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1. Ontwikkeling van de Wmo in Houten 

In Houten wordt voortvarend gewerkt aan de doorontwikkeling van de Wmo. 

(vrijwilligers)organisaties ondersteunen burgers bij hun vragen en de gemeente is 

aan de slag met de hervorming van individuele en collectieve voorzieningen. 

Centraal in de activiteiten staat het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid. 

Deze resultaatgerichte benadering vraagt een andere  manier van denken en doen 

door gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers. Niet het denken 

voorzieningen staat centraal maar het realiseren van participatie en 

zelfredzaamheid. Denken in termen van compensatie wordt ook wel de kanteling 

van de Wmo genoemd. Het gaat om het kantelen van denken in voorzieningen en 

producten in het denken in vragen en resultaten. Zo’n kanteling gebeurt niet 

spontaan. Het heeft consequenties voor gemeente, organisaties en burgers: 

 Voor de gemeente betekent het een andere vorm van vraagverheldering en 

toewijzing van voorzieningen. Maar ook een andere kijk op de rol van burgers en 

organisaties.  

 Voor burgers betekent het ‘afstand’ doen van het recht op voorzieningen. 

Mensen kloppen niet meer aan voor een voorziening maar voor een antwoord op 

hun vraag. 

 Voor maatschappelijke organisaties betekent het afstemming zoeken met andere 

aanbieders maar ook met vrijwilligers en burgers. Professioneel en informeel 

aanbod vormt gezamenlijk het antwoord op de vraag van burgers.  

Twee proeftuinen 

Om de kanteling van de Wmo vorm te geven is de gemeente Houten twee 

proeftuinen gestart: 

 Proeftuin klantbenadering (in 2010-2011) 

 Proeftuin gekantelde arrangementen (in 2011) 

 

In de proeftuin klantbenadering zijn consulenten van het VIA loket en sociale zaken 

aan de slag met een nieuwe vorm van vraagverheldering waarbij de vraag van de 

klant breed wordt verkend. Hierbij komen de verschillende levensgebieden aan de 

orde. Er wordt niet direct gekeken naar voorzieningen en producten maar naar het 

resultaat dat de ondersteuning moet bereiken. Een belangrijk onderdeel daarbij is 

om te kijken wat cliënt zelf kan en op welke manier het sociale netwerk van cliënt 

een rol kan spelen in de ondersteuning.  

 

In de proeftuin gekantelde arrangementen wordt gekeken naar arrangementen die 

aansluiten op de vraag van de cliënt zoals die naar voren komt in de 

vraagverheldering. Waar we vanuit de Kanteling naar zoeken is, om in aansluiting 

op de proeftuin kanteling klantbenadering een goede hefboom te vinden voor de 

innovatie van het individuele en collectieve aanbod mede met het oog op nieuwe 

financiële randvoorwaarden. Kortweg gaat het daarbij om de beweging minder zorg 

en meer welzijn.  
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2. Proeftuin gekantelde arrangementen  

In de proeftuin gekantelde arrangementen is geëxperimenteerd met het 

samenstellen van arrangementen voor cliënten. In dit verslag laten we zien wat de 

resultaten zijn van de bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties. Daarnaast 

geven we een aantal adviezen voor het vormgeven van gekantelde arrangementen. 

Aanpak  

In de proeftuin is aan de hand van de bespreking van vier concrete casussen 

geoefend met het samenstellen van nieuwe arrangementen. Hiervoor zijn in de 

periode april tot en met juni 2011 vier bijeenkomsten georganiseerd waarin elke keer 

één casus centraal stond. Per casus is een zestal aanbieders (zowel formele als 

informele ondersteuning) uitgenodigd mee te denken in het samenstellen van een 

passend arrangement.  

In elke bespreking zijn we aan de slag gegaan met de opbouw van arrangementen 

volgens onderstaand model. Eigen kracht van de cliënt staat centraal. Wat kan 

iemand wél is de vertrekvraag. Van daaruit wordt gekeken welke ondersteuning 

vanuit het sociale netwerk, door algemene voorzieningen en door individuele 

voorzieningen geleverd kan worden.  

 

De besprekingen hadden meerdere doelen: 

 Concrete suggesties voor de cliënt waarvan de vraag besproken wordt, 

 Uitwisseling van informatie en afstemming tussen verschillende aanbieders, 

 Inventariseren van ‘witte vlekken’ in het collectieve aanbod en suggesties voor 

nieuwe combinaties van diensten/activiteiten van verschillende aanbieders. Deze 

suggesties vormen een agenda die in het najaar van 2011 verder uitgewerkt 

wordt. 

 

In de bijlage zijn de thema’s van vier besprekingen en de belangrijkste uitkomsten 

opgenomen.  
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Als vervolg op deze cliëntbesprekingen heeft op 29 juni een afrondende bijeenkomst 

plaatsgevonden met managers/bestuurders van de betrokken organisaties. In deze 

bijeenkomst is terug gekeken op de uitkomsten van de cliëntbesprekingen en is 

input verzameld voor het afrondende advies.  

Om de afstemming met de proeftuin klantbenadering te waarborgen, heeft tweemaal 

een overleg plaats gevonden met de projectleider van deze proeftuin. Ook hebben 

twee Wmo-consulenten die actief zijn in de proeftuin klantbenadering actief 

deelgenomen aan de proeftuin gekantelde arrangementen.  
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3. Ontzorgen en ontdubbelen 

In de bijeenkomsten zijn veel thema’s aan de orde gekomen. Uiteindelijk hebben we 

een clustering kunnen maken van twee hoofdthema’s. Als het gaat om de nieuwe 

Wmo-uitvoeringspraktijk gaat het om: ontzorgen (vernieuwen) en om ontdubbelen 

(slimmer organiseren). In de slotbijeenkomst waar alle informatie is gedeeld met 

betrokken organisaties kwamen deze twee thema’s als rode draad naar voren.  

Ontzorgen (vernieuwen) 

 Formele ondersteuning verbinden aan informele ondersteuning; 

 Hoe mobiliseer je de eigen kracht van mensen;  

 Hoe geef je informele netwerken een volwaardige plaats in het 

ondersteuningsaanbod; 

 Hoe geef je professionals de juiste tools in handen om meer de rol van coach 

van het systeem te worden dan uitvoerder of toeleider naar activiteiten; 

 Wat kunnen mensen zelf oplossen? Wat is hun eigen verantwoordelijkheid? En 

wat kunnen we doen om mensen op dit spoor te zetten. 

Ontdubbelen (slimmer organiseren) 

 Op niveau van organisaties en op niveau van professionals / methodisch 

werken. Maatschappelijk werker, ouderenadviseur, Wmo-consulent, 

casusmanager MEE-consulent doen op hoofdlijnen hetzelfde werk. Kunnen we 

dat slimmer organiseren; 

 Welzijnswerk, kerk, contactvrijwilligers voeren vergelijkbare activiteiten uit gericht 

op dezelfde doelgroepen. Kunnen we dat slimmer organiseren. 
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4. Wat kan beter volgens de maatschappelijke 
organisaties? 

Ontzorgen 

 Professionaliteit van agogisch geschoolde professionals (wat is het verschil/rode 

draad in inzet tussen maatschappelijk werk, Wmo-consulent, ouderenadviseur, 

opbouwwerk, zorgcoördinator: bijvoorbeeld wie doet hulpverlening en wie doet 

dat niet). Verder ontwikkelen van professionele identiteit (niet overnemen, jezelf 

weer overbodig weten te maken). 

 Benutten van eigen kracht en netwerk burgers/cliënten (andere attitude van 

professional). 

 Het verbinden van formele en informele ondersteuning (afschakelen naar 

binnenste cirkels is lastig, wat hoort bij de professional en wat hoort bij de 

vrijwilliger?  

 De positie van vrijwilligers versterken. Een betere backup vanuit professionals 

organiseren en vrijwilligers en mantelzorgers als volwaardige partij bij 

zorg/ondersteuning waarderen. 

Ontdubbelen 

 Vraagverheldering gebeurt door verschillende organisaties. De inzet overlapt. 

 Regievoering op cliëntniveau. Onduidelijk is welke organisatie de regie voert. 

Organisaties werken soms langs elkaar heen of doen werk dubbel. 

 Uitwisselen en afstemmen tussen (netwerken van) organisaties 

 Kennis van de buurt, wijkgericht werken. Er zijn nog niet veel organisaties die 

zich de oren en ogen van de buurt kunnen noemen. Wijkgericht werken is vaak 

nog synomien aan werken op een plek in de buurt (door bijvoorbeeld een 

spreekuur te organiseren of door cliënten te bezoeken). 

 Kritisch zijn op overlap in het aanbod.  

Overige punten 

 Privacy. 

 Gebruik maken van bestaande netwerken en ketenoverleggen. 

 Verwachting van de klant bijstellen. 
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5. Adviezen en suggesties voor de 
vernieuwingsagenda 

 

5.1 Wat zijn de kenmerken van de benodigde vernieuwing? 

In grote lijnen gaat het hierbij om de omslag van ‘zorgen voor …’ naar ‘zorgen dat..’ 

Dat vertalen wij in het zoeken naar het verbinden van: 

 formele en informele vormen van ondersteuning; 

 individuele, collectieve en algemene vormen van ondersteuning; 

 zorg en welzijn; 

 professionele ondersteuning en het versterken van de eigen kracht en het 

sociale netwerk van de cliënt; 

 professionals en vrijwilligers op uitvoerend niveau. 

 

Deze inhoudelijke verandering vergt een omslag in het denken, waarbij werkelijke 

resultaten voor de cliënt veel meer centraal staan. Het bekende keukentafelgesprek 

is een goede start. Daarin wordt verhelderd wat de wensen en behoeften van de 

cliënt zijn en wat deze aan talenten en ervaringen te bieden heeft waar anderen mee 

kunnen zijn geholpen. Vaak blijkt dat behaalde resultaten, zoals een groter 

zelfoplossend vermogen en meer eigen regie, niet het gevolg is van specifiek 

aanbod van één van de betrokken aanbieders. Het resultaat is vooral bereikt door 

een volhardende aanpak van een professional of vrijwilliger. Dit resultaat wordt vaak 

bereikt doordat is gestuurd op de vraag van de cliënt en het beoogde resultaat, niet 

op een dienst of product.  

In de onderstaande paragrafen doen we een aantal adviezen voor de 

vernieuwingsagenda Wmo voor de komende periode. Deze adviezen zijn onder 

andere gebaseerd op de bijeenkomsten en gesprekken met vrijwilligers, 

professionals en organisaties. Daarnaast zijn de adviezen gebaseerd op gesprekken 

met het projectteam van de gemeente Houten dat de proeftuinen aanstuurt. 

5.2 Adviezen voor de vernieuwingsagenda ontzorgen 

 Op zoek naar een nieuwe verhouding tussen de inzet van professionals, 

vrijwilligers en sociaal netwerk van cliënten. Professionals ondersteunen om de 

brug te maken naar de informele ondersteuningswereld van cliënten. Deze 

vaardigheid zou een voorwaarde moeten zijn om te werken op het terrein van 

maatschappelijke ondersteuning;  

 

 In de bijeenkomsten bleken veel professionals het moeilijk te vinden om in geval 

van een complexe ondersteuningsvraag iets anders te bieden dan professionele 

ondersteuning. Dit heeft te maken met het geringe netwerk van cliënten. Werven 

en opleiden van vrijwilligers voor het bieden van een steunsysteem voor mensen 

die geen of slechts een beperkt netwerk hebben kan hier een antwoord op 

bieden; 

 

 Professionals in de rol van coach voor vrijwilligers en mantelzorgers; 
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 Professionals in de rol van achtervang voor vrijwilligers en mantelzorgers. Door 

een goede achtervang te organiseren, kunnen vrijwilligers meer betekenen in de 

uitvoering. Bovendien wordt de continuïteit van de ondersteuning gewaarborgd; 

 

 Benutten van het maatschappelijk potentieel in een buurt (buurtbewoners, 

voorzieningen, sleutelfiguren, informele netwerken); 

 

 Het enorme aanbod beter benutten. Inzetten op verbinden in plaats van op het 

aanbieden van activiteiten (dus eerder kijken met een cliënt wat mogelijkheden 

zijn om binnen het eigen netwerk iets te ondernemen dan voor de oplossing te 

kiezen van het huiskamerproject van Markant. Lukt het om mensen weer ‘op 

gang te krijgen’ in hun eigen omgeving, dan is de kans waarschijnlijk groter dat 

het effect duurzamer is dan als een cliënt louter in de rol van consument naar 

een vorm van ontmoeting gaat); 

 

 Denken in cliëntprofielen (profiel op basis van ondersteuningsvraag of mate van 

zelfredzaamheid). 

5.3 Adviezen voor de vernieuwingsagenda ontdubbelen (slimmer 

organiseren) 

 Sturen op gebruik eenduidige methodiek die gericht is op het versterken van 

eigen kracht en het delen van methodische kennis en netwerken tussen 

professionals en vrijwilligers. Om de synergie tussen de organisaties beter te 

laten verlopen valt te denken aan een gezamenlijk scholingstraject waarin 

aandacht is voor: 

-vraagverheldering gericht op eigen kracht 

-methodisch samenwerken. Wat is de rode draad door al het werk van sociale 

professionals in houten; 

 

 Organiseer de vraagverheldering (van complexe vragen) eenduidig. Dat maakt 

het ook mogelijk om de arrangementen vanuit één centrale plek te (laten) 

organiseren; 

 

 Subsidies anders organiseren. Subsidieer resultaten in plaats van organisaties. 

Hiermee bevorder je samenwerking tussen organisaties. Resultaten worden 

meestal bereikt in een samenspel tussen organisaties; 

 

 Cliënt meer laten sturen. Arrangement samenstellen in keukentafelgesprek. 

Hierdoor wordt de inzet van aanbieders beter gestroomlijnd. 

 

 In de besprekingen is geopperd om te komen tot een betere sociale kaart. Het 

risico hiervan is dat er veel energie gaat zitten in het maken en beheren van een 

‘papieren’ systeem. Ons advies is om de energie te benutten om de sociale kaart 

op straat op te doen. Wijkgericht werken helpt om de sociale infrastructuur in een 

afgebakend gebied goed in de vingers te krijgen.  

 

 Er is meer dan voldoende aanbod. In de besprekingen zijn geen grote witte 

vlekken aan het licht gekomen. Problemen die gesignaleerd werden hebben te 
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maken met elkaar niet kennen, dezelfde dingen doen, niet duidelijk wie de regie 

heeft. Beleg bij complexe ondersteuningsvragen de regie bij één professional. 

 

5.4 Vraagsturing in plaats van aanbodsturing  

In de proeftuin hebben we onderzocht op welke manier gekantelde arrangementen 

gerealiseerd kunnen worden. Bovenstaande suggesties richten zich daar op. Echter, 

om verandering te realiseren is het goed om niet alleen naar het niveau van de 

uitvoering te kijken. Ook de manier waarop organisaties gefinancierd en 

aangestuurd worden en de manier waarop resultaten benoemd worden, zijn 

belangrijk om te bekijken. In de bijeenkomsten bleek dat organisaties er geen direct 

belang bij hebben om samen te werken en/of cliënten te stimuleren hun vragen zelf 

(of met behulp van het informele netwerk) op te lossen. Organisaties worden betaald 

voor de diensten die ze leveren, niet voor de diensten die ze niet leveren. 

Een grote uitdaging is om de organisaties te sturen op het resultaat dat ze bij een 

cliënt (of cliëntgroep) realiseren. Die resultaten zijn te benoemen op het niveau van 

groepen cliënten en/of op het niveau van de wijk.  

Het is interessant om hier drie mogelijkheden voor een ander sturingsconcept te 

noemen: 

 wijkgericht inkopen 

 vraag van de cliënt leidend laten zijn bij de inkoop van ondersteuning 

 werken met integrale teams die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van 

afgesproken resultaten 

Wijkgericht inkopen  

In deze variant is er een bundeling van de geformuleerde resultaten en beschikbaar 

budget per gebied (wijk). Eén partij is verantwoordelijk voor het realiseren van de 

resultaten in het gebied, binnen het beschikbare budget. Vanuit de overheid bezien 

is dit tevens een vorm van kostenbeheersing. Daarnaast maakt men afspraken over 

kwaliteit (zoals informatievoorziening, keuzevrijheid en continuïteit), werkwijze (zoals 

toegang en zelforganiserend vermogen) en risico’s (zoals omgaan met winsten en 

verliezen).  

In deze benadering is een prikkel aanwezig voor de gecontracteerde 

(samenwerkende) aanbieders om maximaal gebruik te maken van eigen kracht en 

de inzet van sociale netwerken. Zij worden immers afgerekend op de resultaten en 

de inzet van eigen kracht en sociale netweken is hierbij sterk ondersteunend. Dit 

stimuleert de aandacht vanuit de aanbieders voor de eigen kracht, de inzet sociale 

netwerk en het gebruik van collectieve en/of algemene voorzieningen. Voor de 

cliënten is hierbij de winst, dat het professionele aanbod maximaal kan aansluiten op 

de eigen (informele) oplossingen van cliënten. De aanbieders hebben daar namelijk 

belang bij en ook de ruimte voor. 

Vraag van de cliënt leidend laten zijn bij de inkoop van 

ondersteuning 

In deze variant wordt het budget per cliënt(groep) bepaald. Het budget dat ontstaat, 

kan in de vorm van een persoonvolgend budget (PVB) worden verstrekt. Daarbij 

bepaalt het feitelijk gebruik de financiering van de voorziening. Bij het PVB staat de 
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cliënt nadrukkelijk aan het roer. Hij/zij kan met een PVB op basis van eigen wensen, 

behoeften en opvattingen zelf kiezen op welke fronten en in welke mate hij/zij 

(professionele) ondersteuning zoekt. Hoe meer de noodzakelijke ondersteuning in 

de eigen kring is georganiseerd, hoe meer het PVB is aan te wenden op basis van 

wenselijkheid. Aanbieders moeten met een aanbod komen dat naadloos aansluit bij 

de behoefte van de cliënt, anders zal de cliënt er geen gebruik van maken.  

Werken met integrale teams 

In dialoog met inwoners worden arrangementen geformuleerd en uitgevoerd. In het 

wijkteam zijn specialisten verenigd op de verschillende segmenten, zoals schulden-

problematiek, zorg, veiligheid, maatschappelijk werk, jeugd en welzijn. Dit kunnen 

professionals zijn in dienst van de gemeente, maar ook kan hiervoor aan 

zelfstandige stichting worden gedacht. Het team werkt op basis van de 

uitgangspunten versterken eigen kracht, het benutten van informele netwerken en 

aansluitende professionele hulpverlening.  

In deze variant ontstaat een prikkel tot doelmatigheid als het team de 

verantwoordelijkheid krijgt voor de besteding van het budget voor maatschappelijke 

ondersteuning. Op basis van kennis van de (mensen in de) wijk en de daaruit 

voortvloeiende te bereiken prestaties op wijkniveau, ontstaan prikkels om algemene 

en collectieve oplossingen te vinden die voor alle inwoners werken.  
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BIJLAGE 
 

Verslag van vier cliëntbesprekingen  

Werkwijze per bespreking 

 Korte kennismaking deelnemers bijeenkomst (steeds deelnemers van vier tot 

zes maatschappelijke organisaties, Wmo-consulent VIA Houten / sociale zaken 

gemeente, beleidsmedewerker welzijn gemeente) 

 Toelichting op de casus en informatieve vragen 

 Inzichtelijk maken van vraag en aanbod per cirkel (cliënt, informeel netwerk, 

vrijwillige inzet, professionele inzet). Wat is er per ring van de cirkel te halen en 

te brengen. En welke verbindingen zijn er te maken tussen de verschillende 

ringen van de cirkel? 

Casus eerste bespreking 21 april 2011 

Man met psychiatrische problematiek, verslaving, detentieverleden, lichamelijke 

klachten. Hoewel de situatie vrij stabiel is gaat het om een zeer kwetsbaar persoon 

met problemen op meerdere terreinen.  

Casus tweede bespreking 12 mei 2011  

Vrouw die sinds 2 jaar weduwe is. psycho-sociale problemen. Minder mobiel. 

Rouwverwerking. Heeft wel ondersteuningsvraag maar aanbod wordt vaak 

afgewezen. Woont zelfstandig en is nog goed zelfredzaam. 

Casus derde bespreking 7 juni 2011  

Echtpaar waarvan de vrouw gezondheidsklachten heeft en misschien beginnende 

dementie. Echtgenoot neemt veel taken op zich maar heeft behoefte aan 

ondersteuning. Echtpaar woont zelfstandig in Schalkwijk. 

Casus vierde bespreking 8 juni 2011 

Gezin waarvan moeder gezondheidsklachten heeft en somber is. Er zijn 

geldproblemen door een laag gezinsinkomen en een kleine schuld bij een 

postorderbedrijf. De vader is weinig in beeld in het gezin omdat hij veel van huis is 

voor zijn werk. In het gezin zijn twee kinderen. Het oudste kind heeft een beperking 

en gaat naar het speciaal onderwijs. De jongste gaat naar een reguliere basisschool. 

Weinig structuur in het huishouden, veel rommel.  

Wat valt op / analyse: 

Enthousiasme bij de deelnemers. Mensen zijn nieuwsgierig naar de initiatieven van 

de gemeente en ook goed bekend met de uitgangspunten van de Wmo. Het wordt 

gewaardeerd dat de gemeente dit initiatief neemt. Wel wordt ook opgemerkt dat er al 

veel overleggen zijn en rijst de vraag hoe deze aanpak zich daartoe verhoudt. Ineke 

Kosterman van de gemeente Houten legt uit dat de cliëntbesprekingen gehouden 

worden in het kader van de proeftuin, het betreft een eenmalige situatie. De 

bevindingen uit de cliëntbesprekingen moeten een plek krijgen in de reguliere 

overleggen en in het ondersteuningsaanbod. 
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Er is een groot aantal initiatieven en voorzieningen in Houten. Er wordt voortvarend 

gewerkt aan een uitgebreid netwerk aan ondersteuning dicht bij klanten.  

Er is veel samenwerking, maar er is ook veel samenwerking niet. Zo is er 

bijvoorbeeld een overleg van vrijwilligersorganisaties in de zorg. Maar kerk en 

ouderenadviseurs / opbouwwerk kennen elkaar niet echt. Ook sparren 

(vrijwilligers)organisaties onderling niet zozeer over wie het beste maatwerk kan 

leveren (wat doe je bijvoorbeeld als klik tussen jouw vrijwilliger en klant niet goed is. 

Ga je dan actief op zoek naar andere organisatie of laat je het rusten?) En nog een 

stap verder, wat ook weinig gebeurt is dat organisaties bewust hun eigen ‘markt’ 

zoeken.  

Er is overlap in het ondersteuningsaanbod (bezoekvrijwilligers, vraagverheldering, 

matchen van vrijwilliger en cliënt, adviesgesprekken, ontmoetingsactiviteiten). 

Overigens hebben deelnemers verschillende ideeën over dubbelingen en 

samenwerking. Dit is afhankelijk van positie en organisatie. 

Vanuit de kerk zijn er wijkteams met contacten in wijken en buurten. Er is geen 

structureel contact tussen de ouderenadviseurs / opbouwwerkers en de wijkteams 

vanuit de kerk. Van beide kanten wordt de uitnodiging gedaan om elkaar meer op te 

zoeken. 

Het werk van Wmo-consulent, ouderenadviseur, casemanager zorg en 

maatschappelijk werker kent een behoorlijke mate van overlap. Deelnemers vragen 

naar afstemming, overdracht en afbakening. 

 “Wij werken niet aanbodgericht”. We gaan altijd uit van de vraag van de klant. Dit is 

een uitspraak die snel en makkelijk in de mond wordt genomen. Misschien is het 

goed om nog eens te delen met mensen wat we nu wel of niet onder aanbodgericht 

werken verstaan. In de besprekingen blijkt de inzet van professionals gericht op het 

verbinden van een vraag met aanbod (kan van eigen of andere organisatie zijn; kan 

inzet vrijwilliger of professional zijn). Hier wordt aangehaakt bij interesses van de 

cliënt maar ook bij ‘wat goed is voor cliënt’. 

Waar stopt je bemoeienis of je inzet als vrijwilliger/professional? Risico dat je als 

professional of vrijwilliger onbedoeld in de rol van hulpverlener/redder wordt gestopt. 

Hoe zorg je ervoor dat je voldoende op afstand blijft zonder het contact te 

verbreken?  

In de bijeenkomsten hebben we gevraagd wat er zou gebeuren als er rondom dit 

type casussen geen professionele ondersteuning (meer) zou bestaan. Wat gebeurt 

er dan? 

Professional kan inzetten op gedragsverandering (meer de rol van hulpverlener), dat 

kan een vrijwilliger minder. Nuance hierop wordt direct gemaakt. Professionele 

vrijwilligers zouden dit ook kunnen. Maar het luistert nauw. 

Professionals kunnen meer continuïteit leveren in de ondersteuning. Bij vrijwillige 

inzet kun je nooit garanderen dat de betrokkenheid ook voor langere tijd geldt. 

Professional biedt een belangrijke back-up voor vrijwilligers. Als die back-up er niet 

meer is, zullen ook vrijwilligers zich minder inzetten voor de ondersteuning. 

Zonder professionals komt de afstemming en regie in het gedrang. Er zijn echter ook 

voorbeelden te noemen waarin vrijwilligers deze regie prima doen. 
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Er zou meer georganiseerd kunnen worden met vrijwilligers vinden de deelnemers 

aan de bijeenkomsten (dit vinden ze overigens niet in casus 1). Professionals 

zouden in een aantal gevallen naast of in plaats van activiteiten ook ‘vinger aan de 

pols’ kunnen houden. Meekijken met een cliënt / gezin en actief worden indien 

nodig. Een vrijwilliger kan dan meer op de voorgrond. Daarvoor is het belangrijk dat 

de vrijwilliger beroep kan doen op een professional op de achtergrond. Hierbij wordt 

de vergelijking gemaakt met een initiatief als Homestart. Getrainde vrijwilligers 

bieden opvoedingsondersteuning en draaien mee in het gezin als een ‘deskundige’ 

vriendin. Dit wordt zeer gewaardeerd omdat de drempel om je eigen onzekerheden 

te delen soms lager is dan bij een professional die jou komt ‘helpen’. 

Maak geen problemen waar ze niet zijn merken deelnemers op. Hou de dingen ook 

bij de mensen zelf. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van de rommel in huis en de 

afwezigheid van de echtgenoot. Vinden wij dat een probleem? Of is het een 

probleem dat het gezin aandraagt? Deelnemers geven aan dat ze het moeilijk 

vinden om ergens ‘niets’ van te vinden. Al snel zijn er goede bedoelingen en 

interventies, terwijl die niet per se in het belang van de cliënt zijn.  

Thuisbegeleiding is een vorm van ondersteuning waarin een professional op een 

methodische manier aan de slag gaat in een gezin. Het organiseren van het 

huishouden is het vertrekpunt. Van daaruit komen ‘vanzelf’ vragen en problemen 

naar boven (bij het vouwen van de was of het schillen van de aardappels). Twee 

interessante vragen rijzen hier: 

Slaagt de thuisbegeleiding er al goed genoeg in om hun ondersteuning over te 

dragen aan / of te doen in combinatie met vrijwilligers of familie? 

Is de methodiek waarmee de thuisbegeleiding werkt ook toe te passen in andere 

werkvormen en/of in het geval van vrijwillige inzet. Of anders gezegd: wat kunnen 

andere professionals of vrijwilligers leren van deze aanpak? 

Vragen en aandachtspunten van de deelnemers   

Wie neemt de regie bij het organiseren van arrangementen voor cliënten?  (deze 

term wordt op verschillende manieren ingevuld, bijvoorbeeld: wie heeft het 

overzicht? Wie maakt de verbinding tussen de cirkels? Wie heeft de 

makelaarsfunctie? Wie is de spin in ’t web?) Ligt de regie bij een professional zijn of 

kan dat ook een vrijwilliger zijn? 

Als je met meer partijen betrokken bent bij een casus, hoe regel je dan de privacy 

van de betrokken cliënt? Welke informatie krijgt welke partij? Hier werd ook het 

belang genoemd dat ook vrijwilligers volledig geïnformeerd moeten zijn over de 

cliënt.  

In de schil van professionele inzet bestaan al netwerken en ketens. Sluit daarbij aan. 

Welke plek heeft/krijgt wijkgericht werken in deze aanpak van de Wmo? 

Belangrijk om ook de verwachtingen van de klant bij te stellen. Als wij als gemeente 

en/of als maatschappelijke organisatie kantelen, dan vraagt dat ook iets van onze 

klant. Wat doen jullie/we daaraan? 

  

 


