
de Anderslander

Voor u ligt de tweede Anders-
lander. Opnieuw een krant 
over de sociale wijkteams in 
Gelderland. Een krant vol 
verhalen. Verhalen over 
successen, ervaringen en 
leerpunten. We worden blij 
van deze krant. Er zit energie 
in, kracht en geloof in de 
meerwaarde van de wijk-
teams. 

De wijkteams, of hoe ze ook 
genoemd worden, zijn nog niet 
klaar. Er gaan dingen mis en 
ontwikkelingen gaan niet zo snel 
als betrokkenen zouden willen, 
maar het gaat wel de goede kant 
op. De lijn lijkt, zo spreekt uit de 
artikelen in deze krant, dat er meer 

ruimte komt voor de eigen 
oplossingen van de mensen waar 
het om gaat, dat er meer en beter 
samen wordt gewerkt en dat de 
rode draad is: de goede vragen 
stellen. 

Op pagina 16 vertelt Harald, een 
jongerenwerker, die nu teamleider 
is van een van de wijkteams in 
Nijmegen, dat het er om gaat dat je 
de goede vragen stelt. “Niemand 
kan alles weten.” Door elkaar op te 
zoeken en samen te denken krijg je 
betere oplossingen.
In Apeldoorn vraagt een medewer-
ker tijdens het gesprek met een 
inwoner, die bij het wijkteam komt 
met ondersteuningsvraag, ook naar 
wat diegene zelf zou kunnen doen 

voor een ander. Zo doe je een appel 
op wat iemand kan. Daar zijn leuke 
matches uit voortgekomen.
“Blijkbaar is het nog niet zo 
makkelijk om op de vraag gericht 
te blijven”, zegt Petra Montforts in 
haar bijdrage. Het zijn ogenschijn-
lijk kleine stapjes en nuances in de 
attitude van een hulpverlener, die 
het verschil maken tussen zorg 
overnemen en de regie bij de cliënt 
laten. Progressiegericht werken is 
een voorbeeld van een werkwijze 
die werkt en waarbij NIVEA 
onmisbaar is. NIVEA staat voor: 
Niet Invullen Voor Een Ander. 

De vraag om de meerwaarde in 
beeld te krijgen leeft. Gemeente-
raadsleden vragen er naar, de 

wethouder wil weten of het geld 
goed ingezet wordt en de mensen 
om wie het gaat willen een beter 
antwoord op hun vraag. Lukt dat? 
In Zutphen blijkt, zo is te lezen op 
pagina 3, dat de opbrengst van het 
werken vanuit sociale wijkteams 
beter en goedkoper is. Ook in 
Winterswijk zien ze, lees het artikel 
over de lerende dialoog, dat ze 
door een betere samenwerking tot 
creatievere en beter passende 
oplossingen komen.

We laten Kentalis, een specialisti-
sche zorgaanbieder, aan het woord 
over hun zoektocht naar verbin-
ding met de lokale ontwikkelingen. 
Dit is het verhaal van één specialis-
tische zorgaanbieder, maar de 

vraag geldt voor vrijwel alle 
specialistische zorgaanbieders. 
Hoe zorgen we ervoor dat de 
kennis die nodig is om zorgvuldig 
en tijdig te signaleren, beschikbaar 
is op de juiste plek?

In deze krant ook ruimte voor de 
vrijwilliger en de mantelzorger. 
Cruciale samenwerkingspartners 
voor de wijkteams om die beter 
passende oplossingen te realiseren. 
Deze en nog veel meer verhalen 
vindt u in deze Anderslander. De 
redactie heeft er weer met plezier 
aan gewerkt en we danken 
iedereen die we voor deze krant 
gesproken hebben voor hun 
bijdrage.

Zoveel gemeenten als Gelder-
land heeft, zoveel varianten 
zijn er als het gaat om de 
lokale uitwerking van de 
transformatie in het sociale 
domein. Overal gaat het 
anders. Is dat erg?

Ik denk van niet. Het is juist de 
kracht van het proces dat gaande 
is. Ik zie in elke gemeente mensen 
die vanuit een aantal waarden 
bezig zijn met het vormgeven van 
een betere samenwerking en 
daarmee een beter product. Ik zie 
creatieve en praktische oplossin-
gen, soms uit nood geboren. Ik zie 
snelle en minder snelle ontwikke-
lingen en ik zie keuzeverschillen als 
het gaat om prioriteiten. De 
mensen die betrokken zijn maken 
het verschil. 
Ik hoor mensen vaak zeggen dat 
het wiel toch niet overal opnieuw 
hoeft te worden uitgevonden. Nee, 

wielen niet. Wielen kun je, toen die 
eenmaal uitgevonden waren, op 
vele manieren inzetten. Maar ook 
voor wielen geldt dat je ze aan 
moet passen aan het doel en de 
omgeving. Fietswielen, rolstoelwie-
len, spinnewiel, winkelwagenwiel-
tjes, de wielen van de gouden 
koets. Alle wielen zijn aangepast 
aan de functie die ze moeten 
hebben. 
Voor wijkteams ligt dit niet anders, 
als we de waarden als de basiscon-
structie zien en de lokale inbed-
ding als de aanpassing aan de 
functie. De waarden van de 
wijkteams komen overeen. In de 
ene gemeente gebruiken ze andere 
termen dan in de andere en het 
accent verschilt, maar mensen 
zoveel mogelijk de regie over hun 
leven laten houden, de vraag 
serieus nemen, samenwerken 
vanuit de vraag, zijn waarden die 
overal aan de basis liggen van de 

ontwikkelingen in het lokale 
sociale domein. 
Groeivarianten
Wat de wijkteamontwikkeling 
speciaal maakt zijn de groeivarian-
ten. We lezen er ook over in deze 
krant. Daar waar de ene gemeente 
tientallen sessies organiseert om 
vooral alle inwoners en organisa-
ties bij de ontwikkelingen te 
betrekken neemt een andere 
gemeente de regie door een 
blauwdruk te maken voor de 
gewenste ontwikkeling. Niet dat ze 
niet eerst haar oor te luisteren 
heeft gelegd bij betrokkenen, maar 
de voorzet komt in die gemeenten 
nadrukkelijk van de gemeente zelf. 
Zij heeft een visie op hoe de 
samenwerking in het sociale 
domein er uit zou moeten zien.

Mensen maken het verschil
In elke gemeente zijn het de 
mensen die het verschil maken. In 

de ene gemeente is het de wethou-
der die een duidelijke visie heeft, 
daar in het college draagvlak voor 
vindt en dat probeert te realiseren. 

In een andere gemeente zijn het 
cruciale sleutelfiguren die het 
beleid van de gemeente meebepa-
len. Soms zijn zij beleidsmedewer-
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kers van de gemeente, maar het 
kunnen ook visierijke personen 
van organisaties zijn of andere 
personen uit de gemeente die van 
zich laten horen over hoe het zou 
moeten. Zij zoeken medestanders 
en gaan met de gemeente in 
gesprek. Zij hebben ideeën wat er 
nodig is en zetten hun stempel op 
de koers en wijze van organiseren 
en inrichten. In elke gemeente zijn 
er van die mensen. Naast vele 
andere factoren, zoals grootte van 
de gemeente, politieke kleur, 
historische ontwikkelingen, 
financiële situatie en bevolkings-
samenstelling, maken deze 
inspirerende personen het 
verschil. Voor een van bovenaf 
opgelegd format loopt niemand 
warm. De kans op succes is groter 
als een lokaal vormgegeven model 
in samenspraak met belangheb-
benden tot stand komt en als 
enthousiaste mensen verantwoor-
delijk zijn voor de realisering.

andere verschillen
In sommige gemeenten is geen 
wijkteam, maar kiest men na-
drukkelijk voor een loket (sociaal, 
Wmo of nog breder) waar in-
woners terecht kunnen met hun 
vragen. 
Wat ook verschilt is de samenwer-
king met andere gemeenten. 
Sommige vraagstukken worden 
lokaal, sommige regionaal 
opgepakt. In de regio Nijmegen 
staat bijvoorbeeld ‘de Combi-
natie’ in de steigers. Een 
regionaal samenwerkings-
verband van 
een groot 
aantal 
zorgaanbie-
ders die voor 
de wijkteams in 
de acht gemeenten, 

de complexere vragen oppakt. 
Putten, een gemeente die tot 1 
januari jongstleden meedraaide in 
de regionale ontwikkeling van 
CJG-teams, heeft gekozen om 
daarvoor lokaal Buurtzorg Jong in 
te zetten. 
In de gemeente Arnhem werkt 
men toe naar een zelfstandige 
stichting voor de 16 lokale gebieds-
teams. Elders pakt men het 
regionaal op. Zo bestaat sinds 1 
januari 2015 de ‘Stichting Jeugd 
Noord-Veluwe’ voor de CJG-teams 
van de zes samenwerkende 
gemeenten. 

congruentie van het stelsel
Ik geloof ook in de noodzaak van 
congruentie van het stelsel. Als een 
gemeente wil dat inwoners de 
regie pakken en de ruimte nemen 
om zelf goede oplossingen voor 
hun vragen te vinden dan moeten 
de professionals die daar soms bij 
moeten ondersteunen ook die 
ruimte krijgen. En de beleidsme-
dewerker van de gemeente heeft 
evenzo de ruimte nodig om die 
gewenste ontwikkeling te onder-
steunen. 

Elastiekjes 
Op 24 maart 2015 werd het 
congres De kracht van het sociale 
wijkteam georganiseerd. Dagvoor-
zitter Peter Paul Doodkorte 
refereerde aan een twents project 
waar ik aan meegewerkt heb. Peter 
Paul haalde het beeld op van de 

‘elastiekjes’. Een beeld dat we 
gebruikten om inzichtelijk te 
maken hoe 

medewerkers die anders willen 
gaan werken, teruggetrokken 
worden door ‘elastiekjes’: proces-
sen, gewoontes, bestaande 
regelingen en groepsdruk van 
collega’s die een tegenkracht 
vormen tegen de gewenste 
veranderrichting in. Je bewust zijn 
van die tegenkrachten is cruciaal 
in een veranderproces. 
De boodschap die ik uit dat beeld 
en uit de oproep van Peter Paul op 
het congres oppakte is deze: geef 
de mensen die het moeten doen 
‘echt’ de ruimte, houd ze niet door 
allerhande bewuste of onbewuste 
regels tegen om daadwerkelijk de 
eigen oplossing van de hulpvrager 
te realiseren.

Vind lokaal het wiel uit!
De kracht van deze ontwikkeling 
ligt bij de gemeenten. Die kunnen 
daadwerkelijk zorgen voor betere 
samenwerking. Die kunnen 
regelen dat de regie in huishou-
dens waar op veel terreinen 
ondersteuning nodig is, centraal, 
bij één persoon, komt te liggen. In 
een probleemgezin in Groningen, 
dat onlangs in het nieuws was, 
kwamen 26 instanties. Zesentwin-

tig! Ik ken veel huishoudens waar 
complexe problemen spelen maar 
26, ik kan ze niet bij elkaar 
verzinnen. Een bestuurder van een 
van de betrokken organisaties 
sprak naar aanleiding van het 
evaluatierapport waarin de 
conclusie staat dat er niet goed 
werd samengewerkt, dat “we er 
blijkbaar niet van leren. Nog 
steeds zijn er situaties waar 
hulpverleners naast elkaar aan de 
slag zijn. Allemaal goedwillende 
hulpverleners, die individueel hun 
best doen maar elkaar niet 
opzoeken, die niet afstemmen wie 
wat doet.” 
Nu ligt er een kans om ondersteu-
ning aan gezinnen, aan huishou-
dens beter te organiseren. Met een 
lokaal team waarin men elkaar 
weet te vinden. Waar men de 
attitude ontwikkelt om samen op 
te trekken; de mensen met de 
ondersteuningsvraag en de 
mensen er om heen. Professionals, 
vrijwilligers, maar vooral ook de 
mensen die persoonlijk bij het 
gezin betrokken zijn. Waar de 
regie bij mensen zelf blijft en zij 
daarbij, zo nodig, ondersteuning 
krijgen. Van één persoon, een 

professional of vrijwilliger die het 
vertrouwen heeft. Die mede 
verantwoordelijk is dat er één plan 
is waarin staat hoe inzet van al die 
26 hulpverleners gericht is op de 
doelen die het gezin zich heeft 
gesteld.
Hoe? Dat is afhankelijk van de 
mensen die het moeten doen en de 
visie die er is op waar men naar toe 
wil werken. Met elkaar de passen-
de werkwijze vinden waar draag-
vlak voor is, gegeven alle lokale 
omstandigheden. Het proces om 
daar duidelijkheid over te krijgen 
is vormend voor alle betrokkenen 
en helpt om op de gewenste 
situatie uit te komen. De cruciale 
vraag is met welke omstandighe-
den we rekening moeten houden 
om te bepalen wat het meest 
geschikte wiel is.

Sociale wijkteamS effectief?
Anja van de Boer

De Effectencalculator start bij het 
echte werk: individuele casussen. 
Een groep van vijf tot zeven 
betrokkenen, waaronder de cliënt, 
neemt de aanpak van het sociale 
wijkteam onder de loep. Om een 
zo betrouwbaar mogelijk beeld te 
creëren, is het zinvol om ook 
mensen die kritisch zijn op de 
aanpak aan tafel te hebben. De 
evaluatie start met een korte 
beschrijving van de beginsituatie 
van de cliënt. Vervolgens beschrij-
ven de deelnemers welke onder-
steuning is geboden en wat deze 
ondersteuning betekende voor de 
cliënt en de kwaliteit van leven. 

Daarna beschrijven ze op basis van 
de beginsituatie de traditionele 
aanpak. Oftewel de aanpak zoals 
die er uitzag zonder het wijkteam. 
Welke ondersteuning zou in de 
traditionele werkwijze geboden 
zijn? En welk effect zou deze 
aanpak op de cliënt hebben gehad? 
In een gesprek van circa drie uur 
leggen de betrokkenen alle 
puzzelstukjes bij elkaar. Met 
behulp van de Maatschappelijke 
Prijslijst wordt aan alle ondersteu-
ningsactiviteiten een prijskaartje 
gehangen. Dat maakt het verschil 
tussen de nieuwe en traditionele 
werkwijze meteen duidelijk.

Het resultaat
De leden van een sociaal wijkteam 
zijn na het toepassen van de 
Effectencalculator in staat om 
maatschappelijke kwaliteit te 
koppelen aan economische 
aspecten. Ze zijn door het toeken-
nen van geldbedragen aan de 
gepleegde acties bewust van 
kosten. Kosten van de eigen 
werkzaamheden blijken lang niet 
altijd bekend bij de betreffende 
professionals. Daarnaast biedt het 
instrument inzicht in het effect van 
de aanpak op de kwaliteit van 
leven van de cliënt. 
De Effectencalculator is niet alleen 
bruikbaar voor wijkteams. Het 
instrument valt ook prima in te 
zetten voor andere vernieuwende 
interventies.

Hand in hand
De Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
rebel Group, Ecorys en Jochum 
Deuten, vrijgevestigd adviseur en 
onderzoeker, hebben gezamenlijk 
de Effectencalculator ontwikkeld. 
Jochum Deuten vertelt over het 
ontstaan: “Een paar jaar terug 
werden we voor het eerst gecon-
fronteerd met de befaamde 
‘keukentafel’-aanpak. Een per-
soonlijk plan waarin individuele 
doelen en effecten worden 

nagestreefd. De klassieke 
evaluatie-instrumenten, waarmee 
we altijd werkten, bleken opeens 
minder geschikt. Die gaan vaak uit 
van groepen mensen, bij wie 
vergelijkbare effecten optreden.
Ook zagen we dat het zakelijke 
aspect steeds sterker speelt in het 
domein van welzijn en zorg. 
Professionals zoals wijkverpleeg-
kundigen en leden van een 
wijkteam moeten kostenbewust 
worden. Op beleidsniveau en in 
het management speelt het 
financiële aspect natuurlijk ook 
keihard. Maar we wilden dat wel 
nadrukkelijk in verband brengen 
met de maatschappelijke op-
brengst van een aanpak of 
interventie. Vaak worden die apart 
bekeken en onderzocht. De 
Effectencalculator brengt ze juist 
samen in beeld. Dan zie je ook 
mooi dat ze in best veel gevallen 
hand in hand gaan: hoe beter een 
cliënt of bewoner zijn leven weer 
op het spoor krijgt, hoe minder 
maatschappelijke kosten er voor 
hem/haar gemaakt hoeven te 
worden.
Daarnaast wilden we alle gezichts-
punten rond een casus meenemen. 
En zelfs met elkaar in gesprek 
brengen. Die casussen zitten best 
complex in elkaar en dan pas krijg 

je een compleet beeld.” 
Zo, dit werkt echt goed
“Bovendien zijn bijvoorbeeld die 
wijkteams zo hard in ontwikkeling, 
dat het opstellen van een casus-
beeld met de Effectencalculator 
een mooi moment van reflectie is. 
In de drukke dagelijkse praktijk, 
met een flinke ‘caseload’, gunt men 
zich daar vaak geen tijd voor. 
terwijl dat juist in zo’n hectische 
tijd van groot belang is. Daarmee 
is de Effectencalculator een mes 
dat aan twee kanten snijdt.
Enerzijds breng je met elkaar de 
nodige informatie voor een 
evaluatie bij elkaar. Anderzijds is 
er een waardevol moment van 
casusleren.
Al bij de eerste toepassing in de ge-
meente Peel en Maas hadden we 
zoiets van ‘zo, dit werkt echt goed’. 
Na afloop van een sessie horen we 
heel vaak hoe leuk en leerzaam het 
is om zo’n casus helemaal door te 
spitten. Het is ook mooi om te 
zien, dat steeds meer mensen dat 
herkennen. Er is dan ook veel 
belangstelling van mensen om zelf 
‘Effectencalculateur’ te worden. De 
komende dynamische jaren 
hebben we die hard nodig.”

Silly
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sociale wijkteams zijn in bijna alle Gelderse gemeenten actief. 
Wat betekent de inzet van de sociale wijkteams voor de 
inwoners van Gelderland? Zijn de sociale wijkteams werkelijk 
goedkoper dan de gebruikelijke werkwijze? Hoe langer de 
sociale wijkteams acteren hoe vaker deze vragen gesteld 
worden. Want wat is nou de meerwaarde van deze aanpak? 
De Effectencalculator geeft antwoord op deze vragen. Ze stelt 
de kwaliteit van leven van de cliënt/ bewoner centraal en 
maakt de maatschappelijke kosten inzichtelijk.

De gemeente Zutphen is bekend 
met de Effectencalculator. Er zijn 
al vier casussen geëvalueerd en er 
volgen er meer. “We hebben 
bewust voor dit instrument 
gekozen, omdat je met de cliënt 
aan tafel zit. Dat is bij uitstek de 
partij die kan vertellen wat een 
interventie hem of haar heeft 
opgeleverd.” Aan het woord is 
beleidsadviseur Gerard Borgonjen 
van de gemeente Zutphen. 
“Daarnaast spreekt ons aan dat je 
terugkijkt in de tijd. Het gaat niet 
om speculeren over de toekomst, 
maar om feiten die hebben 
plaatsgevonden. Je fileert een 
casus echt tot op het detail.” 

Gerard was toehoorder bij de 
geëvalueerde casussen van de 
wijkteams. “Het mooie van deze 
methode is dat je echt in gesprek 
bent met de mensen zelf. Werkt de 
aanpak die we hebben gekozen? 
Wat betekende het voor de cliënt? 
Het is waardevol dat je in gesprek 

bent samen.” Gerard ziet ook de 
waarde van het gesprek als de 
cliënt er niet bij aanwezig kan zijn. 
“Soms is de problematiek te 
gevoelig voor een cliënt om terug 
te kijken en uitgebreid te bespre-
ken. De professionals zijn in zulke 
gevallen heel goed in staat om aan 
te geven wat er zeer waarschijnlijk 
gebeurd zou zijn als het wijkteam 
er niet was geweest. Bij het 
referentieverhaal blijft er altijd 
enige mate van speculatie, maar 
door overeenstemming van de 
professionals kun je toch een heel 
betrouwbaar beeld geven.” 

“Ja en na de sessie begon het 
wachten”, vertelt Gerard. “We 
waren heel nieuwsgierig naar de 
uitkomst en hoopten op een 
bevestiging van wat we zelf 
verwachtten: een aanpak die goed 
is voor onze inwoners en tegelij-
kertijd goedkoper is. toen het 
rapport kwam, bladerde ik snel 
door naar de laatste pagina’s waar 

de conclusie stond. Daar stond dat 
de opbrengst bij alle vier de casus-
sen beter is en tegen lagere kosten. 
Onze verwachting en hoop kwam 
uit. Ik heb de politiek en het 
management direct deelgenoot 
gemaakt van deze mooie op-
brengst. Nu kan ik niet alleen 
mijn vermoedens uitspreken , 
maar ook in keiharde euro’s 
aangeven wat de waarde van de 
aanpak met de sociale wijkteams 
is.” 

Volgens Gerard is inzet van de 
Effectencalculator ook van waarde 
als de aanpak met sociale wijk-
teams niet beter en of goedkoper 
blijkt. “Dat geeft aanleiding om 
met partners in gesprek te gaan. 
Op basis van een aantal casussen 
moet je de boel niet rigoureus 
omgooien, maar samen bekijken 
waar je kunt bijstellen is dan wel 
zinvol.”

beveStiging van onderbuikgevoelenS

Gerard Borgonjen, beleidsadviseur gemeente Zutphen

Je bewust zijn van de tegenkrachten 
is cruciaal in een veranderproces.

www.effectencalculator.nl


