken. 
Dan volg je die cursus en dan krijg je weer te horen dat het raar is voor die paar maanden dat ik er nog in 
zit. Het is raar dat de ene het zo zegt en de andere zo. Vanaf augustus ontvang ik pensioenuitkering en 
volgend jaar probeer ik dan mijn AOW vast te krijgen. Je krijgt gewoon verschillende adviezen. Het zijn 
verschillende afdelingen, maar spreek gewoon dezelfde taal. Ik weet niet wat het is. Zelfs als ik die bijstand 
zou krijgen, dan zou ik niet kunnen overleven. Die huur, de vaste lasten en de schulden. Ik heb het ook 
tegen het wijkteam gezegd: mijn hele leven lang ben ik bezig geweest met het regelen van dingen. Altijd 
leiding gehad over dingetjes.’’ 
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Bij veel mensen speelt daarom (zeker bij de eerste interviews) het gevoel dat ze het niet meer kunnen 
overzien, dat zij de controle over hun leven kwijt zijn; een groot gevoel van machteloosheid en heel veel 
stress.  

‘’Vroeger had ik over alles controle en nu niet meer. Ik heb geen controle meer over wat ik zou willen. 
Controle dat je over je eigen leven kan beschikken. Dat je je gevoel en je problemen kwijt kan en er iets 
mee kan doen. Niet zo statisch van: je moet maar die papieren invullen.’’ 

“Waarom doet je lichaam pijn? Stress. Ik heb in [onherkenbaar gemaakt ziekenhuis] allerlei testen gedaan, 
ze zeggen door stress.” 

Opvallend is echter hoe lang mensen toch nog wachten voordat ze hulp zoeken. Uit de interviews en de 
panelgesprekken blijkt dat daarvoor verschillende redenen kunnen zijn. Trots en schaamte spelen daarbij 
vaak een rol; mensen willen lang niet toegeven dat het hen zelf niet meer lukt. Daarnaast merken zij op 
dat de stress heel verlammend kan werken. Tevens is opvallend hoeveel deprivatie sommige mensen 
kunnen accepteren, voordat zij de behoefte voelen om hulp te zoeken. Een deel van deze mensen heeft 
al zoveel in het leven meegemaakt, dat zij een hoge tolerantie lijken te hebben ontwikkeld voor deprivatie.  

“Agnes woont samen met haar zoon Terrence in een bovenwoning. In de woning is geen gas, water en 
licht. Drie jaar geleden is het gas en licht afgesloten en 1 jaar geleden het water. Agnes en haar zoon 
redden zich in de woning door water te halen uit een sloot een paar straten verderop. Terrence gaat iedere 
dag met een emmer naar een sloot en schept er dan water uit. Hij haalt het water een paar straten 
verderop, omdat Agnes en hij niet willen dat de buren zien dat zij water uit een sloot halen. Het slootwater 
gebruiken ze om de wc door te spoelen. Ze drinken en koken met water uit flessen. Kleren wassen ze in een 
nabijgelegen wasserette. Agnes heeft zelf een gasstel in elkaar geknutseld m.b.v. ijzeren bakjes en spiritus. 
Hierop kookt ze ’s avonds. Het huis kunnen ze vanwege het ontbreken van gas, water en licht niet goed 
schoonhouden. Daarnaast heeft Agnes door haar problemen geen zin om schoon te maken. Het huis is 
daardoor vervuild.” 

Maar ook geven cliënten aan dat ze moeilijk de weg kunnen vinden in het ‘woud van instanties’. Weinig 
cliënten wisten zelf van het bestaan van de vraagwijzer of het wijkteam en zijn daar via via uiteindelijk pas 
terecht gekomen. Agnes uit de voorgaande casus is bijvoorbeeld uiteindelijk door een medewerker van 
een tweedehands winkeltje getipt over een organisatie in de wijk die hulp kan verlenen en deze 
organisatie heeft haar in contact gebracht met het wijkteam.  

Tevens zijn er cliënten met een groot wantrouwen tegen ‘instanties’, die het daarom liever zoveel mogelijk 
zelf willen uitzoeken. 

‘’Nee, de gemeente terroriseert mij. Ik kom helemaal niet meer tot rust. Ik ben werkzaam, ik heb continue 
documentatieplicht. Ik word ook aangekeken alsof ik een crimineel ben. En ik heb ook wel een beetje 
eigenwaarde van: op dat niveau begeef ik mij niet. Ik ga niet straatvegen. Als je naar een Vraagwijzer gaat 
die hebben misschien honderd verschillende mogelijkheden. Maar daar zou je toch een boekje van kunnen 
maken. Maar niet iemand wegsturen en kom maar naar een groepsbijeenkomst. Dat vind ik niet goed.’’ 

In het cliëntpanel wordt opgemerkt dat er bij hen grote frustraties ontstaan over ‘instanties’. Zij hebben 
het idee dat deze ‘instanties’ al heel veel over hen moeten weten omdat ze allemaal hun Burger Service 
Nummer (BSN) vragen en meerdere ‘instanties’ ook verbonden zijn aan de gemeente. Toch moeten zij 
telkens opnieuw hun verhaal doen en formulieren invullen. Dat wordt daarom als een soort 
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bureaucratische pesterij ervaren. Cliënten blijken dus niet op de hoogte van de beperkingen die worden 
opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

5.2 Toeleiding 
Het eerste wat mensen veelal willen als ze bij het wijkteam terecht komen is hulp bij de hun urgente 
problematiek, wat zij echt als een crisis ervaren. Op dat moment lijkt er bij hen weinig ruimte te zijn om 
na te denken over achterliggende oorzaken of andere problemen. De nadelen die zij ervaren door deze 
crisis zijn het meest concreet: bijvoorbeeld geen geld, geen eten, geen woning en vaak continue druk van 
schuldeisers. Deze problemen hebben een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven van deze 
mensen. Het zijn dan ook de hulpverleners die het regelwerk bij hen wegnemen en dan voortvarend 
optreden om de crisis te beslechten, die veel waardering krijgen. Hulpverleners die niet adequaat inzetten 
op de crisissituatie worden juist sterk bekritiseerd. 

‘’We krijgen geen deurwaarders meer. We laten het hulpverlener ook gerust doen, tenzij er nog post komt. 
We vertrouwen hem gewoon. Hij heeft ons ook rust gegeven.’’ 

Daarnaast wordt de persoonlijke aanpak van veel wijkteamleden geroemd. Het gevoel als een mens te 
worden gezien en benaderd in plaats van een nummer (wat hen naar eigen zeggen vaak is overkomen). 
Ook wordt het luisterend oor wat zij bieden zeer gewaardeerd.  

‘’Juist dat menselijke stuk. Het zijn maatschappelijk werksters. Ik ben een gevoelsmens, ik voel het ook of 
het gemeend is. Ik heb ook gesprekken gehad waar we het totaal niet hadden over mijn formulieren, maar 
gewoon over situatie van maak contact met die huisarts voor psychologische hulp.’’ 

Meerdere respondenten geven aan te waarderen dat het wijkteam hen op de hoogte houdt en 
terugkoppelt hoe zaken lopen. 

“U heeft het afgelopen half jaar ondersteuning gehad van het wijkteam. En Kredietbank, Werk & Inkomen, 
sociale raadslieden. Hoe kijkt u terug op die ondersteuning? Het wijkteam is voor mij nog de meest 
effectieve. Als ik bij hun ben dan heb ik het gevoel dat ze wel serieus met mij bezig zijn. Ze gaan bellen, ze 
gaan er achteraan en ze koppelen ook terug.” 

Vanuit het cliëntenpanel wordt wel opgemerkt dat zij in meer zicht zouden willen hebben op het 
vervolgtraject. De hulpverleners zijn over het algemeen voortvarend in het aanpakken van problemen, 
maar geven maar beperkt aan wat de cliënt kan verwachten in het verdere traject.  

5.3 Levering 
Uit de casussen komt naar voren dat het vrij lang kan duren voordat cliënten echt uit de crisissituatie zijn. 
Het vergt vaak veel regelwerk. Toch ervaren de meeste cliënten al veel eerder dat hun stress afneemt. 
Wanneer zij zien dat er stappen worden genomen richting een oplossing, en zij vertrouwen hebben in de 
ondersteuning die de hulpverlening biedt, komt er bij veel mensen rust. Uit de interviews blijkt dan ook 
dat er ruimte bij deze mensen ontstaat om voorbij de crisis te kijken en weer te reflecteren op de eigen 
situatie en de toekomst. In het cliëntenpanel wordt opgemerkt dat in deze fase de behoefte bestaat om 
weer te gaan ‘opbouwen’, waarbij zij vooral wijzen naar vormen van participatie. Toch richt de 
hulpverlening zich dan nog primair op het oplossen van de crisissituatie. 

Eén van de cliënten uit het panel stelt dan ook dat het wijkteam zich hoofdzakelijk richt op 
symptoombestrijding. Naar zijn mening is er te weinig aandacht voor de achterliggende oorzaken en het 
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opbouwen naar de toekomst. Tijdens de interviews blijkt dat het echter niet eenvoudig is om zicht te 
krijgen op of te werken aan ‘achterliggende’ oorzaken. Zo hebben meerdere cliënten maar beperkt oog 
voor de dieperliggende problematiek. Zij erkennen achterliggende problematiek niet of zijn niet in staat 
om daarop te reflecteren. Bijvoorbeeld, één cliënt met psychiatrische problemen zei: “Ze denken dat ik 
gek ben, maar dat ben ik dus niet. Maar dat maakt niet uit.” Een andere cliënt was dakloos, 
heroïneverslaafd, had geen inkomen, was niet verzekerd, had geen legitimatie, schulden, fysieke 
problematiek en oorlogstrauma’s. Hij vond zijn probleem dat hij geen werkplaats had om zijn beroep als 
meubelmaker te beoefenen. Zijn redenering was dat als hij een werkplaats had, hij inkomen kon generen, 
zodat hij een woning kon betalen. Hij kwalificeerde zijn heroïneverslaving, oorlogstrauma’s en fysieke 
ongemakken niet als een probleem. Deze zouden vanzelf verdwijnen als hij weer inkomen kon generen.  

Cliënten willen ook niet altijd (meteen) aan achterliggende problematiek werken. Zij zijn bijvoorbeeld 
bang te veel uit balans te raken als ze hulp krijgen bij het verwerken van hun trauma’s of zien op tegen 
een afkickperiode. Tot slot, is het voor cliënten niet altijd duidelijk wat hun achterliggende problematiek 
is. Bijvoorbeeld, één geïnterviewde cliënt kampte met verzamelwoede, labiliteit en schulden. Hij tastte in 
het duister wat hem in deze situatie had gebracht. Hij beschreef onder andere een moeilijke jeugd, 
worstelingen met zijn geaardheid, het verlies van dierbaren, gevoelens van depressiviteit en mogelijke 
psychiatrische aandoeningen. Hij wilde heel graag kijken naar de oorzaak van zijn problematiek, zodat hij 
zijn huidige situatie kon verbeteren, maar wist niet waar te beginnen. 

Uit de interviews blijkt dat de doorverwijzing vanuit het wijkteam meestal goed verloopt, de juiste 
informatie is aanwezig en de hulpverlening wordt doorgepakt. Toch zijn er meerdere voorbeelden waarin 
het vervolgens toch misgaat en de zorg niet opgevolgd wordt: doordat de cliënt niet komt opdagen, of 
omdat het niet klikt tussen cliënt en hulpverlener, of omdat de hulpverlening het niet goed oppakt. Het 
gevolg is dat sommige cliënten dan langere tijd geen hulp krijgen en hun situatie soms echt verslechterd. 
Vanuit het cliëntenpanel wordt benoemd dat er eigenlijk behoefte is aan een vorm van opvolging 
(procesregie), waarbij vanuit het wijkteam regelmatig even contact wordt gezocht om te horen of de 
hulpverlening goed verloopt. 

Uit gemeentelijke stukken komt naar voren dat het belangrijk wordt gevonden dat cliënten ook een vorm 
van eigen regie behouden, waarbij zij zelf mede verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de 
problematiek. Uit de casussen valt op dat de wijkteamleden daar verschillend mee omgaan. Sommige zijn 
eerder geneigd om het regelwerk bij de cliënt weg te halen, anderen leggen juist meer bij de cliënt terug. 
Bijvoorbeeld gaat het dan om zelf stukken aanleveren of afspraken maken. Hoewel meerdere cliënten dit 
prima aankunnen, gaat het toch ook regelmatig mis waarbij stukken bijvoorbeeld niet, te laat of verkeerd 
worden aangeleverd en afspraken niet worden nagekomen. Dat levert al snel enkele maanden vertraging 
op en extra regelwerk. Daarnaast leidt het tot veel frustratie bij cliënten die weer bevestigd worden in 
hun onmacht. 

Alleenstaande man met schulden vermijdt het contact met instanties en zegt daarover; “Pure ervaring. 
Als ik wat vraag aan de gemeente dan krijg je nul op request, maar als je een maatschappelijk werker hebt 
dan krijg je het wel voor elkaar.” 

Vanuit het cliëntpanel wordt het belang van eigen regie benadrukt. Zij geven ook aan zelf 
verantwoordelijkheid te willen nemen. Tegelijkertijd constateren ze dat het in een situatie van grote stress 
heel moeilijk is om zelf je zaakjes te regelen. 
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5.4 Ervaren resultaten 
Tijdens elk interview is cliënten gevraagd naar hun gezondheidsbeleving, zelfredzaamheid, 
maatschappelijke participatie, de ervaren sociale steun en kwaliteit van leven. 

Gezondheidsbeleving 
Ten aanzien van gezondheidsbeleving variëren de ervaringen van cliënten sterk. Voor zover klachten 
samenhingen met de crisis; stress gerelateerd, ervaren veel cliënten een sterke verbetering. 

Alleenstaande vrouw met 5 kinderen, had schulden wat heel veel stress veroorzaakten. Door het wijkteam 
is zij bij de stress klachten geholpen en er is bewindvoering geregeld. “Nee. Ik stress me echt niet meer. Ik 
heb een bewindvoerder. […] Nee, ik vind dat niet vervelend. Het neemt de stress van mij af. (interviewer) 
De ondersteuning van het wijkteam is nu gestopt, is dat op een fijne manier afgesloten voor jou? Ja, heel 
fijn. Kan je daar iets over vertellen? Als je haar nog nodig hebt kan je haar altijd bereiken. Als het 
noodzakelijk is, als ik er echt niet uit kan komen, dat is wel fijn om te weten. Maar je moet zelf dingen 
regelen. Ze laten je dingen doen. Ze leren je omgaan met stress en zo.” 

Meerdere cliënten met GGZ-problematiek zijn doorverwezen naar hulpverleners en hebben daar ook 
baadt bij gehad. Voor een deel van de cliënten is er weinig veranderd als het gaat om psychische en met 
name om fysieke problematiek, of is de situatie verslechterd omdat er fysieke problemen zijn ontstaan.  

Sociale steun en maatschappelijk participatie 
Bij de meeste cliënten is rond sociale steun en maatschappelijke participatie niet zoveel veranderd. Vanuit 
het cliëntpanel wordt opgemerkt dat zij ook liever niet willen dat hulpverleners familie, vrienden of buren 
betrekken bij hun situatie, anders hadden zij dat zelf wel gedaan. Uit de interviews komt echter naar voren 
dat er mensen zijn die echt sociale steun missen, maar de vaardigheden ontberen om sociale contacten 
aan te gaan of bijvoorbeeld uit schaamte geen steun zoeken. 

‘’We gaan heel weinig bij familie. Ook als ze bellen dat ze komen dan zeg ik me een smoesje van ik ben 
niet thuis of ik heb het een beetje te druk of de jongens hebben dit of dat. Dat ik hulp zoek bij de wijk dat 
weten ze niet. Dat wil ik ook houden zo.’’ 

Zowel vanuit het panel als vanuit de interviews komt naar voren dat meerdere cliënten deelname aan de 
maatschappij door werk of vrijwilligerswerk zeer belangrijk vinden. Na de crisis willen zij hun leven weer 
‘opbouwen’ en werk wordt daar vaak als een belangrijk onderdeel van gezien. Cliënten lukt het echter 
niet altijd om (vrijwilligers)werk te krijgen of vast te houden. Degene die dat wel lukt, ervaart vaak een 
sterke verbetering in kwaliteit van leven. 

“Willem is een werkloze man, met schulden die worstelt met verslavingsproblematiek. Hij heeft een 
taakstraf opgelegd gekregen die hij uitvoert bij het dierenasiel. Het werk in het asiel bevalt hem zo goed, 
dat hij besluit er vrijwilligerswerk te blijven doen. Na de eerste twee jaar van zijn werkloosheid lusteloos 
op de bank te hebben gelegen, heeft Willem weer een daginvulling. Hij besluit ook een hond uit het asiel 
op te vangen dat dreigt geëuthanaseerd te worden. Hij gaat vaak met deze hond wandelen en heeft er 
veel liefde van.” 

Zelfredzaamheid en eigen regie 
Tijdens de interviews is met mensen gesproken over zelfredzaamheid en eigen regie. Zelfredzaamheid 
wordt vanuit het beleid vaak gedefinieerd als “het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo 
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min mogelijk professionele ondersteuning en zorg” (www.zorgvoorbeter.nl). Opvallend is dat 
verschillende respondenten het concept heel anders benaderen. Een deel vindt zichzelf überhaupt heel 
zelfredzaam, omdat ze al zoveel ellende in hun leven hebben meegemaakt, maar er toch nog zijn. Ze zijn 
‘overlevers’. 

“Hebt u het gevoel dat u nu ook veerkrachtig bent. Dat u er wel weer bovenop komt? Ja. Dat zegt u heel 
stellig, heel duidelijk. Waar komt dat sterke gevoel vandaan? Ik heb zoveel meegemaakt. Ik heb het lijden 
ondergaan. Ik kan het nu zeggen. Ik heb het op facebook geschreven. Ik heb zoveel gezien. Zoveel 
meegemaakt en zoveel ook geprofiteerd en dat is alles is bijna niks” 

Door anderen wordt benadrukt dat het voor hen belangrijk is dat zij vooral hun vrienden en familie 
ontlasten of niet (verder) belasten met hun problemen. Zelfredzaamheid is voor hen het vermogen om 
zichzelf te redden, desnoods met professionele ondersteuning, maar met zo min mogelijk ondersteuning 
vanuit het sociale netwerk. 

Wijkteamlid Marie komt bij Theo langs een man van 75+. Theo begint al te huilen voordat ze bij hem binnen 
is. Marie heeft het gevoel dat Theo onbewust zat te wachten op een moment dat iemand bij hem 
binnenstapt om naar hem te luisteren. Theo beaamt dit. Hij heeft echt behoefte aan formele hulp en niet 
aan hulp van iemand die dichtbij hem staat. Hij vertelt toch makkelijker zijn verhaal aan een formele 
hulpverlener dan aan een buur, vrienden, familie of zijn zoon. Hij deelt zijn verhaal en verdriet niet met 
bekenden. Hij deelde vroeger emotionele zaken alleen met zijn vrouw, nu dit niet meer kan deelt hij zijn 
emoties niet meer. Hij weet ook dat als hij iets met één buur zou delen het hele complex het direct weet. 
Hij wil ook niet dat mensen om hem heen denken dat hij een zeurpiet is, omdat hij altijd over zijn vrouw 
begint. 

Daarnaast zijn er ook respondenten die om verschillende redenen zich wel goed kunnen vinden in de 
beleidsdefinitie van zelfredzaamheid. Omdat zij graag zelfstandig willen zijn, maar soms ook omdat zij een 
antipathie hebben tegen hulpverleners en instanties. 

Is de zelfredzaamheid van deze mensen, zoals vanuit het beleid gedefinieerd is, nu toegenomen? Uit de 
interviews blijkt dat de crisissituatie die deze mensen ervaren hun vermogen om zichzelf te redden sterk 
had aangetast. In zoverre is voor veel mensen, met het ‘oplossen’ van de crisis, hun zelfredzaamheid 
verbeterd. Veel mensen benoemen ook dat ze nu weer beter in staat zijn om hun ‘eigen zaakjes’ te 
regelen. 

Vergelijken we de mate van zelfredzaamheid met de situatie van voor de crisis, dan varieert het beeld. Bij 
een aantal respondenten is hulp ingezet om een verlies te verwerken vanwege sterfte of scheiding. 
Hierdoor zijn zij weer beter instaat om zelf verder te gaan. Sommige hebben echt wat geleerd door de 
crisissituatie en ook door de hulpverlening en zijn er sterker uitgekomen. 

Pieter krijgt op zijn 31e een zware hersenbloeding en raakt enkele dagen in coma. Hij leidt tot deze 
ingrijpende gebeurtenis een heel normaal leven. Hij vindt zijn baan leuk, heeft een leuk huis en een modaal 
inkomen. Na deze gebeurtenis krijgt Pieter steeds meer depressieve gevoelens. Pieter wordt door de 
hulpverleners meegenomen naar activiteiten. Ze gaan met Pieter mee totdat hij alleen durft te gaan. Het 
activiteitencentrum en de NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)-inloop bevallen hem goed. Hij gaat 
tweewekelijks naar het activiteitencentrum om daar te sporten en gaat af en toe naar de NAH-inloop. 
Pieter is blij dat hij nu een duidelijk weekritme heeft. Hij gaat twee keer per week sporten in het 
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activiteitencentrum, krijgt één keer in de week ambulante begeleiding en één keer in de week huishoudelijk 
hulp. 

Bij een ander deel is structureel professionele ondersteuning ingezet, omdat is geconstateerd dat zij 
bepaalde zaken niet zelf aankunnen; het betreft dan meestal LVB-problematiek.  

Anjali heeft een licht verstandelijke beperking en kwam bij het wijkteam met vragen rondom werk, wonen 
en inkomen. Het wijkteam draagt na het traject de hulp over aan een organisatie die structurele 
ondersteuning kan bieden vanuit de toegekende WMO. Anjali zal een keer per week begeleid worden met 
het vinden van huisvesting, dagbesteding en het werken aan sociale contacten. 

Bij meerdere mensen is weinig veranderd aan de situatie van voor de crisis of is de situatie eigenlijk 
verslechterd. Zelfredzaamheid wordt meestal in verband gebracht met eigen regie “het vermogen om je 
eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen en het praktische vermogen om jezelf te redden 
in lichamelijk, sociaal en psychisch opzicht” (www.zorgvoorbeter.nl). Veel van de cliënten die zijn 
geïnterviewd lijken minder eigen regie aan te kunnen dan andere mensen, waardoor zij ook een verhoogd 
risico lopen om in een crisissituatie te geraken. Bij meerdere mensen is hierin eigenlijk geen verandering 
gekomen. In een aantal gevallen is de eigen regie feitelijk afgenomen omdat de crisis zijn sporen nalaat. 
Enkele cliënten zijn teruggevallen in het gebruik van verslavende middelen. Daarnaast is bij meerdere 
cliënten het gevoel van machteloosheid toegenomen en frustraties ten aanzien van ‘instanties’. Zij kregen 
het zelf niet voor elkaar om uit de crisis te komen en voelen zich daarom minder zelfredzaam. 

Een Duitse man en een Afrikaanse vrouw hebben het financieel erg moeilijk. Het lukt hem niet om een 
baan vast te houden terwijl hij een goede opleiding heeft. “We zijn 50 en wij krijgen niks voor mekaar en 
dan vraag je je af waarom en wat doen we fout. Huisje boompje beestje dat is je droom… Hebben jullie 
het gevoel dat jullie autonoom en zelfstandig kunnen functioneren in jullie leven? Nee, absoluut niet.” 

Een samenwonende man wil graag weer aan de slag als zelfstandig taxichauffeur, wat niet lukt omdat hij 
nu een KBR registratie heeft. “U heeft eigenlijk over het algemeen het gevoel dat u uw zelfstandigheid 
kwijt bent. Is dat gevoel wel belangrijk voor een man om te hebben? Dat is alles wat een man heeft. Dat 
is het bezit van een man. Er is geen ander bezit. Geld hoef ik niet, het is handig, maar niet de noodzaak 
van het leven. Maar dat je gewoon als een waardig mens kan leven en die waardigheid die heb ik nu niet.” 

Kwaliteit van leven 
Bij elk interview is gevraagd hoe mensen hun kwaliteit van leven beoordelen, of deze veranderd is ten 
opzichte van het vorige interview(s) en waarom er wel of geen verandering heeft plaatsgevonden. Van de 
35 cliënten waarbij meerdere interviews hebben plaatsgevonden, ervaart ongeveer de helft echt een 
verbetering in kwaliteit van leven. Vijf cliënten ervaren echt een achteruitgang in kwaliteit van leven. De 
overige cliënten ervaren nauwelijks of geen verbetering. Hoewel er veel variatie is in de redenen waarom 
mensen wel of geen verbetering ervaren zijn er wel een aantal patronen te zien. 

Ongeveer een derde van de cliënten die een verbetering in kwaliteit van leven ervaart, heeft succesvol 
psychische ondersteuning gekregen, waardoor klachten zijn verlicht. Meer dan de helft van de cliënten in 
de andere groepen ervaren geen verlichting van bestaande psychische klachten of juist een 
verslechtering. Sommige cliënten onderkennen niet dat ze psychische klachten hebben, terwijl de 
hulpverleners en de interviewer daar sterke aanwijzingen voor zien. 
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Meer dan de helft van de mensen die achteruitgang ervaren nauwelijks verbetering in hun kwaliteit van 
leven en geven aan dat hun financiële situatie heel kwetsbaar blijft. Hoewel de schuldendruk is verlicht, 
vinden zij het heel moeilijk om rond te komen. Van deze groep weigert een deel bewindvoering of heeft 
geen bewindvoering, terwijl zij het wel nodig lijken te hebben. 

Van de vijf cliënten die een achteruitgang ervaren van kwaliteit van leven heeft hebben twee te maken 
met een zware mantelzorg taak die zij niet meer overzien. Ook bij enkele cliënten die nauwelijks 
verbetering ervaren wordt gewezen naar een mantelzorgsituatie. Enkele cliënten die een sterke 
verbetering ervaren hebben juist een verlichting gekregen in mantelzorgtaken door bijvoorbeeld 
professionele ondersteuning.  

Bij enkele cliënten hangt verbetering of verslechtering van hun situatie ook sterk samen met 
verslavingsproblematiek. Sommige cliënten zijn juist van hun verslaving af, terwijl anderen weer 
terugvallen. Bij andere cliënten heeft hun fysieke gezondheid een negatieve effect op ervaren kwaliteit 
van leven. 

Hiermee zijn zeker niet alle verschillen in ervaren kwaliteit van leven verklaard. Mensen kunnen op 
vergelijkbare situaties heel anders reageren. Enkele mensen vallen onder bewindvoering en zijn daar zeer 
gelukkig mee, omdat ze nu niet meer over hun financiën hoeven na te denken. Voor anderen is 
bewindvoering een bron van frustratie, omdat zij zich sterk in hun vrijheid beknot voelen. 

5.5 Samenvatting cliënt perspectieven 
De meeste respondenten geven in de interviews aan hoeveel stress ze bij aanvang hadden en hoe blij ze 
veelal zijn dat het wijkteam deze stress heeft weggenomen. Bij hun eerste contact met het wijkteam 
spelen zeer urgente problemen. Veel waardering is er voor hulpverleners die de proces regie van hen 
overnemen en voortvarend aan de slag gaan om deze problemen op te lossen. In meerdere gevallen waar 
de regie juist meer bij de cliënt wordt gelaten loopt het proces moeizaam, tot grote frustratie van de 
cliënt. Waardering is er ook voor de persoonlijke benadering van het wijkteam, die zij sterk missen bij veel 
gemeentelijke instanties. Een deel van de cliënten ervaart een jaar na aanvang een substantiële 
verbetering van hun kwaliteit van leven. Dat geldt echter niet voor alle cliënten. In meerdere gevallen 
blijken de urgente problemen een symptoom te zijn van achterliggende oorzaken die nog niet zijn 
veranderd of zelfs verslechterd doordat de crisis toch sporen nalaat. Meerdere cliënten zitten nog steeds 
in een moeilijke financiële en sociale situatie, missen de capaciteiten en soms ook de motivatie en het 
zelfinzicht om zelfredzaam te kunnen zijn.  
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6. Perspectieven van professionals en vrijwilligers 
 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de interviews en de enquête het perspectief van de hulpverleners in 
beeld gebracht. 

6.1 Bevindingen op basis van kwalitatieve interviews 
Ook in de interviews met hulpverleners is gesproken over de passendheid en de integraliteit van de zorg 
en tevens over de redenen waarom met name ingezet wordt op de urgente problematiek. 

6.1.1 Inzetten op urgente problematiek 
In de interviews met de hulpverleners wordt veelal bevestigd dat er meestal primair wordt ingezet op 
het oplossen van de urgente problematiek en dan weinig aandacht is voor de samenhang tussen de 
problematiek en achterliggende oorzaken. Daarbij spelen een aantal overwegingen een rol. 

Allereerst stellen hulpverleners bij aanvang een prioritering op, waarbij de basisbehoeften van cliënten 
voorop staan, zoals een legitimatie, inkomen, verzekering, woning en veiligheid. Zolang er op één of meer 
van deze terreinen nog problemen spelen, zetten professionals niet (of beperkt) in op andere zaken. Deze 
werkwijze is gebaseerd op de veronderstelling dat zolang de (basis)situatie niet stabiel is, het geen zin 
heeft om te werken aan achterliggende problematiek. Bijvoorbeeld, als een cliënt op korte termijn uit huis 
gezet kan worden, heeft het in hun ogen (nog) geen zin om aan zijn verslaving te werken. Binnen dit kader 
geldt dat de snelheid waarmee de basissituatie stabiel wordt, bepaalt of er nog ruimte is om 
ondersteuning te bieden op andere terreinen.  

“De gemeente zegt van je moet die mensen in 6 maanden zelfredzaam moet maken. Hoe regel je dat 
eigenlijk? Dat is helemaal niet te regelen. Dat klopt van geen kanten. Ik heb me daar nooit aan gehouden. 
Niet omdat ik het niet wil, maar het lukt gewoon niet. …In principe in 6 maanden moet je het afgerond 
hebben. Maar als iemand binnenkomt als een bankslaper, zonder adres, zonder woning, zonder inkomsten, 
met een berg schulden, en je moet alles gaan aanvragen tot aan schuldhulp toe…. Nu is alles in één keer 
goed gegaan. Maar ik heb ook al gehad dat ik 4 keer een nieuwe uitkering heb aangevraagd. Dan ben je 
4-5 maanden verder. Dan komt het volgende. Dan staat bijvoorbeeld de wooncoöperatie op de stoep van 
jij wordt je huis uitgezet. Dan kan je daar weer mee aan de slag. (…) Je probeert wel echt die basis op orde 
te krijgen, voor je maar ergens verder in gaat.”  

Daarnaast constateren ook de hulpverleners dat meerdere cliënten zelf niet aan de slag willen met 
dieperliggende problematiek. Bijvoorbeeld, doordat zij deze niet erkennen of het te zwaar vinden om het 
aan te gaan.  

“Grotendeels is dat gelukt [situatie mevrouw stabiel te krijgen door een regeling te treffen voor de 
schulden, mevrouw opnieuw aan te sluiten of gas/water/licht en een bewindvoerder in te stellen] en of wij 
haar psychiatrisch kunnen gaan behandelen, of zij open staat voor medicatie of voor verdere 
psychiatrische behandeling dat denk ik eigenlijk niet omdat zij van zichzelf vindt dat er met haar niks aan 
de hand is.”  

De hulpverleners noemen daarbij expliciet ook de risico’s: 

“Het is dan pleisters plakken op de wonden is en hopen dat het goed blijft gaan.” 
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Daarbij zijn hulpverleners bij een aantal cliënten lang zoekende (geweest) naar de precieze omschrijving 
en afbakening van de achterliggende problematiek. Zij beschrijven dat het soms lang duurt voordat zij 
(denken te) weten wat een cliënt mankeert en daarop gericht interventies kunnen inzetten.  

“Ik ben nog wel zoekende eigenlijk naar zijn problematiek. We weten allemaal van zijn verslavingsverleden. 
Ik vermoed toch wel een stukje hersenletsel daardoor. (…) We hebben heel vaak gemerkt van hij begrijpt 
het niet of er is ook nog een taalprobleem. Ofwel is het een combinatie.”  

Verder stellen professionals dat zij vaak bij een cliënt betrokken raken wanneer deze zich in een 
crisissituatie bevindt. Professionals zijn dan geneigd om direct te gaan handelen, wat diepergaande 
reflectie in de weg staat, waardoor zij onderliggende problematiek in eerste instantie kunnen missen.  

“Ik denk dat wij dat [andere problematiek] als hulpverleners over het hoofd zien omdat we te snel in de 
problematiek gaan duiken en aan het werk gaan. In plaats van heel even af te wachten. Vaak zijn het toch 
crisissituaties waardoor je vaak bam er in gaat. Dan kom je er halverwege achter van dit speelt al en dat 
speelt al. (…) Dat is best zonde. Dat zijn wel dingen die ik daarvan geleerd heb. (…) Dat doen we allemaal. 
(…) We willen allemaal helpen. (…) Ik heb liever crisissituaties. Ik ga niet afwachten. Daar moet een beetje 
druk achter staan. Dan vind ik het wel leuk.” 

Bovendien geeft deze hulpverlener aan het einde van het citaat aan dat het ook wel in zijn aard zit om 
vooral te gaan handelen en de urgente problemen op te pakken. 

Ook lijkt de omvang van de caseload en de tijd die professionals aan hun casussen kunnen besteden een 
belangrijke verklaring. Een deel van de professionals geeft aan geleid te worden door de waan van de dag, 
waardoor ze beperkt tijd hebben om te reflecteren op hun casussen en hun handelen.  

“Wat heb jij nodig om een cliënt goed bij te staan? Tijd, want ik merk soms wel dat ik een zware caseload 
heb. Een aantal huisbezoeken per dag en als ik dan van de één naar de ander ga, dan merk ik dat ik mijn 
gesprek wat minder goed heb voorbereid. Dat ik wel denk van ik had daar wel even goed over na moeten 
denken, of even gewoon dingen op een rijtje had moeten zetten…Dat vind ik ook echt heel erg jammer.” 

Enkele wijkteamleden geeft daarbij aan dat het ontzettend moeilijk is om “successen” te bereiken bij deze 
doelgroep. Zij proberen daarom vroeg in te schatten op welke gebieden het “meeste succes” geboekt kan 
worden. Vervolgens zetten zij dan alleen in op de potentieel succesvolle terreinen, ook als dat betekent 
dat zij niet aan achterliggende problematiek werken.  

Tot slot, stellen meerdere hulpverleners dat het niet in alle situaties nuttig is om aan achterliggende 
problematiek te werken. Bijvoorbeeld, als cliënten schulden hebben, vraagt een aantal hulpverleners zich 
af of het in alle situaties relevant is om het onderliggende mechanisme te kennen waardoor de schulden 
veroorzaakt worden. Zij stellen namelijk dat het feit blijft dat de cliënt schulden heeft en die schulden 
opgelost moeten worden. 

6.1.2 Passendheid van zorg 
Professionals omschrijven de ondersteuning die zij het eerste half jaar hebben gegeven meestal zelf als 
passend. Zij stellen dat zij eerst hard werken aan stabilisering van de basissituatie van cliënten en 
daarmee de ondersteuningsvraag van de cliënt proberen te beantwoorden.  

“Het is wel de basis die ik nu doe. Ik ben niet bezig met sociaal netwerk uitbreiden. Ik ben niet bezig met 
participeren in de maatschappij. Maar dat is ook een beetje keuze. Het is niet zijn vraag. Hij heeft 
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vrijwilligerswerk. Hij heeft een doel in zijn leven. Zijn talenten worden gezien en opgepakt want hij is super 
handig. Dus dan laat ik dat ook geleidelijk aan los. Dat is mooi.” 

Een aantal professionals geeft aan dat er wel (deels) is ingezet op de multidimensionele behoeften van 
hun cliënten, namelijk door hen door te verwijzen naar andere zorgorganisaties, zelf psychosociale 
educatie te geven of sociaalemotionele begeleiding. Het gaat dan hoofdzakelijk om cliënten die daarvoor 
zelf gemotiveerd zijn en open staan voor doorverwijzing of werken aan dieperliggende problematiek. 

“Hoe hij zich opstelde, heeft dat nog invloed gehad op de ondersteuning die jij en anderen hem hebben 
gegeven? Of geven? Ik heb daarom ook vrij snel veel intensievere begeleiding ingezet, omdat ik al een 
beetje zag aan zijn persoon van het is iemand die heel erg die coaching en die begeleiding nodig heeft. Hij 
wil het ook heel graag. Hij vindt dat ook heel fijn. Het is wel een heel prettig iemand om mee samen te 
werken.” 

6.1.3 Integraliteit van de zorgverlening 
De mate waarin afstemming plaatsvindt van het zorgaanbod lijkt sterk te variëren. In dit onderzoek zijn 
casussen naar voren gekomen waarin intensieve onderlinge afstemming plaatsvindt, maar ook casussen 
waarin dit niet of nauwelijks het geval lijkt te zijn.  

In de casussen waarbij er intensieve afstemming plaatsvindt, hangt dat vaak samen met bestaande 
relaties of met de extra inzet van professionals. In casussen waarin professionals van verschillende 
zorgorganisaties elkaar (persoonlijk) goed kennen, stemmen zij moeiteloos en veel af. Het betreft dan 
veelal professionals die al jaren werkzaam zijn in deze wijken. In andere gevallen is de afstemming veelal 
sterk persoonsafhankelijk, omdat het veelal meer tijd en moeite kost. Sommige professionals zijn bereid 
om veel (extra) tijd en moeite te nemen voor hun cliënten en investeren ook expliciet in relaties en 
afstemming. Bijvoorbeeld, één POH beschreef dat zij een cliënt wilde doorverwijzen om te laten 
onderzoeken of hij een psychische aandoening had. Deze cliënt kon officieel niet doorverwezen worden 
naar het centrum wat dat onderzoek kon doen, omdat de cliënt schulden had en het centrum officieel 
geen personen met schulden mocht accepteren. De POH heeft toen veel tijd geïnvesteerd en bleef de 
zaak escaleren, totdat ze bij de directeur van het centrum uitkwam, samen hebben zij er toen voor gezorgd 
dat de cliënt toch geaccepteerd werd en het onderzoek verricht kon worden. Andere professionals die 
zich strikter houden aan hun uren, nemen deze moeite niet of veel minder. Daarnaast maken 
professionals ook soms bewust de afweging om geen moeite te steken in afstemming met andere 
hulpverleners wanneer het naar hun mening geen meerwaarde oplevert.  

Wanneer afstemming plaatsvindt richt zich dat veelal primair op praktische regelzaken; wie gaat wat 
regelen of doen. Er wordt minder vaak gesproken over de inhoudelijke problematiek van de cliënt en 
welke aanpak daarbij passend is. Uitzondering vormen de professionals die te maken hebben met 
psychiatrische cliënten. Zij stemmen veel en intensief af met andere professionals om te kijken wat een 
effectieve aanpak of benadering van de cliënt is.  

Het betrekken en afstemmen met naasten achten professionals over het algemeen niet nuttig bij deze 
cliënten met multiproblematiek. Het gebeurt ook nauwelijks. Soms is dat een hele bewuste keuze. 
Bijvoorbeeld in een casus van een alcoholverslaafde man stimuleerde zijn netwerk hem om alcohol te 
gebruiken, zij vonden hem “gezelliger” wanneer hij dronk. Daarnaast blijken cliënten ook vaak niet te 
willen dat professionals met hun naasten afstemt, vaak vanwege schaamte. Soms constateren 
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professionals echter dat het niet betrekken van en het afstemmen met het informele netwerk een gemiste 
kans was. 

“Ik heb geen contact met de familie gehad. Het was liever iets wat zij niet wilde. Daar was ook niet direct 
een noodzaak. Ik weet ook niet echt of ik er baat bij zou hebben. …Ik had het gevoel aan de ene kant dat 
die ouders meer zouden kunnen betekenen voor haar. Maar dat hield ze heel erg af. Dus ik ging niet 
aandringen. Daar had wellicht nog wel een kans kunnen liggen.” 

Professionals zijn in de interviews over het algemeen erg positief over de overdracht van cliënten vanuit 
het wijkteam. Zij geven aan voldoende informatie te krijgen zowel via mail-, telefonisch of face-to-face 
contact.  

“Ja, dat is allemaal goed verlopen. We hebben goed telefonisch contact gehad met de voorzitter van het 
wijkteam [onherkenbaar gemaakt], dat is allemaal goed verlopen. (…) U had voor uw gevoel voldoende 
informatie gekregen op dat moment? Ja. Ook naderhand toen wij er pas inzaten hebben wij ook nog een 
paar keer telefonisch contact gehad met mekaar.”  

Slechts in een enkel geval verloopt de overdracht wat minder positief. Bijvoorbeeld, een medewerkster 
van een GGZ-instelling stelt dat verschillende wijkteamleden cliënten “over de schutting gooien”.  

Opvallend is wel dat professionals na de overdracht niet of heel beperkt controleren of de ondersteuning 
ook daadwerkelijk en adequaat op gang komt. De overdracht is warm, maar er is geen nacontrole.  

“Ik heb niet gecontroleerd of het daarna ook allemaal echt loopt. Dat vind ik dan ook niet echt mee mijn 
taak.”  

Professionals lijken erop te vertrouwen dat de ander de casussen zorgvuldig zal oppakken. Dat blijkt in de 
praktijk echter niet altijd te gebeuren. Er zijn verschillende casussen naar voren gekomen waarbij cliënten 
zijn overdragen naar een andere zorgorganisatie, de ondersteuning daar niet op gang kwam en cliënten 
daardoor een periode geen ondersteuning kregen. Meestal kaarten cliënten dat zelf ook niet aan. 

Tot slot, benoemen professionals in de interviews privacywetgeving als een belangrijke belemmering om 
te komen tot goede afstemming over cliënten. Als een cliënt geen toestemming geeft om gegevens te 
delen, stelt een aantal professionals dat zij volgens de letter van de wet geen gegevens mogen delen. Een 
aantal professionals lijkt erg gericht op het letterlijk volgen van de privacywetgeving, andere voelen (of 
pakken) vrijheid op dit gebied en laten zich minder leiden door deze wetgeving. Verschillende 
professionals hebben praktische ervaringen met de nadelen hiervan. Eén professional beschrijft 
bijvoorbeeld dat zij enkele huisbezoeken heeft afgelegd bij een gezin, waar een grote hoeveelheid 
granaten en vuurwapens opgeslagen in het huis lagen. De man des huizes bleek tevens 
vuurwapengevaarlijk. Deze gegevens waren bekend bij de politie, maar zij mochten deze kennis niet 
delen. Een andere professional vertelt dat zij cliënten bezocht die grote en gevaarlijke vechthonden in 
huis hadden. Zij kwam hier pas achter, nadat zij het huis al had betreden. Ook deze informatie was bekend 
bij andere instanties, maar ook zij mochten deze informatie niet delen. 
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6.2 Overzicht kenmerken respondenten voor de enquête 
Uit de potentiële groep respondenten van 96 hebben na enkele reminders (3) en een belronde uiteindelijk 
67 vragenlijsten ingevuld. Het betreft hoofdzakelijk hulpverleners, met enkele teamleiders en een 
directeur en twee vrijwilligers. Het merendeel zijn hulpverleners die vanuit de WMO actief zijn, zoals 
ambulante begeleiders en welzijnsmedewerkers. Vanuit de ZVW hebben enkele huisartsen (3), 
wijkverpleegkundigen (4), GGZ-medewerkers (3) en paramedici (3) de vragenlijst ingevuld. Het betreft 
veel respondenten uit de wijk Ommoord. Met name zorgverleners uit de wijk Hillesluis zijn 
ondervertegenwoordigd. Er zijn 11 respondenten die in 2 of meer wijken actief zijn en wiens antwoorden 
ook voor meerdere wijken zijn meegerekend.  

 

Wijken N % t.o.v. 67 % t.o.v. 78 
Bloemhof 15 22,4 19,2 

Hillesluis 5 7,5 6,4 

Lage Land 11 16,4 14,1 

Lombardijen 7 10,4 9,0 

Ommoord 40 59,7 51,3 

Totaal 78 
 

  

Tabel 4: Respons per wijk 
 
 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 53,9 jaar (SD 11,9), het grote merendeel is vrouw (89,6%) 
en heeft een HBO opleiding (77,6%). De meeste respondenten (82,1%) werken 24 uur of meer en werken 
meer dan 5 jaar in de gemeente Rotterdam (66,7%). Meer dan een kwart van de respondenten was een 
ambulant begeleider, daarnaast was bijna 15% welzijnsmedewerker en 12% teamleider.  
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Kenmerk Waarde Gemiddelde (SD) 
Leeftijd   53.9 (11.9) 
  N (%) 

Geslacht Vrouw 60 (89.6%) 
Opleiding Middelbaar beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs 
7 (10.4%) 

Hoger beroepsonderwijs 52 (77.6%) 

Wetenschappelijk onderwijs 8 (11.9%) 

Uren werkzaam in deze functie 16-24 uur 12 (17.9%) 

24 uur of meer 55 (82.1%) 

Jaren werkzaam in de gemeente 3 tot 5 jaar 14 (20.9%) 

5 jaar of meer 28 (41.8%) 

niet beantwoord 25 (37.3%) 

Jaren werkzaam in deze wijk 1 tot 3 jaar 12 (17.9%) 

3 tot 5 jaar 22 (32.8%) 

5 jaar of meer 33 (49.3%) 

Functie Ambulante begeleiders 18 (26,9%) 

GGZ-medewerkers 3 (4,5%) 

Huisarts 3 (4,5%) 

Paramedici (diëtist/fysiotherapie) 3 (4,5%) 

Vrijwilliger 2 (3,0%) 

Wijkverpleegkundige 4 (6,0%) 

Teamleider 8 (11,9%) 

Welzijnsmedewerker 10 (14,9%) 

Medewerker woningbouw 2 (3,0%) 

Woonbegeleider VG 4 (6,0%) 

Wijkteamlid 3 (4,5%) 

Overige 7 (10,4%) 

Tabel 5: Achtergrondkenmerken respondenten 

6.3 Oordeel integraliteit op basis van de enquête  
Met integraliteit wordt bedoeld de mate waarin het hulpverleningsaanbod vanuit verschillende 
organisaties en hulpverleners onderling is afgestemd, zodat het goed op elkaar aansluit en er geen hiaten 
of overlapping ontstaat. Het betreft een brede definitie waarbij het gaat om zorg en ondersteuning over 
verschillende levensdomeinen en wetten heen. 

Respondenten is op verschillende onderdelen gevraagd wat zij van de samenwerking vinden. Daarbij is 
een onderscheid gemaakt in vijf categorieën van organisaties/hulpverleners: 

• Nulde-lijns organisaties: Vrijwilligersorganisaties, welzijnspartijen, kerken, sportverenigingen en 
overige vrijwilligers 

• Het wijkteam 
• De huisarts en praktijkondersteuners 
• Wijkverpleegkundigen (die mogen indiceren; niveau 5) 
• Verwijspartners waar WMO-arrangementen plaatvinden. 
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De respondenten is gevraagd om de samenwerking met deze verschillende categorieën partners een 
rapport cijfer te geven. Daarbij is gevraagd; kunt u voor elk type zorgorganisatie/zorgverleners middels 
een rapportcijfer van 1 tot 10 aangeven hoe tevreden hoe tevreden u bent met de samenwerking om 
gezamenlijk goede ondersteuning te bieden aan cliënten met meervoudige problematiek? Tabel 7 laat 
zien dat de hulpverleners kritisch zijn op de onderlinge samenwerking;  

 
N gemiddelde SD min max 

0e lijn: vrijwilligersorganisaties, welzijnspartijen (bijv. Dock, Radar, Pit010, 
Buurtwerk, IJsselwijs), kerken, sportverenigingen, overige vrijwilligers. 67 3.8 2.3 1 9 

Het wijkteam 67 4.7 2.3 2 9 
1e lijn: huisarts, praktijkondersteuner 67 5.6 2.1 3 9 
Wijkverpleegkundigen (die mogen indiceren; niveau 5) 54 5.4 2.1 3 9 
Verwijspartners waar WMO arrangement plaats vindt (bijv. Aafje, Laurens, 
overige 2e lijn zorgaanbieders) 67 5.4 3.1 1 9 

Tabel 7: Rapportcijfer onderlinge samenwerking  
 
Uit de analyses blijkt dat er daarbij geen significante verschillen zijn in het oordeel van verschillende type 
respondenten op basis van hun functie. Wel zijn duidelijke verschillen te zien tussen de wijken, hoewel 
we die voorzichtig moeten interpreteren gezien het beperkte aantal respondenten in Hillesluis, Lage Land 
en Lombardijen. De respondenten in Lombardijen geven de samenwerking gemiddeld voor alle partners 
een voldoende. In Hillesluis en ook Ommoord zijn de respondenten het meest kritisch over de onderlinge 
samenwerking die zij over de gehele linie gemiddeld met een onvoldoende scoren, waarbij Hillesluis op 
een aantal onderdelen echt significant lager scoort dan andere wijken. 

Daarnaast is respondenten gevraagd om de onderlinge samenwerking op specifieke onderdelen te 
beoordelen op een schaal van 1 tot 5. Daarbij konden zij met 1 aangeven dat iets niet gebeurt, met 2 dat 
het zelden gebeurt, met 3 af en toe, 4 vaak en 5 dat het altijd gebeurt in de onderlinge samenwerking 
rond cliënten met multiproblematiek. Om te zien of de samenwerking veranderd is over de tijd, is ook 
gevraagd hoe dat 3 jaar eerder was. Uit deze scores blijkt dat respondenten op onderdelen kritisch zijn, 
maar toch ook positieve punten zien in de samenwerking en daarin verbeteringen ervaren (zie bijlage 3, 
tabel B3.1). Daarbij zijn hulpverleners vanuit de ZVW (huisartsen, wijkverpleegkundigen, paramadici) 
meestal positiever dan hulpverleners vanuit de WMO. 

• Als het gaat om de samenwerking met partners constateren respondenten dat regelmatig 
gecommuniceerd wordt over cliënten met multiproblematiek. Met de verwijspartners af en toe. 

• De communicatie die plaatsvindt door de nulde-lijn, het wijkteam en de 1e lijn is regelmatig op tijd 
en nauwkeurig. Verwijspartners en wijkverpleegkundigen doen dat wat minder vaak nauwkeurig 
en verwijspartners minder op tijd. Ten opzichte van drie jaar eerder ervaren respondenten voor 
meerdere partijen duidelijk een verbetering. 

• De wijkverpleegkundigen en de verwijspartners zijn volgens de respondenten zelden op de hoogte 
van hun (de respondenten) taken, functies en expertise. De 1e lijn en het wijkteam af en toe. De 
nulde lijn iets vaker. 

• Respondenten ervaren bij de meeste partijen een gebrek aan respect. Dat geldt met name voor 
de verwijspartners, waarbij dit ook achteruit is gegaan te opzichte van eerder. Bij het wijkteam 
ervaren ze het nog af en toe; dit is duidelijk verbeterd ten opzichte van drie jaar eerder. In de 
focusgroep geeft een wijkteamleider aan het ervaren gebrek aan respect mogelijk samenhangt 
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met het feit dat in de formulering van overdrachten hulpverleners vaak heel gebiedend van toon 
zijn wat onprettig overkomt. 

• Respondenten constateren dat ze het vaak niet eens zijn met deze partijen over hoe de zorg 
geleverd moet worden. Dat is ook wat achteruit gegaan, zeker als het gaat om de verwijspartners. 

• Door het wijkteam en de nulde lijn worden de respondenten redelijk op de hoogte gehouden van 
de verandering in de ondersteuning van de cliënt. Voor de andere partijen geldt dat iets minder. 

• Respondenten ervaren dat de belangen met de andere partijen redelijk overeenstemmen en dat 
er ook redelijke overeenstemming is over de inzet van middelen. 

Tevens is respondenten gevraagd in hoeverre zij het sociale netwerk van de cliënt inschakelen. 28% geeft 
aan dat enigszins te doen. De overige respondenten doen dat minder en 10% stelt die helemaal niet te 
doen. 

Vervolgens is aan de respondenten gevraagd welke factoren belemmerend zijn in de onderlinge 
samenwerking, als het gaat om cliënten met meervoudige problematiek. Volgens respondenten spelen 
daarbij met name verschillen in doelen, verdeling van middelen en protocollen. De invloed van ‘eigen 
belangen’ op de samenwerking lijkt minder groot te zijn. Voor wat betreft de rol van afspraken rondom 
privacy en geheimhouding is het beeld gevarieerd. Zo geeft 34% aan dat dit slechts heel beperkt 
belemmerend werkt, terwijl daarnaast 36% aangeeft dat dit volledig belemmerend werkt. Daarbij varieert 
het sterk tussen de wijken; waarbij de respondenten in Bloemhof het bijvoorbeeld als heel belemmerend 
ervaren en in Lage Land juist niet. Hulpverleners uit de ZVW ervaren op dit punt ook duidelijk minder 
belemmeringen, dan vanuit de WMO. In de toelichting geven enkele respondenten aan dat zij door de 
privacywetgeving soms geen idee hebben welke andere hulpverleners bij een cliënt betrokken zijn.  

  niet heel beperkt beperkt veel volledig 
verschillen in doelen  5 (7.5%) 7 (10.4%) 29 (43.3%) 26 (38.8%) 0 (0%) 
eigen belangen  14 (20.9%) 7 (10.4%) 29 (43.3%) 8 (11.9%) 9 (13.4%) 
verdeling van middelen (tijd, personeel, 
geld)  5 (7.5%) 7 (10.4%) 16 (23.9%) 39 (58.2%) 0 (0%) 

afspraken rondom privacy en 
geheimhouding  5 (7.5%) 23 (34.3%) 8 (11.9%) 7 (10.4%) 24 (35.8%) 

protocollen  21 (31.3%) 7 (10.4%) 8 (11.9%) 14 (20.9%) 17 (25.4%) 

Tabel 8: Belemmeringen in de samenwerking 

6.4 Oordeel passendheid op basis van de enquête 
Met passende zorg en ondersteuning wordt bedoeld de mate waarin het ondersteuningsaanbod ervaren 
wordt als aansluitend op de (multidimensionale) behoefte van de cliënt en rekening houdend met de 
eventuele beperkingen die er in een situatie zijn.  

Als respondenten gevraagd wordt om een rapportcijfer te geven over hoe tevreden ze zijn over de 
passendheid van de zorg en ondersteuning die zij kunnen bieden aan cliënten met meervoudige 
problematiek geven zij gemiddeld een 6,7. Het cijfer varieert daarbij enigszins tussen de vijf wijken 
(hoewel niet significant), waarbij de respondenten in Bloemhof het meest positief zijn. Hulpverleners 
vanuit de WMO lijken iets positiever (niet significant), dan vanuit de ZVW. 
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De respondenten is ook op een aantal dimensies gevraagd of zij de zorg passend vinden voor de cliënten 
met multiproblematiek (zie tabel 9). Op alle dimensies ervaren respondenten ruimte voor verbetering, 
daarbij zijn er geen significante verschillen tussen hulpverleners vanuit de WMO of ZVW. 

• Van de respondenten constateert zo’n 18% dat zij enigszins in staat zijn om flexibel in te spelen op 
de veranderende situatie van cliënten. De overige respondenten zijn daarvan minder overtuigd; 
bijna een kwart van de respondenten stelt dat helemaal niet te kunnen. 

• Verder constateren respondenten dat hun ondersteuning beperkt bijdraagt aan het vermogen van 
cliënten om te participeren in de samenleving; 10% van de respondenten denkt helemaal geen 
bijdrage daaraan te leveren. 

• Ook geven ze aan een kleine bijdrage te leveren aan het vermogen van cliënten om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen leven ondanks hun beperkingen. Ook hierbij denkt 10% helemaal geen 
bijdrage te leveren. 

• Daarnaast vinden respondenten dat zij maar beperkt kunnen voldoen aan de verschillende 
behoeften van cliënten. 

Met de ondersteuning die nu 
geleverd wordt door mij… helemaal eens enigszins wel neutraal enigszins niet helemaal niet 

1. kunnen cliënten naar vermogen 
participeren in de samenleving  0 (0%) 5 (7.5%) 22 (32.8%) 40 (59.7%) 0 (0%) 

2. kunnen cliënten ondanks 
bepaalde beperkingen zo 
zelfstandig mogelijk leven  

0 (0%) 5 (7.5%) 38 (56.7%) 17 (25.4%) 7 (10.4%) 

3. wordt het sociale netwerk van 
de cliënt ingeschakeld 

0 (0%) 19 (28.4%) 33 (49.3%) 8 (11.9%) 7 (10.4%) 

4. kan flexibel worden ingespeeld 
op de veranderende situatie van 
cliënten 

0 (0%) 12 (17.9%) 31 (46.3%) 8 (11.9%) 16 (23.9%) 

5. wordt aan de verschillende 
behoeften van cliënten voldaan 

0 (0%) 5 (7.5%) 47 (70.1%) 8 (11.9%) 7 (10.4%) 

Tabel 9: Passendheid van ondersteuning 
 
Vervolgens is hen gevraagd wat zij als belemmering ervaren in het leveren van passende ondersteuning. 
Daarbij zijn een aantal opties voorgelegd (zie tabel 10). Respondenten geven aan dat het leveren van 
passende ondersteuning en zorg aan cliënten met meervoudige problematiek met name belemmerd 
wordt door de wet- en regelgeving (enigszins 33% en helemaal 10%), enigszins door werkdruk (40%) en 
werk van andere zorgverleners/organisaties (40%) en de afstemming met andere zorgverleners en 
organisaties (enigszins 19% en helemaal 24%). 
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In hoeverre wordt u bij het leveren 
van passende ondersteuning 
belemmerd door… 

helemaal niet enigszins niet neutraal enigszins wel helemaal eens 

de wet/regelgeving?  0 (0%) 9 (13.4%) 29 (43.3%) 22 (32.8%) 7 (10.4%) 

de werkdruk?  0 (0%) 0 (0%) 40 (59.7%) 27 (40.3%) 0 (0%) 
het werk van andere 
zorgverleners/organisaties?  0 (0%) 0 (0%) 40 (59.7%) 27 (40.3%) 0 (0%) 

de afstemming met andere 
zorgverleners/organisaties?  0 (0%) 0 (0%) 38 (56.7%) 13 (19.4%) 16 (23.9%) 

Tabel 10: Belemmeringen in het leveren van passende ondersteuning 
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7. Conclusie en reflectie 
 

Sinds 1 januari 2015 is de decentralisatie van de AWBZ een feit. Vanaf dat moment is de AWBZ opgesplitst 
in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor de WMO en 
de verzekeraars voor de Zvw. Dat vormt de aanleiding voor de gemeente Rotterdam en het Zilveren Kruis 
om samen een convenant te sluiten om de zorg en ondersteuning af te stemmen en te optimaliseren. 
Onderdeel van dit convenant is de herstructurering van de zorg en ondersteuning voor mensen met multi-
problematiek. Verbeterde samenwerking binnen het wijknetwerk moet er toe leiden dat de zorg voor 
volwassenen die op meerdere levensdomeinen problemen ervaren wordt verbeterd (Gemeente 
Rotterdam, 2016). Daarbij wordt in het convenant expliciet ingezet op het vergroten van de 
zelfredzaamheid van deze groep volwassen cliënten. Zelfredzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als “het 
vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg” 
(www.zorgvoorbeter.nl). Het versterken van het sociale netwerk en maatschappelijke participatie vormen 
daarvoor belangrijke steunpilaren (Gemeente Rotterdam, 2018). Vroegtijdige signalering binnen het 
wijknetwerk moet ervoor zorgen dat mensen die op meerdere terreinen problemen ervaren en 
aanvullende ondersteuning nodig hebben in beeld komen. Cliënten kunnen worden aangemeld bij het 
wijkteam mocht het risico bestaan dat problemen verder gaan escaleren. In principe heeft het wijkteam 
voor volwassenen dan 6 maanden, met een potentiële verlenging van drie maanden, om passende 
ondersteuning in te zetten en de zelfredzaamheid van deze mensen te versterken. Het wijkteam hanteert 
daarbij de zogenaamde Zelfredzaamheid Matrix (ZRM) om de problemen integraal in beeld te brengen. 
Zo nodig biedt de wijkteammedewerker zelf de basishulp en waar nodig verwijst zij door.  

De bevindingen laten zien dat cliënten over het algemeen veel waardering hebben voor de ondersteuning 
die zij krijgen, met name vanuit het wijkteam. De situatie die cliënten als een crisis ervaren is veelal 
adequaat opgelost, wat leidt tot een sterke afname van stress. De bevindingen geven ook zicht op 
mogelijke verbeterpunten in de zorgverlening voor mensen met multiproblematiek. 

Vroegsignalering en crisismanagement 
De bevindingen laten zien dat de vroegsignalering door het wijknetwerk en andere instanties nog 
onvoldoende uit de verf komt. Cliënten worden meestal pas gesignaleerd en doorverwezen naar het 
wijkteam als er sprake is van zeer urgente problematiek, zoals bijvoorbeeld dreigende uithuiszettingen, 
problematische schulden, geen inkomen of geen woning. Problemen die door cliënten vaak als een crisis 
worden ervaren. Dit heeft grote consequenties voor de werkzaamheden van het wijkteam. In plaats van 
preventief werken aan zelfredzaamheid, moeten zij reactief werken aan het oplossen van een 
crisissituatie. Daarin vervullen zij een door cliënten zeer gewaardeerde en cruciale rol. Als crisismanagers 
zijn de wijkteams in staat om veel cliënten uit de crisissituatie te helpen en de ‘basis op orde’ te brengen. 

Integrale analyse 
Het heeft wel gevolgen voor de mate waarin integraal naar de problemen van cliënten gekeken wordt. 
Het wijkteam wordt geacht om in de eerste 6 weken met een probleemanalyse en een plan van aanpak 
te komen met behulp van de ZRM. In deze fase willen cliënten met urgente problematiek met name uit 
de crisissituatie komen en staan zij nauwelijks open voor een reflectie op de samenhang tussen hun 
problemen of achterliggende oorzaken. De ervaren stress beperkt ook hun vermogen tot zelfreflectie. Het 

http://www.zorgvoorbeter.nl/
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gevolg is dat de ZRM vooral als checklist wordt gehanteerd om de prioriteiten te stellen waarmee aan de 
slag wordt gegaan, in plaats van een hulpmiddel om integraal naar de problematiek te kijken. Het gevolg 
is ook dat er beperkt wordt ingezet op zaken als participatie, dagbesteding en sociale relaties.  

De onderzoekers vragen zich daarbij af of de huidige manier van dossiervoering bijdraagt aan een 
integrale probleemanalyse. Het gemeentelijke dossier biedt (naast de ZRM) vooral een feitenrelaas van 
de stappen die zijn genomen in het proces, maar biedt beperkt inzicht in de overwegingen daarbij. De 
interviews laten zien dat veelal gedurende het proces het inzicht van de hulpverlener groeit in de 
problematiek van de cliënt en de samenhang daartussen. Dit komt echter beperkt tot uitdrukking in het 
gemeentelijke dossier. 

De basis op orde 
Het oplossen van de urgente problematiek blijkt een proces van een lange adem te zijn. Het kost de 
hulpverleners al snel 5-6 maanden en vaak langer om ‘de basis op orde’ te krijgen. De casussen laten zien 
hoeveel regelwerk deze trajecten vergen, waarbij ook nog eens een gemiste afspraak, een vergeten, 
ontbrekend of verkeerd ingevuld formulier al snel tot weken of zelfs maanden vertraging kan leiden, met 
name als het gaat om vraagstukken rond schulden en uitkering. Enerzijds blijkt het daarbij voor 
hulpverleners moeilijk in te schatten wat cliënten zelf kunnen bijdragen in dit traject. Met enige regelmaat 
lopen trajecten lang vertraging op omdat cliënten formulieren niet of niet goed invullen of afspraken 
vergeten. Anderzijds bieden regels en procedures gericht op rechtmatigheid en verantwoording 
klaarblijkelijk weinig ruimte om maatwerk te kunnen bieden voor mensen die niet zozeer onwillig zijn, 
maar onkundig (zie ook Marson, Triebel, & Knight, 2012). Bij meerdere casussen hebben hulpverleners 
van het wijkteam zonder succes verzocht om enige flexibiliteit in procedures, om daarmee het 
hulpverleningstraject te steunen. 

Integrale levering 
Met integraliteit wordt bedoeld de mate waarin het hulpverleningsaanbod vanuit verschillende 
organisaties en hulpverleners onderling is afgestemd, zodat het goed op elkaar aansluit en er geen hiaten 
of overlapping ontstaat. Mede vanwege de nog kwetsbare samenwerking in de wijk is levering van het 
hulpaanbod slechts gedeeltelijk integraal. Eigenlijk is er nog geen sprake van een echt netwerk in veel 
wijken. Met name uit de enquête komt naar voren hoe kritisch hulpverleners zijn over de samenwerking 
met de nulde lijn, de eerste lijn, de wijkverpleging, het wijkteam en de aanbieders van WMO-
arrangementen, hoewel er wel verbetering wordt gezien. Als belangrijkste oorzaken daarvan worden 
verschillen in doelen, de verdeling van middelen en bestaande protocollen en regelgeving genoemd. Ook 
constateren hulpverleners een gebrek aan onderling respect voor elkanders deskundigheid. Uit de 
casussen komt een positiever beeld naar voren. De hulpverleners die we hebben gesproken waren in ieder 
geval meestal positief over de samenwerking met het wijkteam. Wel laten de casussen zien dat deze 
samenwerking zich veelal beperkt tot een deel van de problematiek van een cliënt. Dat is vaak afhankelijk 
van de mate waarin hulpverleners elkaar persoonlijke kennen en eerder hebben samengewerkt. Rond 
schulden, inkomen en wonen vindt er meestal afstemming plaats, met ggz vaak wel maar niet altijd. De 
samenwerking met de huisarts, de wijkverpleging en de thuiszorg beperkt zich veelal tot een overdracht 
van informatie vanuit het wijkteam. Uit de casussen komen daarbij verschillende voorbeelden naar voren 
waarbij het wijkteam de cliënt wel heeft doorverwezen en informatie heeft overgedragen, maar waarbij 
er uiteindelijk geen levering heeft plaatsgevonden of deze lang op zich laat wachten. Zowel het cliëntpanel 



36 
 

als het Delphi-panel wijzen daarom op de noodzaak om een uitgebreidere vorm van proces regie in te 
zetten, waarbij hulpverleners cliënten nabellen of levering heeft plaatsgevonden en zo nodig ingrijpen. 

De casussen en de enquête laten zien dat hulpverleners maar beperkt inzetten op het versterken of 
betrekken van het sociale netwerk. Voor het wijkteam gaat het daarbij deels om prioritering in geval van 
urgente problematiek. Soms is de afweging dat het bestaande sociale netwerk een negatieve rol speelt 
en daarom niet wordt betrokken. Ook speelt echter mee dat cliënten niet altijd willen dat hun sociale 
omgeving betrokken wordt, uit schaamte of om hen niet verder te belasten. Daar staat tegenover dat er 
bij veel cliënten wel een behoefte bestaat om in ieder geval hun sociale contacten te versterken en sociale 
steun te krijgen, maar het hen aan durf of vaardigheden ontbreekt om deze contacten aan te gaan. 

Op meerdere punten in het onderzoek komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar 
voren als een potentiële belemmerende factor. Cliënten blijken vaak niet goed op de hoogte te zijn van 
de beperkingen die deze verordening oplegt voor het delen van informatie tussen instanties en 
hulpverleners. Zij ervaren het feit dat zij vaak opnieuw informatie moeten aanleveren bij verschillende 
gemeentelijke instanties daarom als “bureaucratische pesterij”. Een deel van de hulpverleners geeft aan 
dat de AVG hen in de weg staat om tot integrale afstemming te komen. Opvallend is echter dat het niet 
voor elke hulpverlener geldt en varieert per wijk. Blijkbaar wordt hier op verschillende manieren mee 
omgegaan.  

Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid wordt vanuit het beleid gedefinieerd als “het vermogen van mensen om zichzelf te 
redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg” (www.zorgvoorbeter.nl). Het betreft 
de sociale, fysieke en cognitieve vaardigheden van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen 
(Brink, 2013). Opvallend is dat cliënten dit concept regelmatig heel anders invullen. Een aantal cliënten 
vindt zichzelf ondanks de hulp die ze nodig hebben heel zelfredzaam. Sommige benoemen dat zij al zoveel 
ellende hebben meegemaakt in hun leven, maar het toch hebben het overleefd en daarmee dus heel 
zelfredzaam zijn. Anderen geven aan dat ze het heel belangrijk vinden dat ze het zelf redden zonder hun 
sociale netwerk te belasten, eventueel wel met hulp van professionals. 

Het is bekend dat een crisissituatie, zeker rond schuldenproblematiek, zoveel stress met zich meebrengt, 
dat daarmee het vermogen om zelfredzaam (volgens de beleidsdefinitie) te zijn op dat moment minder is 
(Drentea & Renolds, 2015). Doordat het wijkteam samen met het wijknetwerk veel cliënten uit een 
crisissituatie haalt (de urgente problematiek oplost) is daarmee hun zelfredzaamheid verbeterd. Dat 
betekent nog niet dat al deze mensen daarmee zelfredzaam zijn. De oorzaken waardoor zij in de 
problemen zijn geraakt zijn niet altijd weggenomen en soms zelfs verergerd omdat de crisis sporen nalaat. 
Ook in de enquête geven hulpverleners aan dat zij het idee hebben dat ze maar beperkt kunnen bijdragen 
aan de participatie en het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij van mensen met 
multiproblematiek. 

Een eenvoudig model dat helpt om hier meer inzicht in te krijgen is het AMO-model. Dit model stelt dat 
willen mensen instaat worden gesteld om een bepaalde prestatie te leveren dat zij hiervoor het vermogen 
(ability), de motivatie en de omstandigheden/kans moeten hebben (opportunity) (Appelbaum et al 2000). 
Uit de casussen blijkt dat hulpverleners vaak beperkt zicht hebben en inzetten op vermogens van mensen 
om zelfredzaam te zijn of te worden. Terwijl de casussen laten zien dat veel mensen op dat punt 
beperkingen hebben. De bedoeling was dat de wijkteams hierin een rol zouden vervullen, maar die zijn 
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eerst vooral bezig de urgente problemen op te lossen, waardoor zoals gezegd weinig ruimte is om samen 
met de cliënt in te gaan op achterliggende oorzaken van problemen en de onderlinge samenhang. 
Sommige hulpverleners proberen zelfredzaamheid wel te versterken door cliënten een rol te geven in het 
oplossen van de urgente problemen. Dat gaat echter regelmatig mis omdat cliënten het vanwege de stress 
niet aankunnen, hierdoor voelen zij zich eerder machtelozer dan versterkt.  

Op het moment dat de crisis echter weg is, ontbreekt bij meerdere cliënten de motivatie om te werken 
aan zelfredzaamheid. Daar zit een aantal kanten aan. Ten eerste leggen veel cliënten de oorzaak van de 
crisis buiten zichzelf; hun vermogens of hun handelingen zijn naar eigen zeggen daar beperkt op van 
invloed. Het zijn bijvoorbeeld de instanties die ‘expres’ tegenwerken. Ook zien zij zelf de problemen die 
zij op verschillende terreinen hebben vaak niet in samenhang. Hoogstens dan dat de stress die de crisis 
met zich mee brengt, negatieve gevolgen heeft voor andere levensdomeinen. Ook zien cliënten niet alles 
als een probleem (zoals hun verslaving), of willen ze niet dat hulpverleners zich ermee bemoeien. 
Daarmee staan voor cliënten hun eigen vermogens om zelfredzaam te zijn niet altijd ter discussie. 
Meerdere cliënten vinden zichzelf zoals eerder aangegeven ook heel zelfredzaam, ze hebben immers heel 
veel ellende meegemaakt en ze staan nog. De verwachting is vaak dat wanneer hulpverleners vertrekken 
vanuit het perspectief van de klant dat dit automatisch tot een integraal en holistische beeld leidt (Ooms, 
Van den Burg, Kooiman, & Beckers, 2017). Het tegendeel lijkt waar bij deze groep volwassenen met 
multiproblematiek, zij hebben sterk de neiging om problemen juist te isoleren.  

Mogelijk belangrijker voor motivatie is dat het cliënten nog weleens ontbreekt aan een lonkend 
perspectief; waarom zou je willen werken aan zelfredzaamheid? Deze mensen hebben dezelfde dromen 
als iedereen, alleen hebben sommige de moed opgegeven deze ooit te verwezenlijken. Daarbij is met de 
hulpverlening vanuit het wijkteam meestal hoofdzakelijk gesproken over het oplossen van urgente 
problemen, niet over zingeving, wat mensen willen met hun leven en hoe realistisch dat is.  

Tot slot draait het ook over de kansen die mensen krijgen of hebben. De ‘basis op orde’ maken is natuurlijk 
een manier om deze kansen te verbeteren voor mensen en dat is vaak gelukt. Dat creëert echter niet altijd 
de meest optimale kansen zo blijkt. Veel mensen kampen dan nog steeds met financiële krapte en 
participeren nauwelijks in de samenleving, waardoor ze hun situatie ook moeilijk verder kunnen 
verbeteren. Soms missen mensen ook gewoon bepaalde capaciteiten en is daarom eigenlijk structurele 
ondersteuning noodzakelijk; voor een deel van de cliënten uit het onderzoek is dat ook geregeld. Bij 
kansen draait het daarnaast om de mogelijkheden die we als maatschappij bieden om mensen met minder 
vaardigheden te laten meedraaien. De complexiteit van regels en procedures zijn daarvoor in ieder geval 
niet bevorderlijk. 

Gebruik van de Zelf Redzaamheid Matrix 
Gezien het voorgaande vragen de onderzoekers zich ook af of de manier waarop de Zelf Redzaamheid 
Matrix wordt gebruikt voor alle cliënten voldoende bijdraagt aan een integrale analyse en het 
stimuleren van zelfredzaamheid. De ZRM is van oorsprong ontwikkeld als een meetinstrument om op 
enig moment te scoren hoe iemand er qua zelfredzaamheid voorstaat (Fasseart et al. 2014). Er wordt 
echter ook geclaimd dat het kan bijdragen aan het stimuleren van zelfredzaamheid, door op basis van de 
ZRM cliënten mede verantwoordelijk te maken voor het oplossen van problemen en de voortgang te 
monitoren (eigen regie) (https://www.movisie.nl/tool/zelfredzaamheid-matrix-zrm). Daar blijken in de 
praktijk echter risico’s aan verbonden te zijn. In een situatie van chronische stress is het bijvoorbeeld 
juist niet (altijd) verstandig om cliënten eigen regie te geven. Ook in een situatie waarin cliënten niet 
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gemotiveerd zijn kan het gebruik van de ZRM nadelen hebben. De ZRM vertrekt namelijk sterk vanuit 
problemen en zoals gezegd is dat niet per se hetgeen iedere cliënt motiveert om aan zelfredzaamheid te 
werken. Daarbij bestaat het risico dat problemen in vrij algemene termen worden omschreven 
(bijvoorbeeld schulden), waarbij het zicht op achterliggende structurele oorzaken ontbreekt 
(bijvoorbeeld slechte impulsbeheersing) en de aanpak met name een vorm van symptoom bestrijding 
wordt, zonder dat de zelfredzaamheid structureel wordt verbeterd. Daarbij draagt het gebruik van de 
ZRM in de praktijk niet altijd bij aan een integrale aanpak. Hoewel de ZRM stimuleert om naar meerdere 
levensdomeinen te kijken, leidt het format er ook toe dat problemen los van elkaar in aparte vakjes 
worden gezet en gescoord. In plaats van de problematiek in samenhang te bekijken en aan te pakken, is 
het risico (zeker onder tijdsdruk) dat elk levensdomein een eigen prioritering, aanpak en vaak ook een 
eigen verantwoordelijke hulpverlener krijgt. Zoals gezegd ontbreekt het daarbij vaak aan regie over het 
geheel. De ZRM dreigt daarmee te fungeren als een soort sjoelbak, waarbij veel problemen wel in beeld 
komen (de sjoelschijven), maar heel snel weer los van elkaar in hun eigen kokers worden geschoven en 
aangepakt (de vakjes in de sjoelbak).  

Kwaliteit van leven 
Uiteindelijk is het beeld wisselend over hoe cliënten in het leven staan een jaar na het eerste contact met 
het wijkteam. De ene helft ervaart geen verbetering of zelfs een verslechtering in kwaliteit van leven. Met 
name wordt daarbij gewezen naar de uitzichtloosheid van hun financiële situatie en de machteloosheid 
die zij voelen om daar verbetering in te brengen. De andere helft van de cliënten ervaart wel duidelijk een 
verbetering in kwaliteit van leven. Voor sommige vormde de urgente problemen ook de belangrijkste 
belemmeringen in hun leven, anderen zijn geholpen om te werken aan achterliggende problematiek zoals 
psychische problemen, weer anderen hebben structureel ondersteuning gekregen. Meerdere cliënten zijn 
ook opgeleefd doordat ze vrijwilligerswerk hebben gevonden of sociale activiteiten. 

De bevindingen en conclusies uit dit onderzoek sluiten grotendeels aan bij andere onderzoeken die in 
Rotterdam zijn gedaan naar wijkteams en sociale teams. Hekelaars et al. (2014) lieten al zien dat sociale 
teams zich ook vooral bezighielden met urgente problematiek en daarbij positieve resultaten boekten op 
financiën, maar beperkt op participatie. Onderzoek in andere steden in Nederland bevestigen veel van dit 
beeld, maar laten soms ook positievere resultaten zien (Kok & Briels 2014). Relevant is een zeer succesvol 
initiatief in Enschede met zogenaamde wijkcoaches (Klok et al. 2012). Deels overlapt de aanpak die daar 
is gekozen met die in Rotterdam, deels is deze echter anders. Anders is ondermeer dat zij zich zowel 
inzetten voor enkelvoudige als meervoudige problematiek (ibid). Door enkelvoudige problemen aan te 
pakken hopen zij ‘goodwil’ en bekendheid te krijgen in de wijk en een opstapje te creëren om zicht te 
krijgen op andere problematiek. Zij brengen daarbij veel tijd door in de wijk en bij mensen thuis om zo 
vertrouwen te winnen en meer inzicht te krijgen in de problematiek. Net als de wijkteams in Rotterdam 
bieden zij zelf deels ondersteuning, maar schakelen waar nodig andere professionals in. Daarbij behouden 
zij wel meer regie over de uitgezette acties, interventies en de samenhang in de probleemanalyse. Met 
name uniek is dat zij bevoegdheden hebben gekregen op het terrein van uitkeringen, bijzondere bijstand 
en indicatiestelling. Hierdoor hebben zij doorzettingsmacht om zaken snel voor elkaar te krijgen. 
Onderzoek laat zien dat het project succesvol is in het verbeteren van onder andere participatie, wonen, 
sociale vaardigheden en financiën. Op het terrein van gezondheid worden net als in ons onderzoek weinig 
verbeteringen gezien, hoewel ook zij enige verbetering zien rond psychische problemen (ibid).   
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8. Aanbevelingen 
 

Op basis van bovenstaande bevindingen komen de onderzoekers tot een aantal aanbevelingen, zowel 
voor beleidsmakers als uitvoerders. Het onderzoek laat zien dat het versterken van zelfredzaamheid van 
volwassenen met multiproblematiek veelal vraagt om een aanpak bestaande uit vijf onderdelen: 
vroegsignalering, het oplossen van urgente problematiek en reductie van stress, integrale analyse, 
versterking zelfredzaamheid en integrale levering.  

1. Vroegsignalering 

De bevindingen laten zien dat het belangrijk is om de vroegsignalering in Rotterdam rond mensen met 
multiproblematiek te versterken, om te voorkomen dat zij te maken krijgen met zeer urgente 
problematiek (crisis). De bevindingen geven hiervoor een aantal aanwijzingen:  

• Het lijkt noodzakelijk dat woningverhuurders, leveranciers van gas, water en licht eerder gaan 
melden als er sprake is van achterstallige betalingen (zie ook Hekelaars en Moors 2019). 

• Ook van belang is om te bekijken hoe het wijknetwerk beter in positie gebracht kan worden om 
haar rol bij vroegsignalering waar te kunnen maken. Denkbaar is dat wanneer sprake is van 
enkelvoudige problematiek, zij alerter zijn op de aanwezigheid van meerdere problemen. Tevens 
is noodzakelijk dat er daadwerkelijk een netwerk ontstaat, waarbij partijen bewust zijn van 
elkanders kennis en vaardigheden en bereid zijn om cliënten naar elkaar door te verwijzen. 

• Daarnaast is het verstandig om doorlopend de aandacht te vestigen op de aanwezigheid 
hulpinstanties in de wijk, zoals de vraagwijzer, om ervoor te zorgen dat burgers beter de weg 
weten te vinden. Raadzaam is om daarbij ook aandacht te besteden aan vraagstukken rond 
schaamte om hulp te zoeken. 

 
Vroegsignalering in de wijk vraagt daarmee op beleidsniveau om expliciete aandacht, bijvoorbeeld bij het 
opstellen van het integraal beleidsplan Welzijn, Zorg en Jeugdzorg. 

2. Oplossen van urgente problematiek en reductie van stress 

Het wijkteam speelt in de huidige aanpak in Rotterdam een belangrijke rol bij het oplossen van 
crisissituaties rond mensen met multiproblematiek. Vooralsnog kampt het merendeel van de cliënten bij 
aanmelding met urgente problematiek en veel stress. Dat heeft dan ook gevolgen voor de werkwijze van 
het wijkteam en de doelen die zij (in eerste instantie) na kunnen streven. 

• Uit dit onderzoek en veel ander onderzoek blijkt dat mensen met chronische stress klachten 
“niet goed instaat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen” (Drentea & Renolds, 
2015). Het is dan ook niet raadzaam om in een zeer stressvolle situatie mensen eigen regie te 
geven op het oplossen van de problematiek (zoals zelf afspraken regelen en formulieren 
indienen), dat vergroot alleen maar de stress, levert vaak vertraging op en kan leiden tot 
duurzame frustratie. Het lijkt dan ook verstandiger om eerst te werken aan het reduceren van 
stress, door regie uit handen te nemen, en aan het omgaan met stress. 

• Het blijkt daarom ook vaak niet realistisch om in de eerste zes weken na aanmelding een 
integrale probleemanalyse te maken. In deze fase kan de ZRM wel gebruikt worden om een 
initieel overzicht te krijgen van problemen en prioriteiten te stellen voor de eerste periode, 
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maar dit zal niet tot een integrale analyse leiden (waarbij helder wordt hoe problemen 
samenhangen en wat eventuele achterliggende oorzaken zijn). De echte integrale probleem 
analyse zou dan later moeten volgen, wanneer de stress is gereduceerd (hierover verderop 
meer). 

• Wel lijkt het verstandig om als wijkteam in deze begin fase meer zicht te krijgen op het 
cliëntnetwerk en hoe dat (mogelijk) in relatie staat tot de problematiek van de cliënt. Mocht er 
sprake zijn van een gezinssituatie of een mantelzorgsituatie waarbij meerdere leden 
ondersteuning krijgen, is raadzaam om vroegtijdig contact op te nemen met andere betrokken 
hulpverleners om gezamenlijk de dynamiek van dit netwerk te doorgronden en de 
ondersteuning af te stemmen. 

• In Rotterdam loopt de pilot ‘mobility mentoring’ wat gericht is op economisch zelfredzaam en 
reductie van stress. In deze aanpak zitten potentieel waardevolle elementen voor ieder 
wijkteam. Het biedt instrumenten om cliënten technieken te leren om met stress om te gaan, en 
hun problemen aan te pakken en te voorkomen. Kanttekening daarbij is dat er wel oog moet 
blijven voor andere oorzaken van financiële problemen dan stress en vaardigheden van cliënten, 
zoals structurele problemen en systeemfouten (zie ook Hekelaar en Moors 2019). 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel cliënten in een stress situatie sterk de behoefte hebben aan 
iemand die helder de (proces) regie neemt. Dat leidt tot de volgende adviezen aan wijkteamleden: 

• Belangrijk is om aan verwachtingsmanagement te doen, door bij de start op hoofdlijnen het 
traject wat de cliënt zal gaan doorlopen te benoemen; welke stappen er gezet gaan worden en 
hoeveel tijd dat ongeveer vergt. Het is verstandig om daarbij af te spreken dat wanneer de stress 
wat afgenomen is bij de cliënt, een meer integrale probleem analyse en aanpak zal volgen. Bij elk 
contact kan dan ook worden aangegeven in welke fase van het proces een cliënt zit en wat er nog 
volgt.  

• Veel cliënten vinden het prettig als expliciet teruggekoppeld wordt wanneer een bepaalde stap is 
gezet door de hulpverlener (bijvoorbeeld wanneer iets is aangevraagd) en wat daarvan de 
resultaten zijn. Dat geeft hen het vertrouwen dat iemand de touwtjes in handen heeft, waardoor 
hun stress wordt gereduceerd. 

• Raadzaam is ook om wanneer cliënten worden doorverwezen naar andere hulpverleners, achteraf  
contact op te nemen met de cliënt om te vragen of er een afspraak is geweest en hoe dat is 
verlopen.  

• Een stap verder zou zijn om het model van de Enschede te overwegen, waarbij iemand ook echt 
inhoudelijk de casusregie krijgt (bijvoorbeeld iemand uit het wijkteam). Deze persoon is dan 
gedurende een periode inhoudelijk verantwoordelijk voor het afstemmen van de zorg en 
ondersteuning die cliënten krijgen, waarbij zij met alle betrokken hulpverleners inhoudelijk 
afstemmen, van hen ook een terugkoppeling krijgen en zo toezicht kan houden op de samenhang 
in het ondersteuningsaanbod.  
 

• Veel cliënten waarderen het ook als hulpverleners een vinger aan de pols houden en met enige 
regelmaat bellen om te horen hoe het gaat. 
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Als het gaat om het oplossen van de crisissituatie (de urgente problematiek) valt tevens op dat zowel 
cliënten als hulpverleners aanlopen tegen de complexiteit en de starheid van regels en procedures, met 
name rond werk en inkomen:  

•  Het zou wenselijk zijn als betrokken functionarissen meer ruimte krijgen en nemen om flexibiliteit 
te betrachten wanneer cliënten niet zozeer onwillig zijn, maar onkundig; 

• Zeker als cliënten vertegenwoordigd worden door een hulpverlener is flexibiliteit noodzakelijk en 
vertrouwen in elkanders professionaliteit. Wijkteamleden zijn nu te veel tijd kwijt aan het 
doorlopen van stappen die vooral gericht lijken te zijn op het voorkomen van misbruik. Wanneer 
bijvoorbeeld een wijkteamlid aangeeft dat een cliënt welwillend is, maar vanwege onkunde een 
afspraak of formulier is vergeten, dan zou dat reden moeten zijn om de cliënt een nieuwe kans te 
geven voor een afspraak of het inleveren van het formulier.   

• Denkbaar is om wijkteamleden zelf bevoegdheden te geven als het gaat om besluitvorming rond 
bijvoorbeeld uitkeringen en bijzondere bijstand (zie ook het experiment in Enschede). 

3&4. Integrale analyse en versterking zelfredzaamheid 

Het onderzoek laat zien dat het bij veel volwassenen met multiproblematiek moeilijk is om tot een 
integrale analyse te komen van hun problemen en hun zelfredzaamheid te versterken. Veel cliënten zijn 
sterk geneigd om de oorzaken van hun problemen buiten zichzelf te zoeken en zich ‘slachtoffer’ te voelen. 
Velen voelen zich ook gefrustreerd en onmachtig. Dit wordt veelal versterkt door de crisissituatie waarin 
ze terecht zijn gekomen. Het ontbreekt hen vaak ook aan een toekomst perspectief wat hen motiveert 
om aan hun zelfredzaamheid te werken. Om te komen tot een integrale probleem analyse en deze 
mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid lijkt een coachende aanpak noodzakelijk waarbij samen 
met de cliënt gekeken en gewerkt wordt aan zowel de capaciteiten (abilities), de motivatie (motivation) 
en ook hun kansen (opportunities).  

• Waarin niet alleen problemen het vertrekpunt zijn, maar zingeving; wat willen zij met hun leven. 
Daarin kunnen prima vraagstukken rond hun sociale activiteiten, netwerk en maatschappelijk 
participatie worden meegenomen. 

• Vanuit deze zingeving kan vervolgens gekeken worden wat cliënten zelf kunnen doen om daar te 
komen en waar en waarom zij zich belemmerd voelen. Hulpverleners kunnen daarbij meedenken 
hoe omstandigheden te optimaliseren zijn, zodat cliënten ook voldoende kansen krijgen. 

•  Het lijkt verstandig om daarbij een veilige situatie te zoeken of te creëren waarin mensen aan hun 
vaardigheden kunnen werken en weer succes ervaringen kunnen opdoen, zonder direct grote 
negatieve gevolgen te ervaren als het niet lukt. Bijvoorbeeld als een cliënt moeite heeft om een 
officieel gesprek te voeren kan dit beter geoefend worden met een acteur, dan gelijk in een 
gesprek waar een uitkering van afhangt. Dat geeft de hulpverlener ook de kans om te zien waar 
de capaciteiten, groeimogelijkheden, maar ook de beperkingen liggen van een cliënt als het gaat 
om zelfredzaamheid en waar mogelijk structurele ondersteuning noodzakelijk is. 

• Het wijkteam hoeft niet per se verantwoordelijk te zijn voor deze vorm van coaching, maar er ligt 
daar wel een unieke mogelijkheid. Doordat het wijkteam cliënten helpt uit de crisis te komen 
ontstaat vaak een vertrouwensband, die een hele goede opening biedt. 

•  Alternatief is om de coachende rol te laten vervullen door iemand uit het wijknetwerk. Belangrijk 
daarbij is dat er wel een zeer ‘warme’ overdracht plaatsvindt, waarbij al enige tijd samen met het 
wijkteamlid bij de cliënt langs wordt gegaan. Mogelijk dat ook ervaringsdeskundigen aanvullend 
een nuttige rol kunnen vervullen.  
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• De vertrouwensband met de cliënt is noodzakelijk omdat coaching ook vraagt om waar nodig de 
confrontatie aan te gaan met een cliënt, om aan te geven waar ze inconsistent zijn, weglopen van 
problemen of illusies koesteren.  

• Belangrijk daarbij is om goed te timen wanneer coaching wordt ingezet. De eerste zes weken zijn 
daar meestal niet voor geschikt, omdat de stress bij cliënten dan erg hoog zit en er nog geen 
vertrouwensband is. Maar 5 of 6 maanden wachten tot de crisissituatie is opgelost blijkt ook niet 
verstandig. Uit de casussen blijkt dat na 2/3 maanden wanneer er uitzicht is op verbetering er bij 
cliënten een opening lijkt te ontstaan om weer verder te kijken dan de crisis. De stress is dan wat 
weggeëbd en bij meerdere cliënten ontstaat de behoefte om weer te gaan ‘bouwen’, om een 
toekomstperspectief te hebben. 

• De combinatie van crisismanagement en coaching vraagt wel wat van de vaardigheden en ervaring 
van wijkteamleden en de beschikbare tijd. Het vraagt om zeer taakvolwassen medewerkers, die 
voldoende tijd krijgen om zowel de urgente problemen op te lossen als te werken aan het 
structureel verbeteren van zelfredzaamheid.  

 
Een integrale probleemanalyse en stimulering van zelfredzaamheid lijkt ook te vragen om een andere 
manier van dossiervoering en gebruik van de ZRM: 

• Het is raadzaam dat in het gemeentelijke dossier meer aandacht wordt besteed aan de inzichten 
die hulpverleners gedurende het proces opdoen over de samenhang en de achtergrond van de 
problematiek en de capaciteiten van een cliënt.  

• De ZRM is goed bruikbaar om de problemen op verschillende levensdomeinen in kaart te brengen 
en om de voortgang te monitoren. 

• Een integrale probleemanalyse vraagt wel om een aanpak: 
-waarbij problemen en levensdomeinen ook in samenhang worden bezien.  
-waarbij gezocht wordt naar achterliggende oorzaken van problemen en deze ook beschreven 
worden. 

• De ZRM kan deels bijdragen aan verbetering van zelfredzaamheid, indien er expliciet oog is voor 
de capaciteiten van mensen; of die te verbeteren zijn, zich herstellen of dat er structureel 
ondersteuning nodig is (ability), voor zingeving en motivatie, waarbij niet alleen vanuit problemen 
wordt gedacht (motivation) en voor het creëren van omstandigheden die mensen kansen bieden 
voor de toekomst en niet alleen huidige problemen oplossen (opportunity).  

• Te overwegen valt om te zoeken naar mogelijkheden om in het kader van integrale levering ook 
te komen tot 1 dossier waartoe, met toestemming van de cliënt, alle betrokken hulpverleners 
toegang hebben. 
 

5. Integrale levering 

Het onderzoek laat ook zien dat de samenwerking in de wijk tussen de betrokken partijen aan het 
verbeteren is, maar kwetsbaar blijft. Hierdoor staat de integrale levering onder druk. Verontrustend is het 
gebrek aan wederzijds respect dat wordt ervaren en het feit dat partijen aangeven het regelmatig oneens 
te zijn over welke zorg noodzakelijk is, daarom:  

• Zou het raadzaam zijn als de uitwisseling tussen hulpverleners rond cliënten in de wijk meer 
gericht is op een gezamenlijk inhoudelijke afstemming over achterliggende oorzaken en de 
gewenste aanpak, naast het afstemmen van praktische zaken.  
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• Is denkbaar om overeenkomstig het model in Enschede iemand (bijvoorbeeld uit het wijkteam) 
inhoudelijke de regie te geven op de samenhang in de geleverde zorg, waarbij diegene met alle 
betrokken hulpverleners inhoudelijk afstemt, van hen ook een terugkoppeling krijgt en zo toezicht 
kan houden op de samenhang in het ondersteuningsaanbod. 

Daarnaast komen uit de enquête onder hulpverleners een aantal verbeterpunten naar voren over de 
onderlinge samenwerking: 

• De communicatie vanuit de leveranciers van WMO arrangement (verwijspartners) naar andere 
hulpverleners over mensen met multiproblematiek vraagt om aandacht, zowel als het gaat om 
frequentie, timing (op tijd) als nauwkeurigheid. 

• Ook een aandachtspunt is de aanwezige kennis over de taken, functies en expertise van 
hulpverleners in de wijk, bij met name de wijkverpleging en verwijspartners, maar deels ook bij 
het wijkteam en de huisartsen zo blijkt uit de enquête.  

• Het op tijd leveren van informatie door de wijkverpleegkundigen wordt ook de hulpverleners 
benoemd als aandachtspunt.  

• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt door veel respondenten genoemd 
als beperking voor de onderlinge afstemming. Het is daarom raadzaam om op gemeentelijk 
niveau te kijken waar de ruimte en mogelijkheden zitten binnen de AVG om gegevens uit te 
wisselen. Om dat vervolgens breed bekend te maken onder hulpverleners in de wijken. Mogelijk 
dat hierbij integrale dossiervoering een oplossing vormt (zie ook punt 4). 

• Tevens is het van belang om cliënten bewust te maken van de mogelijkheden en beperkingen van 
de AVG, zodat zij niet gefrustreerd raken als door meerdere instanties om dezelfde gegevens 
wordt gevraagd. 

Vanuit de organisatiewetenschappen kan de huidige situatie in de wijken deels omschreven worden als 
een gebrek aan sociale en culturele integratie van het netwerk; het ontbreken van vertrouwen en 
gedeelde normen en waarden tussen hulpverleners in de wijk (Fabbricotti et al. 2007). Dat verbetert veelal 
alleen als mensen daadwerkelijk elkaar leren kennen (elkanders werkwijze en visie), praten over 
gezamenlijke doelen en verwachtingen en regelmatig samen optrekken rond concrete casussen.  

Met deze aanbevelingen hopen de onderzoekers de ondersteuning voor mensen met multiproblematiek 
te helpen verbeteren. In essentie zijn de aanbevelingen een pleidooi om de regiefunctie ten aanzien van 
mensen met multiproblematiek te versterken, waarbij problemen in samenhang worden beschouwd en 
aangepakt. Waarbij mensen worden benaderd vanuit hun eigen motivatie, zodat ingezet kan worden op 
het ontwikkelen, herstellen of ondersteunen van hun vaardigheden en het creëren van kansen om 
zelfredzaamheid te optimaliseren.  

Rest ons nog alle hulpverleners te bedanken voor jullie hulp. Met bewondering hebben we gekeken naar 
het mooie werk dat jullie doen. We hopen met dit onderzoek recht te doen aan jullie gedrevenheid en 
inspanningen en bij te dragen aan jullie motivatie en leerproces. Ook de cliënten willen we danken voor 
jullie bereidheid om een inkijkje te geven in jullie leven en ons vriendelijk en zeer open te woord te staan. 
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Bijlage 1 

Scoringsformulier integraliteit, passendheid en uitkomsten van zorg 
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Bijlage 2 

 Overzicht ZRM metingen cliënten 

In deze bijlage worden 3 tabellen gepresenteerd over de cliënten die voor dit onderzoek zijn geïncludeerd. Deze tabellen geven een overzicht van de 
domeinen waarop bij een cliënt problemen zijn geconstateerd. Tevens is op basis van de gemeentelijke registratie bekeken op welke domeinen 
ondersteuning is ingezet door de betreffende hulpverlener of middels een doorverwijzing (zichtbaar door het plusteken in de tabel). Voor een deel van de 
cliënten is later in het traject nogmaals de ZRM ingevuld door het wijkteam. In tabel B2.1 is vergeleken of voor deze cliënten de begin- en eindscore is 
veranderd. Voor de cliënten in tabel B2.2 was alleen een ZRM beschikbaar bij aanvang van het traject (T0). Voor de cliënten in tabel B2.3 was helemaal 
geen ZRM beschikbaar. Op basis van de gemeentelijke administratie en de interviews hebben de onderzoekers zelf proberen te bepalen op welke domeinen 
problemen zijn geconstateerd en ondersteuning is ingezet. In de laatste kolom van de tabel is voor de cliënten waarbij op meerdere momenten interviews 
zijn afgenomen ook aangegeven hoe hun kwaliteit van leven zich heeft ontwikkeld gedurende het zorgtraject, zowel met tekst als een kleurcodering staat 
beschreven of er een verbetering wordt ervaren. 

In onderstaande legenda staat weergegeven hoe de tabel gelezen kan worden. De eerst kolom in de tabel geeft het nummer van de cliënt weer, tevens 
staat aangegeven of GGZ of LVB problematiek is geconstateerd en of het oudere cliënt (75+) betreft. Cliëntnummers die geel gemarkeerd zijn betreft 
cliënten waarvoor ook cliëntprofielen zijn gemaakt en die zijn ingebracht voor het Delphi onderzoek. Nemen we als voorbeeld cliënt nummer 101 dan zien 
we dat het iemand is waarbij sprake is van LVB problematiek. Verder blijkt dat op 6 levensdomeinen bij de start een probleem in zelfredzaamheid is 
geconstateerd (gekleurde vakjes). Op 4 van deze domeinen is bij de tweede meting een dusdanige verbetering gezien door de hulpverlener dat er geen 
(urgente) problemen meer zijn. Op 2 domeinen worden bij de tweede meting nog steeds problemen geconstateerd. De plusjes geven aan dat uit het 
dossier komt dat het wijkteam op 3 domeinen ondersteuning heeft ingezet (zelf of middels een doorverwijzing). Opvallend is dat het 1 domein betreft 
(huisvesting) waar bij aanvang geen probleem leek te zijn. Tevens valt op dat er verbeteringen zijn op domeinen waar volgens het dossier de hulpverlening 
geen acties heeft ingezet. Uit het interview komt naar voren dat ondanks de hulp, deze cliënt weinig tot geen verbetering ervaart in haar kwaliteit van 
leven. Ze heeft veel moeite met rondkomen en ervaart daar mede aan gerelateerde psychische en fysieke klachten. 
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Tabel B2.1: Overzicht van cliënten met ZRM meting aan het begin van het traject en aan het eind van het traject. 

 

Legenda ZRM       Legenda Kwaliteit van Leven 

 Was een probleem aan het begin van het traject en is verbeterd  Beter geworden 

 Was een probleem aan het begin van het traject en is het nog steeds  Hetzelfde gebleven 

 Was geen probleem aan het begin van het traject en is dat wel geworden  Slechter geworden 

 Was geen probleem aan het begin van het traject en is dat nog steeds niet  Geen informatie 

+ Hulp ingezet op dit domein  
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10
1 

GG
Z,

 L
VB

 

+  +  +      
Financiële crisis opgelost, maar ervaart weinig verbetering in haar kwaliteit van 
leven. Heeft moeite met rondkomen en haar zaakjes op orde houden, wil daarvoor 
graag structurele hulp. Ervaart psychische en fysieke klachten. 

10
2 

(G
GZ

) 

     +     
 
Geen informatie 
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10
7  +          

 
Geen informatie 
 

11
0 

(G
GZ

) 

+     +     
 
Geen informatie 
 

11
1 

(G
GZ

) 

+          
(man en vrouw, maar vrouw komt nauwelijks aan het woord) Stel staat onder 
bewindvoering. Man voelt zich erg machteloos en aan banden gelegd en 
gefrustreerd omdat hij taxichauffeur wil worden wat niet lukt door BKR registratie. 
Hij ervaart veel stress en zou graag psychische steun willen, waar hij naar eigen 
zeggen om heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen.  

11
3 

(G
GZ

) 

+          
Alleenstaande vrouw. Voelt zich niet goed geholpen. Ervaart nog steeds een 
moeilijke financiële situatie. Heeft daarbij geen hulp. Weigert ook psychische hulp, 
maar lijkt daar wel behoefte aan te hebben.  Kwaliteit van leven met name wat 
verbeterd omdat ze zelf vrijwilligerswerk heeft gevonden. 

11
5 

(G
GZ

) 

+     + +    
Alleenstaande man. Leefde eerst moeizaam samen met moeder en broer, waardoor 
hij regelmatig weer ging drinken. Woont inmiddels begeleid zelfstandig en is gestopt 
met drinken. Kwaliteit van leven sterk toegenomen. 

11
6 

(G
GZ

), 
LV

B 

+   +  +     
 
Geen informatie 
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11
8 

(G
GZ

), 
LV

B 
+   +  +     

(moeder en dochter) In eerste instantie was de hulp vanuit het wijkteam volgens de 
cliënt niet adequaat, uiteindelijk wel. De situatie is verbeterd doordat de dochter 
met LVB nu een eigen huis heeft en onder begeleiding woont. 

20
7 

(G
GZ

) 

    + +     
(moeder en zoon) De ondersteuning is in eerste instantie gericht op de financiën en 
op de psychische problematiek van de zoon. Beide zijn verbeterd. Na enkele 
maanden is het wijkteam opnieuw ingeschakeld vanwege de psychische klachten 
van de moeder, wat ook een negatieve effect heeft op de zoon. Op T2 is de situatie 
van de moeder gestabiliseerd en heeft zij psychische hulp. Financiële situatie stabiel. 

20
8 

(G
GZ

) 

+  +   +     
(Moeder en dochter) Mw. Is mantelzorger van haar man die een psychische stoornis 
heeft en dochter die verstandelijk beperkt is. De moeder ervaart een verbetering 
van de situatie omdat er goede ondersteuning geregeld is voor haar dochter. Voor 
haar man is de situatie echter onduidelijk en onzeker geworden. 

20
9  +     +     

Alleenstaande man, verslaafd en is werkloos. Hij is als katvanger gebruikt en 
daardoor in de financiële problemen geraakt. Uiteindelijk verbetert zijn financiële 
situatie, is hij clean en vindt zelf vrijwilligerswerk. Hij ervaart een betere kwaliteit 
van leven 

21
0 

(G
GZ

) 

+          
Alleenstaande man is door een CVA mentaal en fysiek beschadigd. Heeft moeite om 
zijn financiën in orde te brengen en heeft schulden. Zus treedt op als mantelzorger. 
Na 1 jaar is de financiële situatie gestabiliseerd en is er professionele ondersteuning. 
Zijn gezondheid fluctueert, maar zijn kwaliteit van leven is wat toegenomen. 
Eigenlijk zou hij graag weer aan het werk willen. 

21
1 

(G
GZ

) 

+     +     
(alleenstaande man) Ondanks dat het financieel beter gaat is de kwaliteit van leven 
van meneer afgenomen. Door alle spanningen mede door zijn rol als mantelzorger is 
meneer weer gaan drinken, waardoor psychische en lichamelijke problemen zijn 
toegenomen. 
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21
2 

(G
GZ

) 
+     +     

mw. woont samen met haar alcoholistisch man, werkloze zoon en verstandelijk 
beperkte broer waar zij voor zorgt. De verhoudingen zijn zeer gespannen en zij is 
financieel erg kwetsbaar en afhankelijk. De hulpverlening zet mede in op haar 
vaardigheden en probeert veel om de situatie te veranderen, maar dat gaat 
moeizaam. De situatie is na 1 jaar iets beter te hanteren voor mw.   

21
3 

(G
GZ

), 
75

+ 

    +     + 

(alleenstaande man) Meneer heeft het contact met het wijkteam opgezegd omdat 
hij niet tevreden was over de ondersteuning. Zijn situatie is wel verbeterd doordat 
hij ondersteund is bij zijn rouwverwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21
9  +   +      + 

 
Geen informatie 
 

22
2  +  +        

 
Geen informatie 
 

22
3 

(G
GZ

), 
75

+ 

+    + +     
Alleenstaande man. Ervaart een betere financiële situatie en heeft een betere 
woning. Een vrijwilliger biedt wat sociaal contact. Psychisch en fysiek erg kwetsbaar, 
waardoor kwaliteit van leven onder druk staat. 

22
9 

(G
GZ

) 

+  +    +    
Alleenstaande man met schulden en verslaving. Financiën werden gedaan door ex. 
Dreigende huisuitzetting. Uiteindelijk heeft hij een woning, is van zijn verslaving af 
en heeft vrijwilligerswerk gevonden. Hij staat onder budget beheer. 
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23
2 

(G
GZ

) 
+          

 
Geen informatie 
 

23
7  +          
Alleenstaande man. Enige verlichting van zijn schulden. Op het terrein van wonen, 
sociaal netwerk en participatie is de situatie niet verbeterd. Heeft lichamelijk 
klachten ontwikkeld. Ervaart mede daardoor een slechte kwaliteit van leven. 

24
4 

(G
GZ

) 

          
Alleenstaande man. Door een CVA cognitieve beperkingen gekregen. Praktisch zijn 
de zaken redelijk op orde. Financiën zijn stabiel en hij krijgt huishoudelijke en 
administratieve ondersteuning. Worstelt psychisch wel met zijn beperkingen en 
afhankelijkheid. Ervaart daardoor een matige kwaliteit van leven.  
 

24
9 

(G
GZ

) 

+    + +     
 
Geen informatie 
 

25
0 

(G
GZ

) 

+  +        
 
Geen informatie 
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Tabel B2.2: Overzicht cliënten met alleen ZRM meting bij aanvang van het traject. 

 

Legenda ZRM       Legenda Kwaliteit van Leven 

 Was een probleem aan het begin van het traject. Het is onbekend of dit is veranderd.  Beter geworden 

+ Hulp ingezet op dit domein  Hetzelfde gebleven 

   Slechter geworden 

   Geen informatie 

 

 

Client ZRM domeinen Kwaliteit van leven 
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10
4 

(G
GZ

) 

  +        Geen informatie 

10
5 

(G
GZ

) 

+    +      

(man en vrouw; maar vrouw komt nauwelijks aan het woord)Terugkerende 
financiële problemen. Man ervaart veel stress en onmacht, wat leidt tot fysieke 
klachten. Wantrouwend ten aanzien van instanties. Moeite om een baan vast te 
houden. 
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10
9 

(G
GZ

) 
+     +     

Financiële crisis opgelost. Financiën blijft precair, maar ze krijgt structureel steun 
vanuit Palet, waar ze ook sociale contacten heeft, waardoor haar kwaliteit van leven 
is verbeterd. 
 

11
2 

(G
GZ

) 

+  +  +      Geen informatie 

11
4 

(G
GZ

), 
LV

B 

+          

Ervaart enige verbetering in kwaliteit van leven. Meneer zegt heel impulsief te zijn 
maar weet niet waarom, hierdoor raakt hij regelmatig in de financiële problemen. 
Heeft moeite met schriftelijke communicatie. Heeft jarenlang bewindvoering gehad 
en nu ook weer zelf aangevraagd. Ervaart weinig sociale steun; vertrouwt mensen 
niet.  
 

20
1 

(G
GZ

) 

+          Geen informatie 

20
2  +  +        Geen informatie 

20
3 

(G
GZ

) 

+ +   +      
Alleenstaande man. Sterke verbetering kwaliteit van leven. Financiën stabiel, 
gezondheid verbeterd, betere relatie met familie. Zeer tevreden over de 
hulpverlening (echt een succesverhaal). Participatie nog niet verbeterd. 
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20
4  +    + +     Geen informatie 

20
5 

(G
GZ

) 

  +        Geen informatie 

20
6 

(G
GZ

) 

+          Geen informatie 

21
4 

(G
GZ

), 
75

+ 

+  +   +     

(Oudere alleenstaande man) Financieel uitgekleed, heeft verzamelwoede en 
worstelt met depressies. Uiteindelijk is de financiële situatie stabiel, heeft hij zijn 
verzamelwoede onder controle en ervaart een betere kwaliteit van leven.  
 
 

21
6 

(G
GZ

), 
LV

B 

  +   +     

Mevrouw woont samen met vriend en is mantelzorger voor haar inwonende zoon 
die met gedragsproblemen kampt, wat veel spanningen veroorzaakt. Ze is werkloos 
en heeft schulden. In eerste instantie lijkt de situatie te verbeteren en sluit het 
wijkteam af. Een nieuwe aanmelding volgt wanneer er sprake is van huiselijk 
geweld. Mw. blijkt een psychiatrische aandoening te hebben. uiteindelijk stabiliseert 
de situatie en ervaart zij een betere kwaliteit van leven. 
 

21
8  +          

(Alleen staande man) moeite om een baan vast te houden, financiële problemen, 
achterdochtig naar instanties, kan agressief zijn. Aanmelding vanwege overlast. 
Financiële situatie is uiteindelijk verbeterd, woninguitzetting voorkomen. Ervaart 
een betere kwaliteit van leven 
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22
0 

(G
GZ

) 
+  +  + +     

Oudere vrouw woont samen met zoon van middelbare leeftijd. Zoon heeft geen 
inkomen en geen verzekeringen. Al Jaren geen gas, water en licht. Vrouw heeft 
psychiatrische problemen die ze niet onderkent. Financiële situatie stabiliseert. Gas, 
water en licht worden aangesloten. Psychisch problematiek niet onderkend. 
 

22
5 

(G
GZ

) 

+  +   +     

Alleen staande dakloze man, zonder werk of vast inkomen. Woning en bedrijf is 
afgebrand. Hij is verslaafd en heeft psychische problemen. Er wordt vol ingezet op 
woning en inkomen. Maar het lukt niet omdat meneer niet in staat is om zich aan 
afspraken te houden. Zijn situatie verslechterd doordat hij weer heroïne gebruikt en 
er geen inzet is op achterliggende problematiek. 
 

23
8 

(G
GZ

) 

+          
Alleenstaande vrouw. Staat onder bewindvoering en ervaart daardoor veel 
stressreductie. Relatie met ex is verbeterd. Gezondheid nog precair, maar duidelijk 
verbeterde kwaliteit van leven. 
 

24
0  +  +        

Alleenstaande man. Schuldenlast enigszins verlicht, maar financiële situatie precair. 
Ervaart een grote mate van verlies van controle in zijn leven. Hij vermijdt het openen 
van de post. Ervaart slechte kwaliteit van leven.   
 

24
2 

(G
GZ

) 

+     +     Geen informatie 

24
6  +          

Alleenstaande man. Financiële situatie was verbeterd, maar meneer dreigt echter 
weer in de problemen te raken omdat hij het niet meer overziet. Hij is mantelzorger 
voor zijn zoon waar veel regelwerk aan vast zit, ook daar loopt het mis. Hierdoor is 
zijn kwaliteit van leven slecht; voelt zich moedeloos en somber. 
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24
7            

Bankslaper man met schulden. Deeltijdbaan, wietverslaving. Ervaart weinig steun 
van het wijkteam. Zij hebben een postadres geregeld en hem aangemeld bij het KBR. 
Ervaart weinig verbetering in zijn situatie. Zijn gezondheid ervaart hij als slecht. 
 

25
2            Geen informatie 
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Tabel B2.3: Overzicht cliënten waarvan geen ZRM score bekend is. Ingevuld aan de hand van gemeentelijke documentatie. 
 

Legenda ZRM       Legenda Kwaliteit van Leven 

 Was een probleem aan het begin van het traject en is verbeterd  Beter geworden 

 Was een probleem aan het begin van het traject en is het nog steeds  Hetzelfde gebleven 

 Was geen probleem aan het begin van het traject en is dat wel geworden  Slechter geworden 

 Was geen probleem aan het begin van het traject en is dat nog steeds niet  Geen informatie 

+ Hulp ingezet op dit domein  
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10
6 

(G
GZ

) 
 +          Geen informatie 
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10
8  +          

Echtpaar met financiële problemen. Beide werkloos en geen 
vrijwilligerswerk, water afgesloten. Wijkteam heeft gezorgd dat het 
water weer is aangesloten en dat er huurtoeslag is. Ze weigeren 
budgetbeheer. De situatie is vervolgend redelijk onveranderd. 
 

11
7 

(G
GZ

) 

+          

(man en vrouw; niet opgepakt door het wijkteam) Ervaren een sterke 
verbetering in kwaliteit van leven, omdat er een bewindvoerder is 
waar ze hun financiële zaken volledig aan over laten. Lijken mentaal 
niet goed instaat om eigen financiën te regelen. Hebben ook moeite 
om sociale contacten te leggen en te onderhouden. 
 

21
7  +  +        Geen informatie 

22
4 

75
+,

 (G
GZ

) 

 +    +     

Oudere alleenstaande weduwnaar. Depressiviteit, gedachten over 
zelfmoord.  Na 1 jaar is hij veel minder bezig met zijn verlies.  Hij is 
echter mantelzorger voor 2 schoonzussen, waar het erg slecht mee 
gaat, dat levert bij hem heel veel spanning op. 
 

23
1 

75
+ +  +  +   +   

Bejaarde vrouw. Zware mantelzorg situatie m.b.t. haar man en 
financiële problemen. Financiële situatie is verbeterd. Haar man is 
helaas overleden. Zij ervaart uiteindelijk een betere kwaliteit van 
leven 
 

23
3  +  +        Geen informatie 
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23
4  +          Geen informatie 

23
6 

(G
GZ

) 

+  +        Geen informatie 

23
9 

(G
GZ

) 

+     +     Geen informatie 

24
3  +          Geen informatie 

25
4  +          Geen informatie 

25
1 

GG
Z 

ex
pe

rt
 

d
kt

 
 l

b 
 

 
 

+  +   +    + Geen informatie 
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Bijlage 3 

Analyses van de scores uit de enquête rond samenwerking 

In deze bijlage staan de analyses weergegeven van de scores uit de enquête rond samenwerking. De sterretjes geven aan of verschillen statisch significant 
zijn ( *=P< 0,05,  ** P<0.01). 

Tabel B3.1: Samenwerking tussen partijen 
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Communiceren de zorgverleners met u over de cliënt? 

 
3,19 3,05 3,42 3,29 3,16 3,47** 3,16 2,63* 2,96 2,30** 

Communiceren de zorgverleners op tijd met u over de 

cliënt? 
3,76 3,19** 3,73 3,44 3,56 3,47 3,16 2,63* 2,83 2,00** 

Communiceren de zorgverleners nauwkeurig met u over de 

cliënt? 
3,58 3,07** 3,73 3,44 3,24 3,16 2,67 2,00* 2,48 2,04** 

Zijn de zorgverleners op de hoogte van uw taken, functies 

en expertise in de ondersteuning aan de cliënt? 
3,31 2,69** 2,96 3,11** 2,69 3,00** 1,83 2,00 2,24 2,00 
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Respecteren de zorgverleners die betrokken zijn bij de 

cliënt u? 
2,37 2,42 3,05 2,57** 2,43 2,38 2,08 2,39 1,54 2,00** 

Zijn de zorgverleners het met u eens hoe de zorg geleverd 

moet worden aan de cliënt? 
2,50 2,63** 2,64 2,80** 2,62 2,76 2,07 2,23 2,00 2,50** 

Houden de zorgverleners u op de hoogte van 

veranderingen in de ondersteuning van cliënten? 
3,31 3,10** 3,53 3,13** 2,81 2,95 2,67 2,23 2,59 2,50 

Hebben de zorgverleners dezelfde belangen als u? 

 
3,63 3,30** 3,02 2,82** 3,20 3,16 3,34 2,82* 3,37 3,30 

Zijn zorgverleners het eens met u over de verdeling van 

middelen (tijd, personeel, geld)? 
3,29 2,80** 3,67 3,11** 3,19 3,32 2,90 2,23* 3,39 2,96** 

Benaderen de zorgverleners de cliënt op dezelfde manier? 3,32 3,02** 3,20 3,27 2,62 2,38** 3,13 2,47* 3,04 2,80* 

Werken de zorgverleners met u samen als zich problemen 

voordoen in de ondersteuning van cliënten? 
3,29 3,19 3,22 3,13 3,04 3,31 3,53 3,00* 2,78 2,50 
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Bijlage 4 

Hulpverleners enquête 
 
Onderstaand staan de vragen die zijn voorgelegd aan alle betrokken hulpverleners rond volwassenen` met multiproblematiek in de 5 wijken. 
De vragen zijn digitaal voorgelegd. 
 
 
Vragenlijst voor zorgverleners van cliënten met meervoudige problematiek  
 
Toelichting 
De Erasmus Universiteit Rotterdam doet een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid met de zorg en ondersteuning die wordt geboden 
aan cliënten met meervoudige problematiek in de gemeente Rotterdam. Het onderzoek richt zich specifiek op de wijken Bloemhof, Lage Land, 
Hillesluis, Lombardijen en Ommoord. 
 
Als u in een of meerdere van deze wijken als zorgverlener zorg of ondersteuning biedt aan deze cliënten dan nodigen we u van harte uit uw 
mening en ervaringen met ons te delen.  
 
Met dit onderzoek willen we inzicht bieden in de mate waarin het ondersteuningsaanbod volgens zorgprofessionals aansluit op de 
(meervoudige) behoeften van cliënten (passendheid) en de mate waarin het hulpverleningsaanbod onderling is afgestemd, zodat het goed op 
elkaar aansluit en er geen hiaten of overlapping ontstaat (integraliteit). Op deze wijze wordt ook duidelijk op welke punten nog ruimte is voor 
verbetering en kunnen aanbevelingen worden gedaan aan de gemeente Rotterdam. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer.. minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening en uw inschatting. 
De antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.  
 
In deze vragenlijst worden onder zorgverleners alle mogelijke zorgverleners en vrijwilligers verstaan. Wanneer gesproken wordt van een cliënt, 
kan dit uiteraard ook patiënt zijn.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn de vragenlijst binnen twee weken in te vullen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Nog vragen? 
Voor vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met Laura Menschaart, onderzoeker van het Erasmus School of Health Policy and 
Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. menschaart@bmg.eur.nl; 010- 408 85 44. 
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A.  UW WERK ALS ZORGVERLENER 
 
 
1. Wat is uw huidige functie en bij welke organisatie?  
 
Functie:…………………………………………………………………………………………………  
 
Organisatie:…………………………………………………………………………………………… 
 
2. Hoeveel uur werkt u per week in deze functie?  
o minder dan 8 uur  
o 8 tot 16 uur  
o 17 tot 24 uur  
o 25 of meer 

 
3. Hoe lang werkt u als zorgverlener in de gemeente Rotterdam? 
o korter dan 6 maanden tussen 6 en 12 maanden  
o 1 tot 3 jaar  
o 3 tot 5 jaar  
o 5 tot 10 jaar  
o 10 jaar of meer  
 
4. a) Kruis aan in welke wijk u werkt. Als u op meerdere plaatsen werkt of cliënten vanuit 

verschillende wijken krijg, zijn er uiteraard meerdere mogelijkheden.  
 
o Bloemhof    
o Het Lage Land  
o Hillesluis  
o Lombardijen 
o Ommoord 
o Anders, namelijk:…………………………………………….. 
 

b) Als meerdere plaatsen heeft aangekruist: op welke plaats werkt u het meest?  
……………………………………………………………………………………………………………  
 
5. Hoe lang werkt u als zorgverlener in deze wijk? 
(als u in meerdere wijken werkt, vult u het in voor de wijk waar u het langst werk) 
o korter dan 6 maanden tussen 6 en 12 maanden  
o 1 tot 3 jaar  
o 3 tot 5 jaar  
o 5 tot 10 jaar  
o 10 jaar of meer  
 
6. Welke problematiek komt u het meest tegen bij uw cliënten? U kunt hierbij denken aan 

problematiek als sociaal isolement, eenzaamheid, fysieke gezondheid, psychische 
problematiek, schulden, licht verstandelijke beperkingen, opvoedings, etc. of combinaties 
daarvan.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
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B.  INTEGRALITEIT ONDERSTEUNING 
 
 
De volgende vragen gaan over de mate waarin integraliteit van zorg en ondersteuning plaats 
vindt op dit moment en 3 jaar geleden.  
 
Met integraliteit wordt bedoeld de mate waarin het hulpverleningsaanbod onderling is 
afgestemd, zodat het goed op elkaar aansluit en er geen hiaten of overlapping ontstaat. Het 
betreft een brede definitie waarbij het gaat om zorg en ondersteuning over verschillende 
levensdomeinen en wetten heen. 
 
Wanneer u 3 jaar geleden nog niet werkzaam was als zorgverlener in de gemeente Rotterdam 
dan kunt u deze laatste vraag overslaan en geeft u alleen aan hoe de situatie nu is.  
 
U wordt gevraagd per type organisatie aan te geven wat uw ervaringen over het algemeen 
zijn met zorgverleners vanuit deze organisaties. We onderscheiden hierin 5 categorieën: 
 

1. 0e lijn: betreft vrijwilligersorganisaties, welzijnspartijen (bijv. Dock, Radar, Pit010, 
Buurtwerk, Ijsselwijs), vrijwilligers, kerken, sportverenigingen. 

2. het wijkteam 
3. 1e lijn: huisarts, praktijkondersteuners (POH) 
4. Wijkverpleegkundigen (die indicaties mogen stellen; niveau 5). 
5. Verwijspartners: waar WMO arrangement plaatsvindt (bijv. Aafje, Laurens, 2e lijns 

zorgaanbieders) 
 
U kunt per categorie zorgorganisatie/zorgverleners aangeven in welke mate een aspect aan 
de orde is of niet. De antwoordmogelijkheden zijn als volgt: 
 
0=niet van toepassing (als u niet te maken heeft met deze zorgverleners/organisaties hebt) 
1=niet 
2=heel beperkt 
3=beperkt 
4=veel 
5=volledig 
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Omcirkel het juiste antwoord nu 3 jaar geleden 

In hoeverre…. 
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1. communiceren de zorgverleners met u over de cliënt?  0 1 2 3 4 
5  

  0 1 2 3 
4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 

5 
0 1 2 3 4 

5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 
5 

0 1 2 3 4 
5 

0 1 2 3 4 
5 

 0 1 2 3 4 
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2. communiceren de zorgverleners op tijd met u over de cliënt 
                    

3. communiceren de zorgverleners nauwkeurig met u over de 
cliënt                     

4. werken de zorgverleners samen met u als zich problemen 
voordoen in de ondersteuning aan de cliënt?                     

5. zijn de zorgverleners op de hoogte van uw taken, functies en 
expertise in de ondersteuning voor de cliënt?                     

6. respecteren de zorgverleners die betrokken zijn bij de cliënt u? 
                    

7. zijn de zorgverleners het met u eens hoe de zorg geleverd 
moet worden aan de cliënt?                     

8. houden de zorgverleners u op de hoogte van veranderingen in 
de ondersteuning?                      

9. hebben de zorgverleners dezelfde belangen als u?                      
10. zijn zorgverleners het eens met u over de verdeling van 

middelen (tijd, personeel, geld)?                      
11. benaderen de zorgverleners de cliënt op dezelfde manier?  
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Belemmeringen in de samenwerking en continuïteit van zorg 
 
Onderstaande vraag dient u te beantwoorden voor uw eigen werksituatie op dit moment.  
In hoeverre belemmeren onderstaande aspecten een goede onderlinge samenwerking in de ondersteuning en zorg aan cliënten met 
meervoudige problematiek?  
 
 

niet heel beperkt beperkt veel volledig 

12. verschillen in doelen  1 2 3 4 5 

13. eigenbelangen  1  2  3  4  5  
14. verdeling van middelen (tijd, personeel, geld)  1  2  3  4  5  

15. afspraken rondom privacy en geheimhouding  1  2  3  4  5  

16. protocollen  1  2  3  4  5  
 
 
17. Kunt u voor elk type zorgorganisaties/zorgverleners middels een rapportcijfer van 1 tot 10 aangeven hoe tevreden u bent met de 

samenwerking om gezamenlijk goede ondersteuning te bieden aan cliënten met meervoudige problematiek? 
 

1. 0e lijn: betreft vrijwilligersorganisaties, welzijnspartijen (bijv. Dock, Radar, Pit010, Buurtwerk, Ijsselwijs), vrijwilligers, kerken, 
sportverenigingen. 

2. het wijkteam 
3. 1e lijn: huisarts, praktijkondersteuners (POH) 
4. Wijkverpleegkundigen (die indicaties mogen stellen; niveau 5). 
5. Verwijspartners: waar WMO arrangement plaatsvindt (bijv. Aafje, Laurens, 2e lijns zorgaanbieders) 

 
18. Kun u uw rapportcijfer toelichten? 

…..open vraag…. 
 



74 
 

 
 
C.  PASSENDHEID ONDERSTEUNING 
 

 
De volgende vragen gaan over de mate waarin passende zorg en ondersteuning wordt geboden op dit moment voor de cliënten waar u mee te 
maken hebt in uw werk. 
 
Met passende zorg en ondersteuning wordt bedoeld de mate waarin het ondersteuningsaanbod ervaren wordt als aansluitend op de 
(multidimensionele) behoefte van de cliënt en rekening houdend met de beperkingen die er in een situatie zijn. 

 
Wat vindt u van de passendheid van de zorg en ondersteuning aan cliënten met meervoudige problematiek?  
 

Met de ondersteuning die nu geleverd 
wordt door mij … 

Helemaal Enigszins 
wel 

Neutraal Enigszins 
niet 

Helemaal 
niet 

Weet 
niet 

niet van 
toepassing 

1. kunnen cliënten naar vermogen 
participeren in de samenleving  

       

2. kunnen cliënten ondanks bepaalde 
beperkingen zo zelfstandig mogelijk 
leven  

       

3. wordt het sociale netwerk van de 
cliënt ingeschakeld 

       

4. kan flexibel worden ingespeeld op 
de veranderende situatie van 
cliënten 

       

5. wordt aan de verschillende 
behoeften van cliënten voldaan 

       

 
In hoeverre… 
6. wordt u bij het leveren van passende 

ondersteuning belemmerd door de 
wet/regelgeving?  

       

7. wordt u bij het leveren van passende 
ondersteuning belemmerd door de 
werkdruk?  
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8. wordt u bij het leveren van passende 
ondersteuning belemmerd door het 
werk van andere zorgverleners / 
organisaties?  

       

9. wordt u bij het leveren van passende 
ondersteuning belemmerd door de 
afstemming met andere 
zorgverleners / organisaties?  

       

10. neemt u de kosten van de 
ondersteuning mee in uw besluit de 
gevraagde ondersteuning te 
leveren? 

       

 
11. Kunt u middels een rapportcijfer van 1 tot 10 aangeven hoe tevreden u bent met de passendheid van de zorg en ondersteuning die u kunt 

bieden aan cliënten met meervoudige problematiek? 
 

12. Hieronder kunt u uw rapportcijfer toelichten en aangeven waarom u wel of niet in de gelegendheid bent om passende zorg en ondersteuning te 
bieden. 
 

…….. (OPEN VRAAG) 
 

13. Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen om passende zorg en ondersteuning te bieden? 
…….. (OPEN VRAAG)
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14. In welke mate kunt u uw cliënten met 
de volgende beperkingen zorg, 
ondersteuning of begeleiding 
bieden? 

       

verstandelijk Zeer 
slecht 

Enigszins  Neutraal Redelijk 
goed 

Zeer goed Weet 
niet 

niet van 
toepassing 

somatisch Zeer 
slecht 

Enigszins  Neutraal Redelijk 
goed 

Zeer goed Weet 
niet 

niet van 
toepassing 

psychisch Zeer 
slecht 

Enigszins  Neutraal Redelijk 
goed 

Zeer goed Weet 
niet 

niet van 
toepassing 

praktische hulpvragen (bijv. 
financiën)? 

Zeer 
slecht 

Enigszins  Neutraal Redelijk 
goed 

Zeer goed Weet 
niet 

niet van 
toepassing 

 
15. Wat is de meerwaarde van het werken met integrale wijkteams? (meerdere antwoorden mogelijk)  

o aanvullende kennis en expertise  
o tijdsbesparing  
o preventieve aanpak / vroeg signalering 
o betere samenwerking met partners  
o kostenbesparing 
o betere inventarisatie van de problematiek 
o zorgvuldige afweging m.b.t. doorverwijzing 
o anders, namelijk… 

 
 

16. Wat zijn de nadelen van het werken met integrale wijkteams?  
(OPEN VRAAG) 
………………… 
…………………. 
………………….  
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D. CLIENT EN EIGEN KRACHT 
 
 
 

 Helemaal 
oneens 

Enigszins 
oneens 

Neutraal Enigszins  
eens 

Helemaal 
eens 

Weet 
niet 

niet van 
toepassing 

1. Zorgverleners van andere 
organisaties zitten met mij op 1 lijn in 
het betrekken van cliënten in de 
ondersteuning. 

       

2. Ik schakel het sociale netwerk van 
cliënten in wanneer cliënten dit zelf 
niet durven of hier niet in toe in staat 
zijn 

       

3. Ik schakel vrijwilligers of 
welzijnsorganisaties in wanneer dit 
nodig is 

       

4. Samen met mijn cliënt/klant maak ik 
een plan om het hulptraject zo kort 
mogelijk te houden. 

       

5. Ik heb een goed beeld van het 
informele zorgaanbod dat er is in de 
wijk 

       

6. Er zijn doelgroepen waarbij het niet 
lukt om hen in eigen kracht te zetten 

       

7. Ik vind het een risico om bepaalde 
zorg- en hulptaken over te laten aan 
informele organisaties en 
mantelzorgers 
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E. ACHTERGROND INFORMATIE 
 
 
Als laatste willen we u vragen nog een aantal vragen over uzelf in te vullen. Deze gegevens 
worden gebruikt om de groep respondenten te beschrijven. Uw anonimiteit wordt 
gewaarborgd. 
 
1. Wat is uw geboortejaar? ………………………… 
 
2. Wat is uw geslacht?   man  vrouw  
 
 
3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? ………………………………………………………… 

(Een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) 
 
o lager onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs)    
o lager of voorbereidend 
o beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO, VMBO)  
o middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)    
o middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (MBO-lang, MTS, 

MEAO, BOL, BBL)    
o hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, 

Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)  
o hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

wetenschappelijk onderwijs (universiteit)  
o anders, nl............................................................. 

 
 
 
 
Mocht u nog aandachtspunten of opmerkingen hebben dan kunt u deze hieronder 
vermelden. 
……… 
……… 
 
 
 
 
 
Wij danken u hartelijk voor het invullen!  
Als u het op prijs stelt de resultaten van het onderzoek te ontvangen dan kunt u 
hier uw emailadres achter laten. 
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F. DOORVERWIJZEN VAN CLIENTEN 
 
 
1. Naar welke voorzieningen wijst u door? (meer antwoorden mogelijk) 

o Wmo-consulent 
o Bijzondere bijstand-consulent 
o Gemeentelijke schuldhulpverlening 
o GGZ 
o Huisarts 
o Individuele begeleiding/ dagbesteding 
o Jeugd-GGZ 
o Langdurige zorg/ langdurige begeleiding 
o POH-GGZ 
o Psychiater 
o Psycholoog 
o Schuldhulpverlening-consulent 
o Sociale dienst (UWV) 
o Veilig Thuis 
o Verslavingszorg 
o Voorliggende voorzieningen als sport, cultuur, welzijnsactiviteiten 
o Wwb-consulent 
o Overig, namelijk:……….. 

 
2. Verwijst u door het werken in wijkteams meer, even veel of minder door naar de    

     tweede lijn dan 3 jaar geleden? 
o Ik verwijs meer door naar de tweede lijn 
o Ik verwijs evenveel door naar de tweede lijn 
o Ik verwijs minder door naar de tweede lijn 
o Niet van toepassing (3 jaar geleden deed ik ander werk) 
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In hoeverre: Helemaal 
 

Enigszins 
wel 

Neutraal Enigszins 
niet 

Helemaal 
niet 

Niet van 
toepassing 

3. wordt de cliënt begeleid bij de 
overdracht of doorverwijzing naar 
een andere hulpverlener?  

      

4. Bent u op de hoogte of de cliënt na 
doorverwijzing/overdracht naar een 
andere hulpverlener de bedoelde 
ondersteuning ontvangt die de cliënt 
nodig heeft? 
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