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1. 20 bewonersverhalen 
In de periode april tot en met augustus 2017 werden 
20 verhalen opgehaald van mensen die ondersteuning 
hebben ontvangen vanuit de toegang in de gemeente Epe. 
Daarbij ging het om de complexere, meervoudige hulpvragen 
rondom Wmo, jeugd, schulden, werk en inkomen. Tijdens een 
intensief gesprek met direct betrokkenen, rond een 
‘Effectencalculator’, werd de periode dat zij 
ondersteuning kregen nauwgezet in kaart gebracht. 

Dit rapport beschrijft de bevindingen uit deze 
verhalen. Deze zijn geordend rond de strategische 
doelen in het beleid van de gemeente Epe: 

• Tevredenheid 
• Zelfredzaamheid 
• Laagdrempelig en dichtbij 
• Organisatie van regie 
• Integraal en ontschot 
• Preventie 

In de verhalen blijken deze nauw samen te hangen. In 
figuur 1 staat de gevonden samenhang verbeeld.  

De pijlers in het beleid zijn er uiteindelijk op gericht een 
tweetal eindeffecten te realiseren: een hogere kwaliteit van 
leven voor inwoners, tegen lagere zorgkosten.  

§3 bevat negen aandachtspunten, voortkomend uit dit 
onderzoek. Deze worden ook gepositioneerd dit schema.  

figuur 1: samenhang strategische doelen 
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• huisarts 

• ziekenhuis 

• thuiszorg 

• TriviumPlus (advies indicatie) 

• Welzorg 

• ouderenzorg (Viattence) 

• Tactus verslavingszorg 

• Dimence (GGZ)  

• Ambulante dienst GGZ 

• Crisisdienst GGZ 

• Fact 

• psycholoog 

• Veilig Thuis 

• sportcoach 

• persoonlijke begeleiding (Riwis, 

Leger des Heils, Philadelphia) 

• zorg voor jeugd (o.m. 

Lindenhout) 

• kinderopvang 

• zorgboerderij 

• dagbesteding (o.m. Passerel) 

• begeleid wonen (o.m. 

De Ontmoeting) 

• huishoudelijke hulp (bijv. Verian) 

• vervoer bijzondere doelgroepen 

 

• CIZ 

• UWV 

• schuldhulpverlening / 

budgetbeheer (Stadsbank) 

• budgetbeheer 

• Stadsbank 

• bewindvoering 

• rechtbank 

• CJG4kracht 

• maatschappelijk werk 

• schoolmaatschappelijk werk 

• MEE 

• welzijn (De Koppel) 

• regulier onderwijs 

• speciaal onderwijs 

• pluspunt 

• leerplicht 

• Coda (Apeldoorn) 

• politie 

• Veilig Thuis 

• woningcorporatie (Traida) 

• voedselbank 

• formulierenteam 

• Kruimelschaar 

• St. Present 

• (taal)maatje 

 

In dit rapport vindt u ‘kwalitatieve uitkomsten’. Dat wil 
zeggen: het is informatie voortkomend uit verhalen, niet uit 
cijfers. Soms wordt een verwijzing gemaakt naar de 
cijfermatige resultaten uit de cliënttevredenheids-
onderzoeken, die voorafgaand aan dit onderzoek zijn 
uitgevoerd.  

Grote variatie 
De twintig verhalen laten een grote diversiteit zien. De 
ondersteuningsvragen die binnenkomen bij de toegang zijn 
zeer divers. Soms gaat om het regelen van goede 
kinderopvang. Soms gaat om het ‘hele leven’ dat van het 
spoor is geraakt.  

Dat vraagt de inzet van vele partijen. Naast de directe 
partijen binnen de toegang (CJG, schuldhulpverlening, 
Activerium, gemeente Wmo) waren ook ruim 40 andere 
partijen betrokken (zie kader hiernaast). 
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Per casus is in beeld gebracht welke onderdeel van de 
toegang betrokken is: 

• jeugd (via het CJG) 
• Wmo (via de Wmo-consulent van de gemeente) 
• schuld (via schuldhulpverlening van de gemeente) 
• werk en inkomen (via het Activerium). 

In figuur 2 is de variëteit goed te zien. Het geeft per casus 
aan hoeveel (andere) partijen betrokken zijn en geeft een 
indicatie van de kosten die verbonden zijn aan de geleverde 
inzet. De financiering hiervan kan uit diverse bronnen komen: 
van de gemeente, van de zorgverzekeraar, vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz) of uit nog andere kanalen, zoals 
Justitie.  
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figuur 2: Aantal betrokken partijen en investering per individuele casus 
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2. Negen aandachtspunten 
Na een zoekend overgangsjaar in 2015 beginnen partijen 
elkaar steeds beter te vinden en kristalliseert een werkwijze 
zich steeds beter uit. Uit de besprekingen rond de 
Effectencalculator met professionals én inwoners kwamen de 
volgende elementen die goed werken naar voren: 

• huisbezoeken van gebiedsteammedewerkers; 
• een goede start, waarin de hulpvraag in alle breedte op 

tafel komt en de bewoner het gevoel krijgt dat er 
geluisterd wordt én dat er actie komt; 

• één persoon waar je je vragen altijd kwijt kan; 
• zo min mogelijk verschillende directe contactpersonen; 
• samenwerking met de scholen; 
• integrale aanpak vanuit levensdomeinen. 

Ook zijn er in dit onderzoek aandachts- en verbeterpunten 
naar voren gekomen. Hieronder beschrijven wij 9 aandachts-
punten. In het vervolg van het rapport worden deze verder 
onderbouwd. 

1. Behoud en onderhoud van succesfactoren 
Het is de kunst de bovengenoemde elementen overeind te 
houden. Dat vergt een blijvende investering. Op momenten 
dat deze succesfactoren onder druk komen te staan, zoals 
momenteel het geval is door de sterk toegenomen wachtlijst 

rond Wmo-aanvragen, is het zaak deze te blijven garanderen. 
Dit kan bijvoorbeeld door professionals hier voldoende 
ruimte voor te blijven geven (uren) en het belang van de 
genoemde elementen te blijven benadrukken, bijvoorbeeld in 
werkoverleggen en gesprekken vanuit het management. 

2. Scherp zijn op de inzet van ‘derden’ 
De meeste frustraties worden ervaren wanneer er overdracht 
naar zorgverleners en ondersteuners buiten de toegang 
plaatsvindt. Zij lopen aan tegen zaken die zij van de toegang 
niet gewend zijn, zoals wachtlijsten, beperkte 
kennisoverdracht tussen organisaties of wisseling van 
contactpersoon. Bij het overdragen van regie over de casus 
moet er scherp op gelet worden dat de regie ook 
daadwerkelijk overgenomen wordt. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen door na overdracht nog een aantal maal contact op 
te nemen met de bewoner; of het proces nog loopt, volgens 
verwachting en naar tevredenheid. 

Tegelijkertijd is het zaak vanuit de toegang scherp te blijven 
op de voortgang van het proces, en zo nodig in te grijpen. Dit 
ook tegen de achtergrond dat het regelmatig gaat om 
kostbare trajecten, waarvan het resultaat niet gegarandeerd 
is. Al was het maar omdat het om ‘mensenwerk’ gaat. Zo kan 
er te weinig vertrouwen groeien tussen de inwoner en een 
persoonlijk begeleider. Ook kan het gaandeweg blijken dat 
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een uitgestippelde koers en bijbehorende doelen bijgesteld 
moeten worden. Dus enerzijds loslaten, anderzijds toezien. 

Dit toezien kan opgevat worden als onderdeel van ‘regie’. 
Door ervaringen op casusniveau te bundelen, ontstaat er ook 
zicht op de prestatie van gecontracteerde zorgaanbieders. 
Daarmee ontstaat er informatie over de kwaliteit van de 
dienstverlening, die waardevol is voor de inkoop door de 
gemeente. 

3. Regieconcept onder de loep 
In veel gevallen weten professionals en bewoners samen tot 
een goede regierolverdeling te komen. Deze lijkt als vanzelf 
te ontstaan, vanuit de mogelijkheden van de bewoner. De 
regierolverdeling zoals deze vanuit beleid bedoeld is (zie §6), 
is minder zichtbaar. In sommige gevallen leidde dit ertoe dat 
de regierol niet bij één persoon lag, of dat deze niet helder 
gecommuniceerd was. Dit had tot gevolg dat er 
onduidelijkheid heerste en het voor bepaalde taken niet 
helder was wie de actie-eigenaar was.  

Het is goed als ‘beleid’ en ‘praktijk’ samen de invulling van 
het regiebegrip nog eens onder de loep nemen. Wat is ook al 
weer de bedoeling van regie? Wat werkt goed in de praktijk? 
En welke praktische afspraken ondersteunen dit het best? 

4. De toegang is geen geheel, kansen voor betere signalering 
Vanuit jeugd, Wmo en schuldhulpverlening worden andere 
werkwijzen gehanteerd, dan vanuit werk & inkomen. Zo 
werken CJG, schuldhulpverlening en Wmo met een integrale 
vraaganalyse. In deze vraaganalyse wordt bekeken in 
hoeverre er vragen bestaan naast de door de inwoner zelf 
geformuleerde ondersteuningsbehoefte. Vanuit het 
Activerium kijkt men in principe alleen naar de vraag rondom 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en verloopt het contact 
via de balie, telefoon of email.  

Wanneer er bij elk type ondersteuningsvraag een integrale 
vraaganalyse wordt gedaan, is het waarschijnlijk dat er 
achterliggende problematiek eerder wordt gesignaleerd. Bij 
het Activerium liggen daarom kansen voor vroegtijdige 
aanpak en preventie van problemen in andere domeinen. 

5. Stroomlijnen struikeldomeinen 
De meest opvallende domeinen waar de deelnemers aan dit 
onderzoek zich ontevreden over uitspraken zijn: 

• het complexe landschap rond schulden; 
• de regelingen vanuit de Participatiewet, 
• en dan in het bijzonder rond de ingewikkelde situatie 

rond de achttiende verjaardag van jongere bewoners. 
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Ze veroorzaken veel stress bij bewoners en zorgen voor 
ongewenste vertraging of zelfs terugval op het verbeterpad 
dat bewoners bewandelen.  

Door het beperkte aantal casussen in dit onderzoek is het 
niet helder hoe breed deze struikeldomeinen reiken. Het is 
daarom aan te bevelen een (beperkt) vervolgonderzoek uit te 
voeren naar de mate waarin deze struikeldomeinen de 
ondersteuning beïnvloeden. Bijvoorbeeld door dit op te halen 
bij een brede vertegenwoordiging van professionals. 

Per partij of per thema kunnen vervolgens gericht acties 
ondernomen worden, samen met de externe partijen die 
hierbij betrokken zijn. Hierbij kan ook aangesloten worden bij 
de diverse landelijke initiatieven, zoals de City Deal 
‘Inclusieve stad’1.  

6. Informatie verankeren en beschikbaar stellen 
Er is veel mogelijk rondom zorg, ondersteuning en 
ontmoeting in de gemeente Epe. Om hiervan gebruik te 
maken heb je als bewoner wel overzicht nodig van de 
mogelijkheden. Ondersteuners helpen bewoners soms bij het 
vinden van deze informatie. Op dit moment lijkt er echter 
nog geen structurele, consequente informatiedeling plaats te 

                                                   
1 Meer informatie: http://agendastad.nl/citydeal/de-inclusieve-stad/ 

vinden. Elke professional stelt daarom zijn eigen sociale 
kaart op. Een integrale sociale kaart met voorzieningen zou 
kunnen bijdragen aan een betere kennis en inzet van lokale 
mogelijkheden en het beter benutten van passende, 
beschikbare voorzieningen. Daarbij hebben wij het over 
formele voorzieningen van bijvoorbeeld zorg- en 
welzijnsorganisaties, maar ook over lokale, vrijwillige 
initiatieven. De geplande ontwikkeling van een platform Mijn 
Buurtje in Epe zou hieraan bij moeten dragen. 

7. Verschillende routes naar de toegang 
Bewoners ervaren duidelijk een drempel om hulp te zoeken. 
Het risico is dat ze daar te lang mee wachten, waardoor 
problematiek verergert en oplossingen intensiever moeten 
worden. Het is sterk wisselend wat bewoners als 
laagdrempelig ervaren. Soms is het een inloopspreekuur, 
soms contact op afstand via telefoon of mail, of direct 
contact via de eigen huisarts. Deze wisselende voorkeuren 
maken het van belang om de toegang tot de toegang zo 
breed mogelijk te organiseren.  

In de verhalen waar het eerste contact via het 
Klantcontactcentrum van de gemeente verloopt, geven 
bewoners aan dat ze het niet prettig vinden om hun 
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problematiek te delen met iemand die ze niet kennen, aan de 
telefoon. 

Een deel van de formele partijen is niet genoemd als 
signaleerder. Het kan niet anders dat ook partijen als de 
woningcorporatie en politie signalen opvangen van 
huishoudens waar ondersteuning nodig is. Met hun 
betrokkenheid kunnen probleemsituaties mogelijk eerder 
opgevangen worden en kan preventie een impuls krijgen. Het 
zal een investering in de relatie met deze partijen vragen, om 
die potentie te benutten. 

8. Potentie van informeel aanboren 
Buurtbewoners en informele partijen spelen in de 
bestudeerde verhalen nauwelijks een rol in de signalering 
van problematiek. Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld 
vrijwilligers, buren, de kerk, sleutelfiguren uit de 
gemeenschap, belangenorganisaties, buurt- en 
wijkverenigingen, andere verenigingen en informele 
verbanden (bijvoorbeeld bewonersinitiatieven). Wellicht zijn 
probleemsituaties al eerder opgemerkt door een oplettende 
buur of een vrijwilliger uit de wijk, lang voordat het eerste 
huisbezoek plaatsvindt. Een sterkere band tussen 

                                                   
2 Zie onder meer de publicatie Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers 
overlaten? (2014), Platform31.  

toegangsmedewerkers en sleutelfiguren in de gemeenschap 
biedt kansen voor preventie. 

Naast signaleren kunnen informele partijen ook optreden als 
alternatief voor formele zorg of ondersteuning. Zeker 
wanneer het gaat om participatie in de maatschappij of het 
bestrijden van eenzaamheid kunnen informele partijen een 
belangrijke rol spelen. Vaak hebben ze een eigen, 
aanvullende kwaliteit, bijvoorbeeld in hun 
laagdrempeligheid en het ‘voor en door’-karakter. Ook het 
kostenniveau ligt over het algemeen een stuk lager.  

Hier ligt ook een rol voor het lokale opbouwwerk. Ervaringen 
elders in het land laten zien dat informele initiatieven wel 
varen op een professionele voedingsbodem2. De huidige 
beweging naar gebiedsgericht werken in Epe moet een stap 
in deze richting gaan zetten. 

9. Beter benutten lokale arbeidsmarkt 
Werk is van grote waarde voor bewoners. Niet alleen om 
financiële redenen, maar vooral ook om maatschappelijk te 
participeren. Met name voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt lijkt het lastig om een passende plek te vinden 
bij een lokale werkgever (dichtbij); ook nadat er diverse 
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inspanningen zijn gedaan aan de kant van de cliënt. De 
potentiële kracht van een gemeente met sociaal 
hechte kernen als Epe lijkt op dit front nog niet 
benut. Er zou daarom geïnvesteerd kunnen worden 
in kennismaking tussen toegangsmedewerkers in 
Epe en lokale werkgevers, om wederzijdse 
verwachtingen uit te wisselen en mogelijkheden te 
bespreken. Ook kan het helpen om werkgevers die 
hierin wel een verschil maken als goed voorbeeld 
naar voren te zetten, en deze verder te 
ondersteunen.  

Gekoppeld aan de strategische beleidsdoelen 
De bovengenoemde negen aandachtspunten laten 
zich goed verbinden met de strategische 
beleidsdoelen. De bovengenoemde 
aandachtspunten zijn als ‘stuurknoppen’ 
weergegeven in figuur 3. 

  

figuur 3: stuurknoppen strategische beleidsdoelen 
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3. Tevredenheid bewoner 
Terugkijkend geven bewoners veelal aan tevreden te zijn met 
de ondersteuning die zij ontvangen hebben. Hoewel 
trajecten vaak zwaar zijn, en bewoners vooraf niet altijd 
vertrouwen hebben in de ondersteuning, zien zij 
terugblikkend de noodzaak en meerwaarde in van de 
ondersteuning. Het beoordelen van de tevredenheid over 
specifiek de toegang blijkt niet eenvoudig. De term ‘toegang’ 
wordt richting bewoners niet gebruikt. Gemeente, CJG, 
schuldhulpverlening en Activerium zijn de bekende namen 
voor de bewoner. Voor bewoners telt bovendien het gehele 
proces en het onderscheid tussen toegang en niet-toegang is 
voor hen niet relevant.  

Een familie leeft in een sterk vervuild huis. Ze 
vonden het moeilijk om spullen weg te gooien, 

maar zagen in dat dit echt nodig was om verder te 
komen. De rommel lag letterlijk én figuurlijk in de 
weg. Nu het achter de rug is, groeit vader duidelijk, 

en heeft hij een actievere houding. 

                                                   
3 CEO 2016 Jeugdwet: pagina 8 
In het CEO 2016 Wmo is bereikbaarheid niet specifiek bevraagd 

Bereikbaarheid als pijler van tevredenheid 
De deelnemers in dit onderzoek hebben in alle gevallen 
contact met meerdere organisaties. Meestal is er één 
ondersteuner het meest betrokken en is voor de bewoner het 
eerste aanspreekpunt. Vaak zijn dit medewerkers van de 
toegang, maar soms ook bijvoorbeeld een cliëntondersteuner 
van MEE of persoonlijk begeleider van Riwis. Voor deze 
meest directe ondersteuner wordt veel waardering 
uitgesproken. Opvallend is dat wanneer gevraagd wordt naar 
tevredenheid, dat bereikbaarheid vaak als eerste genoemd 
wordt. Deze meest betrokken professionals zijn vaak goed 
bereikbaar. Uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugd gaf ook 
95% van de respondenten aan dat ondersteuners goed 
bereikbaar zijn.3 

Het hebben van een duidelijk aanspreekpunt wordt door 
bewoners erg op prijs gesteld. Bij eerdere ondersteuning is 
men soms wel anders gewend. Daardoor ontstaat 
vertrouwen, wordt communicatie makkelijker en de inwoner 
hoeft het verhaal niet steeds opnieuw te vertellen. 
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Een man van 18 kan maar moeilijk zijn afstand tot 
de arbeidsmarkt overbruggen. Hij wordt 
ondersteund door een klantmanager van 

Activerium. De klantmanager weet dat als deze 
bewoner ergens mee zit, dat hij dan contact 

opneemt: "Ik vond het heel fijn dat ik via WhatsApp 
de vraag gewoon kan stellen. Zelfs in het weekend." 

Meer dan een luisterend oor 
Voor bewoners is het eerste gesprek met de toegang een 
belangrijk moment. Je probleem op tafel leggen is niet voor 
iedereen eenvoudig en velen hebben daar ook lang tegenaan 
gehikt. Voor sommigen is het de eerste kennismaking met 
zorg en ondersteuning. Anderen zijn terughoudend door 
eerdere ervaringen. 

Bewoners geven aan dat zij persoonlijk, vertrouwd contact 
belangrijk vinden. Dat er geluisterd wordt is één, maar zich 
gehoord voelen en vertrouwen geven is een volgende stap. 
Bewoners geven aan dat zij zich serieus genomen voelen 
door de ondersteuners. Uit de cliëntervaringsonderzoeken 
Jeugd en Wmo bleek al dat men ervaarde dat zij met respect 
behandeld werden en serieus genomen werden4. Dit komt 
                                                   
4 CEO 2016 Jeugdwet: pagina 8 
CEO 2016 Wmo: pagina 4 

ook uit de verhalen van de bewoners. Zij geven aan dat zij na 
het eerste gesprek er meer vertrouwen in hebben dat een 
oplossing mogelijk is. Zij waarderen het wanneer er direct 
actie wordt ondernomen. Bewoners merken het op en 
spreken waardering uit wanneer ondersteuners sterke 
betrokkenheid tonen.  

Een oudere mevrouw valt in een enorm gat wanneer 
haar echtgenoot komt te overlijden. Het blijkt dat 
meneer intensieve mantelzorg gaf aan zijn vrouw. 

Dochter vangt het op, maar kan het alleen niet aan. 
Contact met huisarts en zorgverlener loopt niet 

goed en zij voelen zich niet gehoord. Het moment 
dat de Wmo-consulent in beeld komt is bepalend: 
zowel moeder als dochter voelen zich gehoord en 

worden serieus genomen tijdens het huisbezoek. De 
consulent had niet alleen oog voor mevrouw, maar 
ook voor haar dochter. Huishoudelijke hulp komt op 

gang en mevrouw is tevreden over de hulp. 
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Een alleenstaande man heeft 
gezondheidsproblemen en moeite met zijn 

huishouding. Hulp accepteren was moeilijk. Het 
eerste gesprek met een Wmo-consulent voelde als 
een veilige haven: er werd echt geluisterd en hij 

kreeg zicht op de mogelijkheden. 
 

De uitlaatklep van begeleiding heeft ervoor gezorgd 
dat meneer en mevrouw het hebben kunnen 

volhouden en het nog steeds volhouden. 
 

Vader is ontevreden over de inzet van de gemeente. 
De communicatie verliep erg formeel en de 

transformatie zorgde voor onduidelijkheid. Maar: 
“onze vraag is wel altijd beantwoord […] een 8,5 of 

9 voor de persoonlijke betrokkenheid van de 
begeleider (Activerium)”. 

                                                   
5 CEO 2016 Jeugdwet, pagina 13  
Deze vraag is niet opgenomen in cliënttevredenheidsonderzoek 
Wmo. 

Overdracht pijnpunt in proces  
Bewoners zijn verrast door de snelheid en professionaliteit 
van de opstart bij de toegang, maar lopen bij overdracht naar 
zorgverleners en ondersteuners tegen drempels aan. Deze 
drempels nemen de vorm aan van wachtlijsten, beperkte 
kennisoverdracht tussen organisaties of wisseling van 
contactpersoon. Dit komt overeen met de uitkomsten van het 
cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Men bleek hier over het 
algemeen tevreden, maar de minst positieve beoordelingen 
hadden betrekking op communicatie en wachttijden van 
aanbieders.5 

Meneer heeft al 12 jaar dezelfde begeleider. Maar 
deze wordt overgeplaatst naar Apeldoorn. Er vindt 

overdracht plaats naar een andere organisatie. 
Maar meneer en vader zijn niet erg tevreden over 

de nieuwe begeleider. Zo is de halfjaarlijkse 
afstemming met de werkbegeleider al een jaar niet 

geweest. 
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Een mevrouw zit al lange tijd met haar 
ondersteuningsvraag. Nadat ze toch de stap neemt 
te bellen, komt een Wmo-consulent dezelfde week 
nog langs. Het gaat allemaal heel snel, totdat het 

wordt overgedragen aan de aanbieder. Pas 
3 maanden later start de cliëntondersteuning. 

Een merkbare transitie 
Ook voor bewoners zijn de decentralisaties niet onopgemerkt 
gebleven; met name in het jaar 2015. Mensen die rondom de 
decentralisaties de leeftijd van 18 bereikten liepen er 
tegenaan dat zij niet goed wisten wat mogelijk was en waar 
zij nog recht op zouden hebben. Professionals konden hen 
daar niet altijd een helder antwoord op geven: voor hen was 
het ook nieuw en vaak onduidelijk. Opvallend is het begrip 
dat bestaat onder bewoners dat hun ondersteuners het ook 
niet altijd meteen weten, zolang ze daar maar transparant 
over zijn. Het is een kenmerk van de wederzijdse 
vertrouwensrelatie en het feit dat bewoners ervan uitgaan 
dat er iets gedaan wordt met hun ondersteuningsvraag. 

Een familie komt midden in ‘de transitie’ terecht 
wanneer hun zoon in 2015 18 jaar wordt. Het is 

onduidelijk of hij een uitkering kan krijgen en wat 
voor ondersteuning er mogelijk was: Moeder heeft 

er “nachten van wakker gelegen. […] Door alle 
nieuwe wetten kende niemand de weg”. 

Een wegwijzer in de formele wereld 
Een belangrijke factor die bijdraagt aan onrust, ergernis en 
stress onder bewoners is de wijze van formeel communiceren 
door organisaties. Brieven van UWV, CIZ, Belastingdienst, 
maar ook de enquête voor het gemeentelijk 
cliëntervaringsonderzoek leveren voor bewoners vaak meer 
vragen dan antwoorden op. Vooral aan het begin van het 
ondersteuningsproces maken bewoners dankbaar gebruik 
van ondersteuners om brieven en procedures te ‘vertalen’. Bij 
administratieve vragen wordt soms een formulierenteam 
(vrijwilligers) ingezet. Het tijdelijk uit handen geven van 
formele zaken geeft bewoners duidelijk de ruimte om zich op 
de kern van hun probleem en ondersteuningsvraag te 
richten.  
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Moeder: “Als ik de brieven [van UWV] niet helemaal 
snapte kon ik altijd contact opnemen met 

[ondersteuner van MEE]. We hebben hulp kunnen 
krijgen met zelf veel zoeken. Veel werk, maar we 

zijn er wel uitgekomen.” 

Het belang van tevredenheid 
In twee casussen speelde een eerdere slechte ervaring met 
hulpverlening. Dit maakte het opstarten van de 
ondersteuning moeilijk: het vertrouwen moest 
teruggewonnen worden. Bovendien had één van deze 
personen wellicht eerder geholpen kunnen worden; de 
problematiek nam toe sinds het afbreken van het eerdere 
ondersteuningstraject. In dat licht is het waardevol – voor 
toekomstige trajecten – dat de huidige ervaringen positief 
gewaardeerd worden. 

In 2009 trof mevrouw bij de gemeente en SWOE 
medewerkers waar ze “geen klik” mee had. Nadat er 
een (korte termijn)oplossing voor de schulden was, 
heeft ze toen de hulpverlening stopgezet. Sindsdien 
zijn de problemen toegenomen. Mevrouw geeft aan 
dat toen de nood heel hoog was, zij niet wist waar 

zij hulp kon krijgen, “of ik durfde niet.” 
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4. Zelfredzaamheid 
De mate van zelfredzaamheid van bewoners bij aanmelding 
is zeer uiteenlopend. Waar sommige bewoners vooral de 
formele goedkeuring nodig hebben voor bijvoorbeeld 
bijzondere kinderopvang die ze zelf hebben geregeld, 
hebben anderen de grip op hun leven en kwaliteit van 
bestaan bijna volledig verloren. Maar ook bij zeer lage 
mate van zelfredzaamheid wordt gekeken wat iemand zelf 
kan doen. 

Bevordering van de zelfredzaamheid 
De zelfredzaamheidsgedachte is zeer sterk doorgedrongen 
in de werk- en denkwijze van ondersteuners in de toegang. 
Het bevorderen en optimaal inzetten van de 
zelfredzaamheid is niet alleen een beleidsdoelstelling, 
maar een leidend en vanzelfsprekend principe voor 
ondersteuners in de toegang. De ondersteuning is geslaagd 
wanneer iemand het beter lukt op eigen benen te staan, 
waarbij het ideaal is dat iemand het zonder professionele 
hulp kan. 

Ondersteuning is dan ook direct gericht op het verhogen 
van de zelfredzaamheid. Van het vinden van werk tot het 
leren van een vak, van het op orde krijgen van de financiën, 

tot het machtig worden van de Nederlandse taal; ze worden 
ingezet om de zelfredzaamheid vooruit te helpen.  

figuur 4: typering ontwikkeling zelfredzaamheid 
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Na een scheiding blijft mevrouw met schulden 
achter. Ze leeft het met het motto dat je zelf je 

eigen problemen oplost. Maar ze loopt regelmatig 
vast in procedures en regels. “Ik doe mijn best, maar 
er komt maar geen licht aan het eind van de tunnel. 

Dat nekt je.” 

Moeder is nu drie jaar in Nederland. Ze weet niet 
altijd waar ze heen moet met haar vragen. Ze gaat 
dan haar huisarts of de toegangsmedewerker van 

het CJG. Zodra ze dan de weg weet, onderneemt ze 
zelfstandig actie. Ook een goede vriendin helpt haar 

regelmatig. 

Pas na verloop van tijd komt de ware aard van de 
problematiek op tafel, ook tot verrassing van de rest 

van het gezin. Maar dit gaf wel de opening om 
mevrouw nu goed te ondersteunen. Soms werd een 

stap uitgesteld omdat zij er niet aan toe was. 
Samen met de hulpverlening werd dan een andere 

oplossing gezocht. 

Lage zelfredzaamheid, optimaal benut 
Bij sommige bewoners wekt het idee van optimaal benutten 
van zelfredzaamheid de verwachting op dat zij alles zelf 
moeten oplossen. De houding van ondersteuner is anders: 
doe wat u kunt; ik ondersteun u met de rest. Dit vereist een 
sterk inschattingsvermogen van de ondersteuner van de 
toegang. De medewerkers van de toegang lijken hierover te 
beschikken.  

Na het verkrijgen van haar verblijfsvergunning moet 
mevrouw een inburgeringsexamen afleggen. De 

Nederlandse taal is nog wel een probleem. Na een 
ongeluk houdt ze veel last. Ze heeft nog steeds pijn 
aan haar ogen en het geeft stress. Het oefenen van 
lezen en schrijven is lastig. En beheersing van de 
taal is wel nodig om de zaken goed te regelen. 

Soms is de zelfredzaamheid ook tijdelijk even minder. Vooral 
wanneer het gaat om het vinden van de juiste ondersteuning, 
het communiceren met zorgaanbieders of overheids-
instanties, of het omgaan met diverse instanties rond 
schulden, is de zelfredzaamheid het meest beperkt en wordt 
er meer aan ondersteuners van de toegang overgelaten. 
Naarmate het proces vordert neemt de zelfredzaamheid vaak 
toe en nemen bewoners deze taken geleidelijk over.  
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Hoewel altijd wordt gewerkt vanuit de gedachte dat 
zelfredzaamheid in het proces moet gaan toenemen, zijn er 
ook voorbeelden waar de inschatting is dat een bepaalde 
vorm van ondersteuning altijd nodig zal blijven. Het optimaal 
benutten van zelfredzaamheid betekent dan het optimaal 
gebruik maken van de beperkte mogelijkheden die iemand 
heeft. Een te groot beroep op zelfredzaamheid kan leiden tot 
het ontstaan van een nieuwe hulpvraag, doordat iemand het 
eigenlijk niet aankan. 

Een gezin is beperkt zelfredzaam. Vader en zoon 
hebben beiden een verstandelijke beperking. Zij 
zullen waarschijnlijk altijd ondersteuning nodig 

hebben. Maar ze kunnen ook veel wél: “Samen met 
zijn vader en zus heeft hij de financiële 

administratie zelf opgepakt. Soms moet hij even 
eraan herinnerd worden om papieren in de map te 

doen, maar het lukt prima zelf.” 

Toen de begeleider terugkwam van twee weken 
vakantie, stond de afwas hoog opgestapeld. 

 

Mevrouw heeft mobiliteitsbehoefte, maar kan OV-
Plusbus lichamelijk niet aan. Zij regelt zelf dat 

vrijwilligers haar met een personenauto vervoeren 
naar het ziekenhuis.  

 
Meneer heeft een meervoudige beperking en hij is 

kwetsbaar op verschillende vlakken. Hij is 
afhankelijk van een rolstoel, maar beschikt over een 

auto. Hierdoor kan hij zelf naar huisarts, 
dagbesteding en UWV rijden. Zijn mobiliteit maakt 

hem onafhankelijker van anderen en geeft hem 
meer keuzevrijheid. 

Dochter vangt na overlijden van haar vader de 
mantelzorg op voor moeder. De hulpvraag is zo 

groot dat zij zelf niet toekomt aan rouwverwerking. 
Pas nadat de Wmo-consulent in beeld komt, wordt 

dochter ontlast. Dochter is inmiddels zelf in 
behandeling. 

Soms een bewust een stap terug 
Om meer zelfredzaamheid te bereiken moet soms ook een 
stap teruggenomen worden in de zelfredzaamheid. Zo wordt 
met schuldhulpverlening of budgetbeheer op de langere 
termijn financiële zelfredzaamheid behaald, maar wordt 
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tijdelijk de zeggenschap over de eigen middelen beperkt. 
Zelfredzaamheid betekent in dergelijke gevallen ook het 
kennen van je eigen grenzen en het kunnen aangeven van 
deze grenzen. 

Mevrouw heeft financiële problemen, maar regelt 
het liefst haar eigen zaken. Daarbij blijft ze 

vastlopen in bureaucratie. In het proces heeft ze 
met budgetbeheer en schuldhulpverlening moeten 

leren om soms dingen over te laten aan anderen om 
tot een oplossing te komen. 

Grote zelfredzaamheid, toch waarde toegang 
Een deel van de bewoners laat een grote zelfredzaamheid 
zien. Maar ook dan zijn er grenzen, en bewoners geven aan 
dat ze wel af en toe steun nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat 
een kind met beperking 18 jaar wordt en met andere regels 
te maken krijgt. Medewerkers van de toegang kunnen dan 
bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage leveren als 
‘wegwijzer’ of ‘vertaler’. Met name als het gaat om zaken die 
te maken hebben met werk en inkomen (Participatiewet), en 
schulden. 

Mevrouw is deels opgebrand door de eigen krachten 
die ze ingezet heeft. Ze ervaarde veel stress en haar 
gezondheid leed hieronder. Daar kan eigen kracht 
maar beperkt tegen op. Het was dan waardevol om 

terug te vallen op deskundigen. 
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5. Laagdrempelig en dichtbij 
Zoals eerder beschreven geven bewoners aan dat het niet 
altijd eenvoudig is de stap te maken om hulp te vragen en 
vervolgens hulp te accepteren. De manier waarop met de 
aanmelding wordt omgegaan, is daarom van belang. 
Ondersteuning vanuit de Wmo begint veelal bij een 
telefoongesprek. Niet alle bewoners vinden dit een 
laagdrempelige manier: sommigen zouden liever – zoals bij 
het CJG wel het geval is – bij een inloopspreekuur 
binnenlopen om de vraag te stellen. Het blijft echter een 
kwestie van persoonlijke voorkeur.  

Transitie in praktijk: het verschil wordt gevoeld 
Bewoners die ervaring hadden met ondersteuning uit het 
verleden, geven aan dat de huidige vorm van ondersteuning 
laagdrempeliger en makkelijker benaderbaar is. Het hebben 
van een vaste contactpersoon en het huisbezoek worden hier 
vooral genoemd als werkzame en prettige onderdelen. 

Vaste contactpersoon: drempelverlagend 
De manier van omgang door de ondersteuners van de 
toegang zorgt zoals eerdergenoemd voor vertrouwen en het 
gevoel serieus te worden genomen. Deze opstelling werkt 
ook drempelverlagend voor bewoners. In verschillende 
gevallen kregen mensen die zorg of ondersteuning afhielden 

alsnog de hulp die zij nodig hadden om verder te komen. Een 
belangrijke werkzame factor die genoemd wordt is de ‘klik’ 
die bestaat tussen ondersteuner en bewoner. Dat deze klik 
ontstaat is volgens ondersteuners vooral te danken aan het 
hebben van professioneel inlevings- en 
inschattingsvermogen. 

Een ondersteuner van de toegang geeft aan dat één 
van de capaciteiten is dat je met de meeste mensen 
niet een klik hebt, maar kan máken. “Door die klik 

doen we ons werk goed.” 

Moeder is met haar kind gevlucht. Drie jaar wonen 
ze nu in Nederland. De jongen is getraumatiseerd 

en heeft last van extreme angst. Moeder heeft 
daarvoor contact met het CJG. “Van een normaal 

CJG verwacht je zoiets niet. Ik ervaarde het als een 
soort vriendin.” 

Ondersteuners geven aan dat er niet op voorhand gestuurd 
wordt op het matchen van ondersteuner en bewoner. Dat is 
volgens hen ook niet mogelijk. Je kent de bewoner op 
voorhand immers niet. Bij de intensievere ondersteuning, die 
volgt vanuit de toegang, van bijvoorbeeld CJG4kracht en 
vanuit ‘Jeugd’, wordt hier wel zoveel mogelijk naar gekeken.  
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Het hebben van een vast contactpersoon vanuit de 
ondersteuning lijkt drempelverlagend te werken voor 
bewoners. Wanneer je met een vraag zit, of een probleem wil 
voorleggen, is het voor mensen het prettigst als zij hun vraag 
kwijtkunnen bij iemand die al bekend is met de persoon of 
het gezin en de achtergrond van de vraag kan plaatsen. Het 
vertrouwen bestaat al en het verhaal hoeft niet nog eens 
opnieuw verteld te worden. 

Het huisbezoek: ondersteuning zonder afstand 
Waar Activerium en schuldhulpverlening bewoners op 
kantoor ontvangen, vinden gesprekken met van CJG, Wmo-
consulenten en verschillende partijen buiten de toegang 
meestal bij de bewoner thuis plaats. Bewoners en 
ondersteuners geven zonder uitzondering aan dat het 
huisbezoek een prettige manier van contact is. Bewoners 
kunnen hun verhaal kwijt in hun eigen, veilige omgeving 
terwijl ondersteuners meteen een blik in de thuissituatie 
kunnen werpen.  

Moeder: “Heel fijn dat afspraken hier thuis kunnen. 
Dat is voor hem (zoon) een vertrouwde omgeving.”  

 
Oudere mevrouw en dochter vinden het prettig dat 
gesprekken thuis plaatsvinden. Dochter geeft wel 

aan dat het prettig was geweest als zij zelf ook was 
uitgenodigd. Haar moeder begrijpt en onthoudt niet 

alles gemakkelijk. 

Lokale vraag, lokale oplossing 
Waar mogelijk worden aanbieders van zorg of ondersteuning 
ook zoveel mogelijk in de buurt gezocht. Dit lukt veelal ook. 
Lokale oplossingen zijn echter niet altijd mogelijk. Wanneer 
een zorgaanbieder buiten de gemeente Epe gevestigd is, is 
dit voor mensen soms bezwaarlijk. Met name wanneer 
mensen financieel weinig ruimte hebben, lopen zij tegen 
problemen aan. De mogelijkheden om reiskosten te 
declareren zijn in dat geval niet altijd helder bij ondersteuner 
en bewoner. 
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Jongste zoon blijkt bijzondere, kleinschalige 
kinderopvang nodig te hebben. Normaal gesproken 
zou het kind naar Apeldoorn moeten. Maar omdat 
er een aantal kinderen dezelfde vraag hadden, is – 
samen met de zorgaanbieder – een lokale groep 

opgezet in samenwerking met de lokale 
kinderopvang. 

Aan de andere kant vindt iedereen het ook logisch dat 
bepaalde voorzieningen buiten het dorp liggen. Men pakt de 
auto, fiets, brommer of bus. 

Activerium: toegang op afstand 
In tegenstelling tot de ondersteuning vanuit Wmo-
consulenten, het CJG en schuldhulpverlening zijn de 
toegangsmedewerkers van het Activerium niet gevestigd in 
Epe maar in Apeldoorn. Zij gaan ook niet op huisbezoek bij 
de bewoners. Bewoners gaan naar Apeldoorn.  

Juist als je bij het Activerium moet zijn, is geld vaak een 
probleem. Een busrit naar Apeldoorn kan al een forse 
investering zijn. In een enkel geval ging de persoonlijke 
begeleider met een bewoner een aantal keer mee naar 
Apeldoorn, en functioneerde zo gelijk als chauffeur.  

Activerium: even Apeldoorn appen 
Communicatie met klantmanagers vindt ook op afstand 
plaats via telefoon, e-mail of Whatsapp. Hierdoor hoeft niet 
voor elke vraag de reis te worden afgelegd. Bewoners 
waarderen deze vorm van contact.  

Binnen het Activerium zelf geven verschillende bewoners 
aan maar dat zij hun verhaal moesten vertellen in een open 
ruimte, waar het gesprek door veel mensen kan worden 
opgevangen. Dit geldt zowel voor de klantmanagers als de 
Stadsbank. 

Meneer heeft financiële problemen en krijgt 
ondersteuning hiervoor. Voor meneer is mailcontact 

met budgetbeheer prettig: voor hem is dat 
laagdrempelig. Contact met Stadsbank niet: 

iedereen kan je horen in de open ruimte. 

Een bewoner met ervaring in zowel gemeente 
Apeldoorn als Epe constateerde dat het wel raar 

was dat er verschillende regels worden gehanteerd 
in schuldhulpverlening. 
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Verbinding lokale arbeidsmarkt  
Voor de klantmanagers van het Activerium en de bewoners 
blijkt het niet altijd eenvoudig een geschikte arbeidsplaats te 
vinden. Ook met de nodige ondersteuning, cursussen en 
opleidingen willen of durven werkgevers nog niet altijd in 
zee te gaan met bewoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Investeren in opleidingen en cursussen 
renderen daardoor niet. De verbinding tussen de 
klantmanagers en de lokale arbeidsmarkt in de gemeente 
Epe zou daarnaast niet sterk zijn. Waarbij anderen aangeven 
dat dit laatste aspect de laatste tijd is verbeterd. 

Dochter is op zoek naar passend werk, maar dit wil 
maar niet lukken. Vader geeft aan dat er vanuit het 
klantmanagement beperkte kennis was over lokale 
werkgevers en heeft zelf veel zoekwerk gedaan in 

het eigen lokale netwerk. “Je zou beter een Epenaar 
kunnen aannemen.” 



pagina 23 

6. Organisatie van regie 
Het begrip regie blijkt rekbaar en wordt op verschillende 
manieren geïnterpreteerd. In het beleid wordt een 
onderscheid gemaakt tussen: 

• klantregie (door de bewoner),  
• professionele regie,  
• casusregie (bij meerdere professionals) en  
• procesregie (ondersteunend bij casusregie, bij 

dreigende escalatie).  

In de praktijk van de onderzochte casussen is dit deels terug 
te zien; hoewel de gebruikte termen niet heel bekend lijken 
te zijn. 

Signaal geven is al regie 
In veel casussen moest de bewoner een flinke drempel over 
om hulp te zoeken. Door betrokkenen wordt het melden van 
de ondersteuningsvraag bij de toegang gezien als een teken 
van regie pakken. 

                                                   
6 CEO 2016 Jeugdwet, pagina 5 
CEO 2016 Wmo, pagina 4 

“De hulpvraag ontstaat daar waar de bewoner niet 
meer zelf de regie in handen kan houden...” 

Klantregie en professionele regie in wisselwerking 
Binnen de toegang is geen sprake van dwangtrajecten, 
waarbij de professional de eindregie overneemt. Bewoners 
hebben hierdoor altijd een mate van regie over het proces: ze 
mogen altijd ‘nee’ zeggen. Men lijkt zeer tevreden over de 
mate van regie die zij in het proces krijgen. Dit komt overeen 
met de onderzoeksresultaten van de cliëntervarings-
onderzoeken, waar positief geoordeeld werd over de mate 
waarin beslissingen samen genomen werden6. 
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Mevrouw ervaart dat zij grotendeels zelf de 
touwtjes in handen had in het proces. Ze is actief 
betrokken om overal over mee te denken en werd 

daarin serieus genomen. Soms werd een stap 
uitgesteld omdat zij er niet aan toe was. Samen met 

de hulpverlening werd dan een andere oplossing 
gezocht. Mevrouw ziet het als een gezamenlijk 

proces: ‘Wat hebben we veel bereikt!’ 

Er is een heldere verbinding met de mate van 
zelfredzaamheid. Wanneer er sprake is van een lage mate 
van zelfredzaamheid, is de klantregie ook beperkt. Maar in 
alle gevallen heeft een bewoner wel iets van een ‘laatste 
woord’: autonomie wordt gerespecteerd. Bij zeer lage 
zelfredzaamheid kan dit ook iemand uit het familienetwerk 
zijn. Naar mate de zelfredzaamheid versterkt zal mate waarin 
iemand het proces in eigen handen heeft ook toenemen. 
Ondersteuners hebben in zo’n geval in het begin de touwtjes 
in handen, maar geven stapsgewijs de touwtjes door aan de 
bewoner zelf. Wanneer het even wat minder gaat, pakt de 
ondersteuner de touwtjes weer terug en de bewoner neemt 
een stap terug op de regieladder. Deze wisselwerking is een 
constant proces, naarmate de situatie van de bewoner 
verandert. De regie is regelbaar, en wordt passend gemaakt 
op hoe het op dat moment past.  

Bewoner was niet blij met de inzet van 
budgetbeheer. Zij wilde hier zelf de regie in hebben. 
Waarom zou dat niet lukken? Nu, achteraf, is ze er 

blij mee, en wil ze budgetbeheer graag houden. Het 
geeft rust. 

In een aantal casussen bleek pas na verloop van tijd wat het 
achterliggende probleem was. Of lukte het nog niet om het 
onderliggende probleem goed aan te pakken. Of heeft de 

<<< zelfregie >>>

zelf uitvoeren van oplossing

zelf aandragen van oplossingen

meedenken over oplossingen

beslissingen nemen over aangedragen 
oplossingen

mogelijkheid om 'nee' te zeggen tegen 
ondersteuning

<<< minimale regie >>>

figuur 5: regieniveaus 
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bewoner zelf geen reëel beeld van de situatie. Het 
organiseren van de regie wordt dan een stuk lastiger. 

Achteraf kan de bewoner inzien dat zij zelf de 
grootste stoorzender is geweest. 

Beperkte regie in schuldenregime 
Bewoners die te maken krijgen met het complexe landschap 
rond schulden ervaren een afhankelijkheid van regels, 
procedures en instanties. Deze beknotten de keuze die de 
bewoner en de ondersteuners hebben. Of eventuele keuzes 
hebben grote consequenties. Dit zijn thema’s die momenteel 
ook landelijk hoog op de agenda staan7. 

Casusregie bij meerdere professionals: niet uitgesproken 
In casussen waarin meerdere professionals betrokken zijn, is 
er vaak één ondersteuner het meest betrokken bij de 
ondersteuning, en neemt daarin een regierol. Hoewel de 
naam ‘toegang’ impliceert dat ondersteuners slechts in de 
beginfase betrokken zijn, blijkt dat de toegangsmedewerkers 
vaak voor langere termijn de regiefunctie op zich nemen. In 

                                                   
7 Zie voor een overzicht bijvoorbeeld 
http://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-
en-armoede 

andere gevallen is de regiehouder een individueel begeleider 
of iemand van de dagbestedingsorganisatie. Dit wordt voor 
bewoners vanzelf de persoon waar zij hun vragen het eerst 
neerleggen. Zij fungeren dan als wegwijzer binnen de zorg 
en ondersteuning. Wanneer bewoners zelf meer thuisraken in 
de ondersteuning, kunnen zij ook gemakkelijker de regie 
overnemen. Enige kennis over de sociale kaart lijkt daarmee 
een voorwaarde om een hoge mate van regie te kunnen 
voeren. 

Regelmatig wordt de regierol ook verdeeld, op een manier 
die logisch is en praktisch past. Dit groeit vanzelf. Korte 
lijntjes helpen daarbij (‘we zien elkaar elke dag op kantoor’). 
“We sturen met z’n allen”, zo werd in een casus de vraag over 
de regierol beantwoord. De regierol wordt niet formeel 
vastgelegd. In sommige gevallen zorgt dit er wel voor dat 
bewoners ervaren dat er niet één regisseur is. 
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Dochter wordt tijdens zomervakantie 18 jaar. Voor 
de zomer lag de regie over de ondersteuning bij 
school, maar na de zomer moet zij op zoek naar 

werk. Zij meldt zich bij Activerium, maar omdat er 
geen uitkering in het spel was, was men bij 

Activerium er niet bewust van dat zij deze rol 
eigenlijk hadden moeten nemen. Ouders ervaarden 
ook dat er geen regie over het proces bestond. “Ik 
zie het als een teamspel - voetbal. Wat dat betreft 

had ik hogere verwachtingen in samenwerking 
tussen partijen.” 

Regie op zwaardere inzet andere partijen 
Bij zwaardere trajecten komen al snel andere zorgverleners 
en andere partijen om de hoek kijken. Deze hebben lang niet 
altijd dezelfde manier van werken. Dit kan betekenen: 

• er is een wachtlijst; 
• ze hebben een wat afstandelijkere relatie met de 

cliënt en werken bijvoorbeeld niet met huisbezoeken; 
• ze hanteren andere informatiesystemen. 

Sommige van deze trajecten zijn intensief en/of kostbaar. Bij 
enkele casusbesprekingen bleek dat ze echter niet de 
verwachte resultaten opleverden. Dit had dan in ieder geval 

te maken met de andere manier van werken (minder 
persoonlijk, minder afstemming). Vanuit het reguliere contact 
was dat echter (nog) niet gebleken. Ook levert de 
zorgorganisatie soms niet de afgesproken inzet. Evaluatie 
van deze inzet lijkt daarmee geen routine. Soms zijn dit 
partijen waar de gemeente invloed op heeft (via 
financiering); soms niet (zoals bewindvoering). 

Regie leidt er niet altijd toe dat er minder partijen betrokken 
zijn. Soms lijkt dat ook onvermijdelijk, gezien de 
uiteenlopende en soms urgente aard van de meervoudige 
problematiek. Maar meerdere partijen betekent ook meer 
momenten van overdracht die kans geven op vertraging, of 
maken dat je het verhaal nog een keer moet vertellen. Juist 
dan is coördinatiefunctie van regie van extra groot belang.  

Mevrouw geeft aan dat ze genoeg heeft van alle 
gesprekken, na een crisissituatie. Het was fijn dat de 

begeleider de coördinatie overnam. Zij en haar 
kinderen hebben rust nodig. Ze moet vaak naar het 

ziekenhuis vanwege lichamelijke klachten en 
daarnaast moet ze continu naar gesprekken, die 
zonder haar gepland werden. Ze is blij dat dit 

afloopt. 
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Geconcentreerde regie in caseteam 
In drie van de bestudeerde casussen is het caseteam ingezet. 
Vanuit het beleid geeft zo’n team samen invulling aan een 
zwaardere vorm van procesregie. Professionals kiezen 
hiervoor als er urgentie is en de situatie vraagt om 
‘doorpakken’. In een klein team van professionals, zoveel 
mogelijk met bewoner, worden gezamenlijk acties bepaald 
en uitgezet. Dit betekende voor deze bewoners dat er in 
korte tijd veel verandering plaatsvond. De start van het 
caseteam is te onderscheiden als een kantelpunt in het 
proces.  
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7. Integraal en ontschot 
Uit de verhalen blijkt dat een integrale blik van groot belang 
is. Wanneer meerdere levensdomeinen worden besproken, 
wordt vaak opgemerkt dat er meer speelt dan de primaire 
ondersteuningsvraag.   

Integrale analyse van de ondersteuningsvraag 
Het huisbezoek medewerkers van CJG en Wmo-consulenten 
lijkt een vorm aan te nemen van een integrale vraaganalyse. 
Ondersteuners geven aan dat zij bijvoorbeeld vragen of 
iemand kinderen heeft. Dat is dan aanleiding om extra alert 
te zijn, te kijken hoe het met de kinderen gaat en of er daar 
misschien een verborgen ondersteuningsvraag ligt.  

Ondersteuners lijken prima te slagen in het vinden van 
achterliggende vragen. Van een heldere systematiek of 
toegepaste methodiek lijkt echter geen sprake. Het komt 
vooral aan op het vakmanschap van de ondersteuner. Alleen 
het toepassen van de Zelfredzaamheidmatrix wordt enkele 
malen genoemd. In het verleden is geïnvesteerd in het 
trainen van gesprekstechnieken, maar dit lijkt niet 
consequent onderhouden te worden. 

Schuldhulpverlening in Epe werkt niet volgens de integrale 
vraaganalyse op basis van levensdomeinen. Toch wordt wel 

naar meer aspecten gekeken dan alleen naar schulden. Zo 
wordt bekeken of er een formulierenteam ingezet moet 
worden. Zij hebben geregeld contact met maatschappelijk 
werk. Bewoners geven aan dat ze dit ook waarderen. 

Bij het Activerium vindt deze integrale uitvraag niet 
structureel plaats bij de onderzochte casussen. Zij richten 
zich volledig op vraagstukken rondom werk en inkomen. Het 
hoge aantal klanten wordt als voornaamste reden genoemd.  

Klantmanager geeft aan dat het in bepaalde 
situaties goed zou zijn de gehele situatie in beeld te 
brengen om het juiste plan te maken. Helaas is daar 
in de huidige situatie geen tijd voor. Daarnaast mist 
er soms kennis van de lokale sociale kaart, wanneer 

het bijvoorbeeld gaat om ontmoeting. 

Ook voelen professionals én bewoners soms een drempel om 
alle levensdomeinen langs te lopen. Bijvoorbeeld wanneer er 
duidelijke, afgebakende hulpvraag ligt. 

Een eigen zoektocht naar integrale kennis 
Professionals vinden grotendeels hun eigen pad waar het 
gaat om het integraal werken:  

• “Je krijgt wel wat informatie, bijvoorbeeld via VNG.”  
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• “Je snapt het steeds beter.” 
• “Het is je eigen sociale kaart die je bij elkaar sprokkelt. 

[…]. Ik ben nogal een ondernemend type, dus dat lukt 
mij wel.” 

Informatiesystemen niet integraal 
Hoewel er binnen en buiten de toegang over het algemeen 
goed gecommuniceerd wordt, is er geen gezamenlijk 
registratie- of informatiesysteem. De overdracht verloopt via 
persoonlijke communicatie. Dit lijkt te passen in het lokale 
systeem, waar lijntjes kort zijn en men elkaar weet te vinden. 
Toch zijn er situaties waar men niet goed op de hoogte was 
van elkaars bezigheden. Hierbij gaat het vooral om 
communicatie met of tussen partijen buiten de toegang.  

Mevrouw heeft te maken gehad met meerdere 
partijen, waardoor de regie tijdens het proces 

wisselde. Zij moest daardoor haar verhaal steeds 
opnieuw vertellen. Dit ervaarde zij als zeer 

belastend. 
 

Mevrouw en dochter doen de suggestie of consulent 
en aanbieder niet gelijktijdig op huisbezoek kunnen 
komen. Dan hoeft het verhaal maar één keer verteld 

te worden en vindt direct afstemming plaats. 

Hoe meer op afstand, hoe hoger de schotten 
Lokale professionals weten elkaar goed te vinden in de 
gemeente Epe. Het is – in vergelijking met grootstedelijke 
gemeenten – een overzichtelijk landschap van 
ondersteuning en zorg. De juiste instantie en de juiste 
persoon zijn snel gevonden. Afstemming met partijen buiten 
de lokale partners in zorg en ondersteuning verloopt 
geregeld minder soepel. Ze zitten als het ware ‘anders in de 
wedstrijd’. 

Zo is woningcorporatie Triade een partij die op grotere 
afstand staat, een eigen manier van werken heeft en eigen 
afwegingen maakt. Het verkrijgen van een sociale 
huurwoning is soms lastig. Terwijl een passende en 
betaalbare woning het ondersteuningsproces zou 
bevorderen. In de casussen waar de bewoner al huurder is en 
het sociaal beheer betreft, lukt het wel goed samen te 
werken met de woningcorporatie. De verwachting van 
betrokkenen is dat de woningcorporatie de komende tijd een 
steeds belangrijker partner wordt in verband met de verder 
doorzettende extramuralisering in onder meer de 
ouderenzorg en GGZ. 

Daarnaast wordt het UWV genoemd als organisatie waar 
schotten lijken te bestaan tussen de organisatie en de 
toegang. Ondersteuners van de toegang moeten bijvoorbeeld 
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met het algemene telefoonnummer van UWV bellen. Bij 
andere organisaties buiten de toegang, zoals de Stadsbank 
en het Leger des Heils, geven bewoners en ondersteuners 
van de toegang aan dat hier niet dezelfde principes worden 
gehanteerd rondom regie en snelheid van handelen. Tot slot 
werkt samenwerking met diverse partijen in het landschap 
van schuldhulpverlening soms moeizaam. Deels omdat 
professionals een eigen koers varen (zoals een 
bewindvoerder); deels omdat er regels en procedures 
gehanteerd worden die onbuigbaar zijn, of lijken te zijn. De 
wetten en regels rondom privacy zorgen in het bijzonder 
voor obstakels, zeker wanneer de interpretatie daarvan 
verschilt tussen betrokken. 

Meneer heeft met 10 verschillende organisaties te 
maken door zijn meervoudige problematiek. 

Afgelopen jaar ging er toch veel langs elkaar heen. 
De persoonlijk begeleider hoorde niets over de 

wondverzorging. Er circuleerden rapportages met 
verschillende conclusies over het arbeidsvermogen 

van meneer tussen betrokken organisaties UWV, 
werkbegeleiding en jobcoach. 

Bij mevrouw met financiële en juridische problemen 
is steeds sprake van rechtelijke opleggingen. Er 

vindt geen overleg plaats met de hulpverlening. Ze 
moeten ermee omgaan. Dat werkt soms 

contraproductief. 

In veel casussen speelt ook de huisarts een rol. Soms als 
signaleerder, soms als partner in de ondersteuning. 
Professionals geven aan dat het wisselend is hoe de 
samenwerking verloopt. Er is een breed begrip voor de 
werkdruk van huisartsen, waardoor de verwachtingen over de 
betrokkenheid ook beperkt zijn.  

School als partner in ondersteuning 
Opvallend is dat de scholen zich in een flink aantal casussen 
manifesteren als partner in de ondersteuning. Afstemming 
tussen school en ondersteuning verloopt vaak soepel, en 
scholen zijn in meerdere gevallen de partij die een 
ondersteuningsvraag signaleert en doorspeelt naar de 
toegang. School, schoolmaatschappelijk werk en 
hulpverlening zitten geregeld met elkaar om de tafel. 
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Kind met intensieve zorgvraag krijgt ambulante 
begeleiding. Zij hebben geregeld contact met de 
school. De school zet zich ook in om het kind op 

school te laten functioneren. ‘Wij zijn geen 
hulpverlener, maar hebben wel zorg.” De ambulante 

begeleiding geeft aan dat zij erg blij zijn met de 
inzet van school: “de school denkt out of the box.” 
Zo wordt het kind door een begeleider van school 

thuis opgehaald. 

Beperkte inzet informele, vrijwillige partijen 
Een beperkt aantal partijen in de informele of vrijwillige 
sfeer worden genoemd in de casusverhalen: het 
formulierenteam, vervoer door Kruimelschaar, Stichting 
Present, het koppelen aan een ‘maatje’ en de voedselbank. 
Stichting Present ondersteunde in twee gevallen bewoners 
bij het op orde brengen van hun huis. Dat doen ze met 
vrijwilligers. Voor de bewoners waren dit pittige momenten, 
maar ze waarderen ook hier de manier van werken.   
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8. Preventie 
Preventie van grotere problemen en zwaardere onder-
steuning is voor de ondersteuners in de toegang altijd één 
van de belangrijkste doelen. Het hele ondersteuningsproces 
is er vaak op gericht om toekomstige problemen te 
voorkomen of te verminderen; met name door het vergroten 
van de zelfredzaamheid en de integrale blik. Betrokkenen 
vinden het daarom lastig om aan te wijzen waar er precies 
preventief gehandeld is. Lastig bij het zichtbaar maken van 
preventie is ook, dat je nooit zeker weet of iets voorkomen is 
en wat precies de bijdrage van de ondersteuning daarin is 
geweest.  

Man met verleden van verslaving dreigt op straat 
komen te staan. Door de ondersteuning wordt dit 

voorkomen. Meneer geeft zelf aan dat als de 
hulpverlening er niet was geweest, hij nu zou 

zwerven en weer verslaafd zou zijn. 

Ook de ondersteuning op financieel vlak is vaak gericht op 
preventie: het voorkomen dat de schuldensituatie (en de 
daarmee gepaard gaande stress) niet verergert. Bijvoorbeeld 
door het regelen van bewindvoering. 

In een aantal gevallen is er een duidelijk preventieve inter-
ventie zichtbaar. 

Na het eerste gesprek neemt de maatschappelijk 
werker direct contact op met de woningcorporatie 
om de uithuiszetting ‘on hold’ te zetten. Door de 

korte lijntjes is dat snel geregeld. 

Een gezin besluit een meisje uit de buurt op te 
vangen. De MEE-begeleider voorziet dat dit slecht is 

voor de stabiliteit van het gezin, en voor extra 
financiële druk gaat zorgen. En geeft het advies ‘de 
voordeur niet open te houden’. Moeder neemt het 

advies aan. 

Enkele vrijwilligers van Stichting Present voelen 
zich betrokken bij het gezin en bieden aan vaker 
ondersteuning te geven. De begeleider van Riwis 

houdt dit af. Dat kan de ontwikkeling van de eigen 
kracht van ouders juist overschaduwen. 

Preventie door vroegtijdig signaleren 
De scholen hebben een heldere rol in het signaleren van 
problematiek. Het is waarschijnlijk dat het ontstaan of de 
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verergering van problemen rondom de ontwikkeling van 
kinderen is voorkomen.  

In de bestudeerde casuïstiek kwamen de meeste vragen 
voort uit melding door de bewoner zelf of een verwijzing van 
de huisarts. Daarnaast was in één geval de bewoner door 
haar bovenburen gewezen op de mogelijkheid om haar vraag 
neer te leggen bij het maatschappelijk werk.  

Het is niet duidelijk wat er met signalen op andere domeinen 
gebeurt. Hierin lijken geen systematiek of formele afspraken 
te bestaan. 

Preventie uit de wijk en voorliggende voorzieningen 
In de casuïstiek is verder geen sprake van signalering vanuit 
niet-toegangspartners zoals kerk, politie, woningcorporatie 
of sleutelfiguren in de gemeenschap. Dit zijn doorgaans 
partijen die problematiek vroegtijdig kunnen opmerken. 
Bijvoorbeeld doordat zij bij de bewoner over de vloer komen, 
voordat de hulpvraag gesteld wordt. Of doordat de rekening 
voor de huurwoning steeds te laat betaald wordt.  

Zinvolle daginvulling als preventie 
Het hebben van een zinvolle daginvulling is voor bewoners 
een belangrijke manier om problemen te voorkomen in de 
thuissituatie. In de casuïstiek is te zien dat het moment dat 
men een zinvolle daginvulling vindt, zij ook aan problemen 
in andere levensdomeinen kunnen werken of eraan 
ontsnappen. 

Een man van 18 meldt zich bij Activerium omdat hij 
graag aan het werk wil. Hij kan al snel beginnen 
aan cursussen. "Ik was er wel heel blij mee dat ik 
niet stil hoefde te zitten. Als ik stil zit, dan ga ik 
malen en dan komen dingen van vroeger boven. 

Dan word ik snel emotioneel." 

Preventie door laagdrempelig contact 
Bewoners geven vaak aan dat zij een tijd gewacht hebben 
voor zij hun ondersteuningsvraag hebben neergelegd bij de 
gemeente of huisarts. In het ervaringsonderzoek Jeugd kwam 
al naar voren dat ruim een derde moeite had met het vinden 
van de juiste plek om de vraag neer te leggen. Bij het 
cliëntervaringsonderzoek onder bewoners met ondersteuning 
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vanuit de Wmo wist ruim 1/5 niet waar zij hun vraag kwijt 
moesten.8 

Bewoners geven aan dat ze contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum lastig vinden. Met name omdat ze dan 
allerlei personele zaken via de telefoon moeten delen, met 
iemand die ze niet kennen. 

Wanneer zij een contactpersoon hebben vanuit de 
ondersteuning, is de drempel aanzienlijk lager. Zij kennen de 
persoon al, en de ondersteuner kent hun situatie. Hierdoor 
worden vragen waarschijnlijk eerder opgepakt.  

Bewoner had liever een punt gehad, waar ze naar 
binnen had kunnen lopen. Nu moest er eerst 

telefonisch een melding worden gedaan, en werd er 
een afspraak gemaakt. Als zij had geweten waar ze 

had moeten zijn, had ze haar hulpvraag eerder 
bekend gemaakt. 

                                                   
8 CEO 2016 Jeugdwet: pagina 5 | CEO 2016 Wmo: pagina 4 

“Het is niet gemakkelijk om bij de gemeente binnen 
te komen.” De oudere bewoner moest meerdere 
keren aan de telefoon haar verhaal doen. “Dat is 

vervelend, zeker omdat het zo persoonlijk is.” Soms 
werd ze teruggebeld. Soms ook niet. “Het duurt lang 

voordat je de juiste persoon aan de lijn krijgt. Je 
moet eigenlijk gericht kunnen bellen.” 

Mevrouw vond het bellen van het Klantcontact 
Centrum (KCC) lastig. Zij moest over een schroom 
stappen en dan aan iemand haar verhaal vertellen 
aan een telefonist die zij niet kent. Als ze nu belt is 
die schroom er niet meer omdat ze weet naar wie 

ze kan vragen en wat ze wel en niet hoeft te 
vertellen.  
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9. Over het onderzoek 
Deze evaluatie is gebaseerd op 20 verhalen van inwoners 
van de gemeente Epe. Deze zijn gedetailleerd in kaart 
gebracht door middel van de Effectencalculator9.  

Betrokkenheid bewoner 
De Effectencalculator geeft veel ruimte voor het perspectief 
van betrokkenen, in het bijzonder dat van de bewoner. Dat 
werd breed gewaardeerd. Bij op één na alle sessies was de 
bewoner zelf aanwezig. 

Met eigen inzet 
Bijzonder aan het onderzoek is dat een flink deel van de 
sessies zijn begeleid door medewerkers van de toegang zelf. 
Daarvoor hebben ze eerst een training gevolgd. In duo’s zijn 
ze vervolgens per casus het gesprek aangegaan en werd de 
informatie uitgewerkt in een ondersteunende webapplicatie 
en in aanvullende formats. Bovendien heeft er aan het einde 
van het onderzoek een gesprek plaatsgevonden tussen de 
onderzoekers en medewerkers over hoe de resultaten hun 
doorwerking kunnen gaan vinden in de praktijk.   

                                                   
9 Meer informatie: www.effectencalculator.nl 

Het onderzoek kan daarom gezien worden als coproductie 
tussen onderzoekers en medewerkers van de toegang. Deze 
vorm van onderzoek heeft gezorgd voor draagvlak van 
resultaten en ontwikkelpunten voortkomend uit dit 
onderzoek. Ook gaven de evaluatiegesprekken direct 
belangrijke inzichten aan de medewerkers van de toegang.  

“Het werkt dus echt zoals het bedoeld is.” 

Een Effectencalculateur noteerde bij de observaties 
over een specifieke situatie: “DIT KAN BETER” 
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Casusselectie 
Vanuit de toegang zijn zo’n 40 mogelijke casussen naar 
voren gebracht. Met een kleine groep betrokkenen zijn daar 
ruim 20 casussen uit geselecteerd. Daarbij is geprobeerd een 
zo’n goed mogelijke spreiding te vinden wat betreft: 

• enkelvoudige en meervoudige vraag; 
• woonplek bewoners (uit elke kern); 
• type bewoners (man, vrouw, gezin, oud, jong); 
• betrokkenheid van de vier toegangsonderdelen; 
• zware en lichte ondersteuning; 
• betrokkenheid externe organisaties. 

Tijdens het plannen van de sessies vielen nog een enkele 
casussen af. Met name omdat de bewoner of direct betrokken 
ondersteuners in omstandigheden kwamen dat ze de sessie 
niet konden bijwonen. 

Ervaringen 
Ook voor de bewoners waren het veelal waardevolle sessies, 
hoewel ze ook vaak aangaven dat ze het vooraf wel 
spannend vonden. 

“Als ik dit zie, ben ik alleen maar heel trots hoever 
ik gekomen ben. Ik kan weer genieten.” Ook geeft 

de bewoner aan voortaan gelijk aan de bel te 
trekken bij de hulpverlening als er wat is. 

De bewoners zagen er wel tegen op; ze waren bang 
dat het een soort verhoor ging worden. Maar de 

Effectencalculator was een fijne manier van werken. 
Het is goed uitgelegd en er is interesse voor de 

persoonlijke situatie getoond. Wel jammer dat de 
persoonlijke begeleider niet kon aanschuiven. 

In veel gevallen werden ook ter plekke nieuwe afspraken 
gemaakt. Om nog iets uit te zoeken, op te pakken of samen 
te onderzoeken of iets beter kan.  

De bewindvoerder geeft aan de het voortraject voor 
schuldsanering in Epe veel korter kan. De knip in 
het proces tussen Epe en Apeldoorn zorgt voor 

vertraging. Ze gaan hierover graag in gesprek met 
de gemeente. Dan kan ook gekeken worden naar 

het beperkte spaarsaldo dat de gemeente hanteert, 
in vergelijking met andere gemeenten. 
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Tijdens de sessie signaleren de professionals dat de 
bewindvoerder steken laat vallen. Dat kan de 

bewoner mogelijk in de problemen brengen. Dat zal 
niet de eerste keer zijn... De bewoner krijgt ter 

plekke advies over wat hij kan doen. 

Of was het de eerste ontmoeting tussen een bewoner en zijn 
budgetbeheerder. Tot nu toe was alle contact via de email 
verlopen. 

Analyse en rapportage 
Elk verhaal is nauwkeurig uitgewerkt in de webapplicatie van 
de Effectencalculator en in een aanvullend format. Vanuit de 
onderzoeksvragen is vervolgens gekeken naar het 
totaalbeeld van de casussen. De bevindingen zijn in deze 
rapportage vervat. Deze zijn in conceptvorm ook nog twee 
keer besproken met de betrokken Effectencalculateurs van 
de gemeente Epe zelf. 
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