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Bij ambtenaren denkt men nog te vaak aan pennenlikkers die star de regels
volgen en dingen weigeren zonder enig begrip van de burger en het echte
leven. De consulenten die bij ons werken doorbreken dit beeld radicaal.
Werkend volgens de SpiegelTeam-methode doen zij ontzettend hun best
om heel concreet oplossingen te bedenken waar de mensen wat aan hebben.
En om vervolgens ook alles te organiseren wat nodig is om dit ook wáár
te maken. Hun taak is onderzoeken wat de inwoner écht nodig heeft,
en dát dan organiseren.

Een voorbeeld: een gezin met een autistisch meisje dat moeite
had met fietsen. Het kostte haar te veel energie. Wegens haar
handicap had ze recht op een scootmobiel, maar het kind – toch
al een buitenbeentje – wilde absoluut niet met een scootmobiel
naar school. Wel was ze te porren voor een hippe elektrische fiets.
Volgens de regels was dit een voorliggende voorziening, die de
moeder van het meisje zelf moest betalen. Maar daarvoor was
geen geld. De vraag kwam dus op: mogen wij iemand toch een
elektrische fiets toekennen? Niet volgens de regels, maar
natuurlijk wel volgens het gezond verstand. Het was een veel
goedkopere oplossing voor het probleem en ook nog eens naar
wens van het meisje. Dan moet je dus de regels opzij durven
schuiven en gewoon doen wat nodig is.
Onze consulenten werken al lang zo. Zij willen helemaal niet blind
de regels van de wet volgen, maar onderzoeken wat nodig is en

dat dan ook regelen. Vervolgens kijken zij dan wel of ze de
gemaakte uitzonderingen achteraf op een of andere manier
kunnen verantwoorden. Het is eigenlijk de wereld op z’n kop.
Vaak blijkt dat overigens heel goed te kunnen. En zo niet… dan
nemen zij het risico. Zoals met deze fiets, waar het meisje volgens
de regels officieel geen recht op had. Maar is er één rechter in
Nederland die de gemeente een straf op zal leggen omdat er goed
gemotiveerd een passende oplossing is geboden?
Door op deze manier met de problemen van onze inwoners om
te gaan, bewijzen we elke dag weer dat een ambtenaar geen
bureaucraat is, maar een professional, die als blijkt dat jij je
problemen echt zelf niet meer kunt oplossen, direct opveert
om deuren voor je te openen. Het imago van de gemeenteambtenaar in het sociale domein verdient wat mij betreft dus
echt bijstelling. «

“Dan moet je dus de regels opzij durven
schuiven en gewoon doen wat nodig is.”
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Met de invoering van de nieuwe Wmo
kreeg de gemeente alle instrumenten in
handen om inwoners te ondersteunen.
Bij het nemen van beslissingen over die
ondersteuning kun je kijken waar
iemand formeel recht op heeft, om dat
vervolgens te verstrekken. Maar je
kunt ook proberen uit te vinden hoe
je écht van betekenis kunt zijn voor
de inwoner. Wij gebruiken hierbij de
SpiegelTeam-methode: elke inwoner die
zich bij de gemeente meldt, krijgt een

De totale organisatie

in nauw overleg met zijn collega’s de

Hun praktijkverhaal krijgt extra diepte en kleur met de ervaringen
van beleidsmedewerkers, een projectmanager, het team administratieve ondersteuning en de kwaliteitsmedewerkers/coaches.
Plus de wederwaardigheden van het speciale Interventieteam,
dat fungeert als vangnet en breekijzer om – met name bij meer
complexe gevallen – de verschillende acties rond de inwoners te
‘ontschotten’ en te bundelen.

inwoner de weg, waarbij deze zo veel

De inwoners aan het woord

vaste consulent binnen een multidisciplinair team. De consulent wijst

mogelijk zélf de regie houdt.

Natuurlijk mogen ook de ervaringen van de inwoners zelf niet
ontbreken. Zij doen openhartig hun verhaal en tonen zo aan dat
ons werk niet draait om het toepassen van wetten en regels, maar
om concrete hulp aan mensen van vlees en bloed.

Hoe de SpiegelTeam-methode uitpakt

In plaats van een theoretisch verhaal over wetten, regels en
criteria laten we liever de praktijk spreken. We geven onze visie in
het hoofdstuk ‘Doen wat nodig is’, maar laten vervolgens vooral
onze professionals aan het woord. In interviews gelardeerd met
concrete praktijkvoorbeelden vertellen onze consulenten hoe zij
dagelijks samen met de inwoners actief zijn met het toepassen van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, het
Leerlingenvervoer, de Jeugdzorg en de Schuldhulpverlening.

Logische opbouw

We hebben geprobeerd de informatie te groeperen op domein/
discipline, zodat geïnteresseerden meteen kunnen kijken naar
bepaalde werkgebieden. De centrale boodschap blijft echter dat
wij in de praktijk van de SpiegelTeam-methode die scheiding van
disciplines hebben doorbroken. «
Veel leesplezier!
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Durven doen: de ándere
ambtelijke aanpak
In 2015 heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het
welzijn van de inwoners overgedragen aan de gemeenten. Elke gemeente
moet zorgen dat de inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen op de
arbeidsmarkt (Participatiewet) en dat mensen, ook als zij niet kunnen
werken, de financiële (bijstandsuitkering , schuldhulpverlening) en
de maatschappelijke ondersteuning krijgen die zij nodig hebben
(Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook Jeugdzorg werd een nieuwe
gemeentelijke taak. Deze taakverdeling is best logisch, want de gemeenteorganisatie staat veel dichter bij de mensen dan ‘Den Haag’.

Het is met de nieuwe wetgeving duidelijk wát de gemeenten allemaal moeten doen. Hóe, dat mag elke gemeente voor een groot
deel zelf invullen. Janny Bakker, coördinerend wethouder Sociaal
Domein van de Noord-Hollandse gemeente Huizen, zag daardoor
de kans schoon om haar droom waar te maken. Zij wil consulenten
met de zogenaamde SpiegelTeam-methode maximale ruimte
bieden voor een persoonlijke aanpak van alle vragen van inwoners.

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

Ondernemend ondersteunen

De gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes werken nu
samen volgens een uniek concept, waarbij niet de beperkingen van
de inwoner centraal staan, maar diens mogelijkheden. Iedereen
die zich met een hulpvraag op sociaal of maatschappelijk gebied bij
de gemeente meldt, wordt gekoppeld aan een speciale consulent
die, werkend binnen een ‘SpiegelTeam’, helemaal verantwoordelijk
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Janny Bakker
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wordt voor het organiseren van een passende en blijvende
oplossing. De consulent probeert in het gesprek met de inwoner
duidelijk te krijgen wat voor hem of haar werkelijk van betekenis is.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

De SpiegelTeam-methode werkt bijna altijd tot ieders tevredenheid. De consulenten kunnen heel concreet goed werk doen en
de inwoners krijgen wat voor hen van betekenis is. En het is nog
goedkoper ook!

1. Maatwerk

2. Uitvoering voedt beleid

Het oplossingsgericht denken kruipt zo zoetjesaan in onze genen.
Zodra zich een probleem voordoet, ontstaat er in het team een
mentaliteit van ‘Jongens, hoe gaan we dit nu eens mogelijk
maken?’. Wij inspireren elkaar elke dag. En hopelijk kunnen wij
ook andere gemeenten en organisaties inspireren. «

De vraag van de inwoners staat centraal. We doen niet zoveel als
mag, maar zoveel als we kunnen.

Janny Bakker

Wij behandelen iedere inwoner vanuit zijn of haar unieke situatie
en durven te doen wat nodig is.

coördinerend wethouder Sociaal Domein
3. Vertrouwen in onze professionals

We stoppen met nutteloze verantwoording. We noteren alleen
informatie waar de inwoner wat aan heeft.
4. Alle diensten één afdeling

Wetten zijn er voor mensen, niet andersom. Wmo, Jeugdzorg,
Participatie, Schuldhulp, leerlingenvervoer… Iedereen werkt vanuit
de eigen expertise in een SpiegelTeam samen binnen één afdeling.
5. Proactieve partners

We proberen problemen op te lossen nog voor ze ontstaan en
werken hiertoe nauw samen met onder meer Versa Welzijn,
(jeugd)zorgaanbieders, huisartsen, scholen, kerken, maatschappelijke instellingen, Kredietbank, Werkgeversservicepunt Gooi
& Vechtstreek, Tomingroep, Veilig Thuis, Centrum voor Jeugd &
Gezin, Consultatie & Adviesteam, Jeugdteam gemeente Eemnes,
Veiligheidshuis en politie.

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

“Wij inspireren
elkaar elke dag.
Hopelijk kunnen
wij ook andere
gemeenten en
organisaties
inspireren.”
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“Een jaar later vroegen wij
ons af waarom we überhaupt
nog een regeling hadden. ”

In 2007 werd de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
vervangen door de Wmo. Zo werd ik als nieuwbakken
wethouder in Huizen ineens verantwoordelijk voor de
verstrekking van hulpmiddelen aan gehandicapten. Daarbij
stuitte ik op een vreemd fenomeen. Een inwoner met een
beperking diende het verzoek in voor een aangepast tennisracket. Dit verzoek werd afgewezen, want voor gehandicaptensport kende de gemeente maar één voorziening:
de sportrolstoel. Ik vroeg: “Waarom verstrekken we niet
gewoon alle hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de
sportbeoefening van gehandicapten?” Het antwoord was:
“Daar hebben we het budget niet voor.”
Ik vond dat vreemd, want een aangepast tennisracket leek
mij goedkoper dan een sportrolstoel. “Maar”, zo vroeg ik
verder, “waarom verstrekken we dan niet sporthulpmiddelen tot een maximumbedrag gelijk aan het budget van
een sportrolstoel?” Daar had iedereen volgens onze regels
immers recht op en het kon toch niet de bedoeling zijn dat
gehandicapten alleen maar mochten rolstoelbasketballen?
Toen kwam de werkelijke reden van de afwijzing aan het
licht. Als we ‘zomaar’ alle sporthulpmiddelen zouden
vergoeden, konden we daarvan het financieel risico niet inschatten. Ik vond dat niet juist. Vanuit de Wmo was immers
het devies dat mensen met beperkingen moeten kunnen
meedoen aan de samenleving? Ik stelde dus voor om het

erop te wagen. Er volgde flink wat rekenwerk. Ook deden
we navraag bij de gemeente Hoorn, die al eerder een
ruimhartiger beleid voor aangepaste sporthulpmiddelen
had ingevoerd. Uiteindelijk besloten we om inderdaad verschillende hulpmiddelen voor aangepast sporten te gaan
verstrekken. Wat bleek? Het gebruik van de regeling bleef
zeer beperkt. De vraag was niet heel erg groot. Bovendien
stelden sportverenigingen zelf al de nodige hulpmiddelen
beschikbaar aan hun gehandicapte leden.
Een jaar later vroegen wij ons af waarom we überhaupt
nog een regeling hadden. We besloten deze samen
met tal van soortgelijke regels te schrappen. Sindsdien
krijgt iedere inwoner met een beperking gewoon de
noodzakelijke ondersteuning voor deelname aan de
samenleving (dus niet alleen sport!). We besloten hier
bovendien geen specifieke budgettaire beperkingen
meer aan te verbinden.
Tegen alle verwachtingen in nam het gebruik van voorzieningen in onze gemeente niet toe, maar áf! Vermoedelijk
ook omdat wij niet langer een lijstje ‘afvinken’ met voorzieningen waar mensen allemaal recht op hebben. Onze
consulenten gaan nu met de inwoner in gesprek om te
achterhalen wat voor hem of haar werkelijk van betekenis
is. En dat is dan precies wat hij of zij krijgt. We noemen dit
‘vraaggestuurd werken’. En dat werkt wonderwel.
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Om de leesbaarheid te vergroten, spreken we in deze uitgave consequent van ‘de inwoner’ (hij) en ‘de consulent’ (hij).
Een arbitraire keuze, want natuurlijk zijn niet alle inwoners en consulenten mannen. Spreken we over ‘de gemeente’
dan bedoelen we hiermee de gemeenten van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

Doen wat nodig is
In 2015 besloot de overheid de verant-

als een kans om het écht helemaal

woordelijkheid voor de maatschappelijke

anders te gaan doen. Met als belangrijke

ondersteuning bij de gemeenten neer

verandering de bundeling van alle

te leggen. Dat was even schakelen.

voorzieningen in één afdeling

Toch hadden de gemeenten Huizen,

Maatschappelijke Zaken. Of liever:

Blaricum, Eemnes en Laren al in

de bundeling van alle dienstverlening

oktober 2016 een compleet uitgewerkt

via één vaste consulent per inwoner

Gemeentelijk Dienstverleningsconcept

of gezin, met een helder en toegankelijk

Sociaal Domein ontwikkeld. Een ambi-

plan van aanpak dat de inwoner zelf

tieus plan waarin we onze nieuwe

zoveel mogelijk invloed geeft op het

verantwoordelijkheid hebben omarmd

ondersteuningsproces.

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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Via het ‘1 gezin – 1 regisseur – 1 plan’systeem kan elke consulent zien
welke contacten de inwoner
nog meer heeft binnen de gemeente.

“Wat hebt u nodig?”

Hoe werkt de SpiegelTeam-methode?

Vroeger werd er veel gesproken over rechten en plichten. Mensen
kregen een bepaalde voorziening omdat ze er recht op hadden.
Waarbij we niet echt keken of ze die voorziening ook nodig
hadden. Sterker, we keken vaak niet eens naar de effecten. Als je
een scootmobiel aanvroeg en je had volgens de criteria recht op
een scootmobiel, dan kreeg je een scootmobiel. Het maakte niet
uit of je die vervolgens ook echt ging gebruiken of niet.

We zijn begonnen met het opstellen van strakke regels voor
het proces. Of liever, harde afspraken met onszelf en beloften
aan inwoners en partners over de aanpak en de kwaliteit van de
dienstverlening. Hieronder een samenvatting van die afspraken
en beloften.

In de nieuwe aanpak draaien we de zaken om. Als een inwoner
voor het eerst bij de afdeling Maatschappelijke Zaken komt
omdat hij een scootmobiel wil, beginnen we niet met het afvinken
van criteria voor scootmobielbezit, maar met een goed gesprek.
Daarbij probeert onze consulent uit te vinden wat de inwoner
écht nodig heeft. Dan kan bijvoorbeeld blijken dat hij sinds
het overlijden van zijn partner erg eenzaam is en denkt er met
een scootmobiel wat vaker uit te kunnen. Of dat er ernstige
financiële problemen zijn waardoor hij het openbaar vervoer
niet kan betalen.
Maar een scootmobiel is geen oplossing voor eenzaamheid of
armoede. Daar zijn andere, veel effectievere voorzieningen voor.
We kunnen meneer aanbieden drie keer per week naar de dagbesteding te gaan, eventueel met halen en brengen. We kunnen
hem in contact brengen met een collega van Schuldhulpverlening,
of hem koppelen aan een schuldhulpmaatje van de kerk of
Humanitas. Misschien heeft hij wel recht op huurtoeslag, of
kunnen we iets organiseren met de familie of een vrijwilliger.
Door uit te gaan van wat de inwoner écht nodig heeft, kunnen
we samen met de inwoner en zijn directe omgeving passende
en duurzame ondersteuning organiseren.

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

Vaste consulent

Alle inwoners die met een vraag om bijstand of ondersteuning bij
de gemeente komen, worden gekoppeld aan een vaste consulent
met minimaal een HBO-opleiding en specifieke expertise op een
relevant gebied. Dat kan een consulent Participatiewet zijn, een
consulent Wmo, iemand van de Schuldhulpverlening of een jeugdconsulent. Deze consulent coördineert samen met de inwoner het
proces op basis van een in overleg opgesteld Plan van Aanpak en
zorgt ervoor dat consulenten van andere disciplines worden ingeschakeld. Meer hierover in het hoofdstuk ‘Iedereen een consulent’.
Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak (PvA) wordt door de inwoner samen met
de consulent opgesteld. Het PvA beschrijft de situatie en de
vraag van de inwoner, eventueel diens geschiedenis, alle onderlinge afspraken staan erin, en afhankelijk van de situatie kunnen
er ook doelen benoemd worden. Het PvA staat online, zodat de
inwoner zijn eigen PvA op elk moment kan inzien op een speciaal
inwonersportaal.
Bereikbaarheid

Voor inwoners die bij ons bekend zijn en die dus al een consulent hebben, is de ingang naar de gemeente duidelijk. Dat is die
consulent. Alle consulenten hebben een eigen mobieltje van de
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gemeente, waarop ze door ‘hun’ inwoners en zakelijke partners
(huisartsen, politie, GGD, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties,
etc.) gebeld kunnen worden. Daarnaast maken zij veel gebruik van
e-mail en WhatsApp.
Nieuwe inwoners die nog niet bij de gemeente bekend zijn,
kunnen ons elke werkdag telefonisch bereiken. Er is ook de
speciale website digitaalsociaalpleinhbel.nl met inwonersportaal
en een eigen e-mailadres voor Maatschappelijke Zaken. Het Advies
& Informatiepunt vangt deze nieuwe inwoners bij het eerste
contact op en vraagt dóór om ze indien nodig te kunnen koppelen
aan een consulent. Ook zijn er op dinsdag en donderdag inloopochtenden, waarbij deze zelfde breed ingevoerde collega’s de
inwoners direct verder kunnen helpen. Overigens kunnen deze
collega’s veel inwoners ook helpen door ze naar andere, externe
instanties te verwijzen.
Efficiency

De kwaliteit van de dienstverlening heeft vooral in de ogen van
de inwoners sterk te maken met de snelheid van de afwikkeling.
Mensen wachten vaak lang met het aanvragen van voorzieningen,
zien op tegen de rompslomp of schamen zich een beetje om hulp
te vragen. Maar als de kogel eenmaal door de kerk is, dan is er ook
haast bij! Reden om heldere afspraken te maken.
} 	Wie vóór 9.30 uur belt, krijgt indien nodig binnen twee
werkdagen een afspraak met een consulent.
} 	Inwoners die al een vaste consulent hebben, kunnen hem
rechtstreeks bellen voor een afspraak. Die vindt dan plaats
binnen maximaal vijf werkdagen na het telefoongesprek.
} 	In geval van dringende nood kan de afspraak nog diezelfde dag
plaatsvinden, eventueel met een andere dan de eigen consulent.

“Maar als de kogel
eenmaal door
de kerk is, dan is
er ook haast bij!”
Om deze flexibiliteit en reactiviteit mogelijk te maken, krijgen alle
consulenten de technische hulpmiddelen om te kunnen werken
waar en wanneer ze willen.
Integrale teams

Onze consulenten hebben brede kennis, maar zij hoeven niet
alles zelf te weten. We hebben de afdeling ingericht met integrale
teams waarin consulenten van verschillende disciplines bij elkaar
zitten. Het is een samenwerkingsmodel waarbij je iedereen
mag inzetten die nodig is om jouw inwoner verder te helpen.
Door voortdurend samen kritisch te reflecteren in teamoverleg,
casuïstiekbesprekingen en intervisie kunnen we steeds beter
maatwerk leveren.
Digitale service

Voor meer efficiency maken we slim gebruik van digitale ondersteuning. Zo hebben we het regiesysteem iSamenleving aangeschaft, een integrale oplossing voor de complete maatschappelijke
dienstverlening volgens het principe ‘1 gezin – 1 regisseur – 1 plan’.
Via dit systeem kan elke consulent zien welke contacten de inwoner nog meer heeft binnen de gemeente. Zo voorkomen we dat de
inwoner zich bij meerdere disciplines aanmeldt en dat ondersteuningsplannen van verschillende disciplines elkaar in de weg zitten.
In iSamenleving staat duidelijk wie de regie heeft en welke andere
collega’s of externe instanties betrokken zijn. «
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Iedereen een consulent
Voorheen was er voor elke vorm van

elkaar heen en van integrale ondersteu-

dienstverlening of ondersteuning een

ning was geen sprake. Deze versnippe-

apart loket. Achter elk loket zaten

ring had tot gevolg dat de kwaliteit van

specialisten binnen de desbetreffende

de dienstverlening soms te wensen over

discipline die zich verder niet met de

liet. Je moest als inwoner ‘de weg weten’

andere disciplines bemoeiden. Viel een

om bij de verschillende afdelingen de

bepaalde vraag niet binnen hun domein,

oplossingen voor je behoeften bij elkaar

dan werd de inwoner verwezen naar het

te sprokkelen. De invoering van de

andere loket. Voor de inwoner was dat

werkwijze met één vaste consulent

soms lastig, omdat die telkens opnieuw

die per gezin eindverantwoordelijk is,

zijn verhaal moest vertellen. De verschil-

heeft aan deze onduidelijke situatie

lende specialisten werkten vaak langs

een einde gemaakt.

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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Carolie

Fatima

Mascha

teamleider

teamleider

teamleider

Consulenten per sociaal domein

We hebben binnen de gemeenten nog steeds consulenten met
specifieke kennis, die echter in multidisciplinaire spiegelteams samenwerken en ook ‘door elkaar’ in een kamer zitten. De volgende
werkgebieden zijn verdeeld over de verschillende spiegelteams:

uitkering kunnen niet werken doordat ze allerlei andere
zorgen en problemen hebben. Zoals schulden, eenzaamheid,
trauma’s of andere sociale en/of lichamelijke beperkingen.
De consulent probeert om ook hiervoor oplossingen te vinden,
eventueel in samenwerking met andere consulenten of externe
partners.

1. Inkomen, re-integratie en zorg (Participatiewet)

De consulent Participatiewet (PW) begeleidt inwoners met een
bijstandsuitkering. De hulp kan gaan om het aanvragen van een
uitkering en vervolgens ook om het zoeken naar en vinden van
werk of een andere activiteit. De consulent heeft veel in huis
om de inwoner te helpen bij het vinden van werk. De precieze
aanpak is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie en
(on)mogelijkheden van de inwoner. Veel inwoners met een

2. Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Consulenten Wmo zijn er voor hulp bij het aanvragen van individuele Wmo- voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding,
tijdelijke ondersteuning om mantelzorgers te ontlasten, opvang in
geval van huiselijk geweld, medische hulpmiddelen, aanpassingen
aan de woning en speciaal vervoer. De consulent biedt ondersteuning die aansluit bij de vraag van de inwoner.
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Waarbij we nog
eens benadrukken
dat de inwoner zélf
de hoofdrol speelt
in het proces.

3. Jeugd en onderwijs (Jeugdwet)

Is er jeugdhulp nodig? Dan zoeken de jeugdconsulenten naar
een passende oplossing. Dat doen zij samen met de ouder(s),
de jeugdige zelf, mensen in de omgeving (zoals een goede vriend
of oom) en organisaties die aanvullende ondersteuning kunnen
bieden. Ook werken zij intensief samen met onderwijs en huisartsen. De jeugdconsulent van de gemeente regelt de verwijzing
voor jeugdhulp. Deskundige organisaties voeren de hulp uit. Het
gaat niet alleen om de ondersteuning van het kind, maar ook van
het hele gezin. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp.

Ook stellen zij samen een plan van aanpak op en komen in actie
om zo snel mogelijk uit de schulden te komen. De consulent werkt
hierbij nauw samen met in- en externe partners, waaronder de
kredietbank en consulenten van andere disciplines.
6. Interventieteam / Persoonsgerichte aanpak

De consulenten van het Interventieteam worden ingeschakeld bij
complexe problemen met onder meer drugs, criminaliteit, agressie
en andere min of meer onveilige en urgente (crisis)situaties waarbij
‘stevige’ interventie nodig is. Dit gaat in eerste instantie niet altijd
op verzoek van de inwoner zelf. Ook de zogenaamde ‘zorgmijders’
(mensen die geen hulp willen of niet in staat zijn erom te vragen)
worden ingedeeld bij de consulenten van het Interventieteam.
De rol van de consulent

Wij noemen de consulent ‘regisseur’ van het ondersteuningsproces, maar eigenlijk is dit niet geheel correct. Met deze titel
gaan we namelijk voorbij aan ons streven juist de inwoners
zélf de regie te geven. De consulent staat hem daarbij terzijde.
Dus welbeschouwd is de consulent meer een ‘regieassistent’.
Het is goed dit steeds in het achterhoofd te houden.

4. Leerlingenvervoer

Alles begint met luisteren en vragen

De medewerkers leerlingenvervoer voeren gesprekken met de kinderen en hun ouders om te komen tot het best passende vervoer.

Het kennismakingsgesprek is misschien wel het meest cruciale
moment in de relatie tussen een consulent en een inwoner of
gezin. Wij nemen daar dan ook graag de tijd voor. De inwoner
kan zich op dit gesprek voorbereiden met behulp van een online
beschikbaar Persoonlijk Plan. Daarmee neemt hij ook meteen zelf
de eerste stap naar het opstellen van een Plan van Aanpak. Het
eerste gesprek is bedoeld om duidelijk te krijgen wat iemand zelf
écht belangrijk vindt en wat daarvoor nodig is. We noemen dit

5. Schuldhulpverlening (Schuldhulpwet)

De consulent Schuldhulpverlening ondersteunt mensen met
serieuze financiële problemen bij het organiseren van alles wat er
nodig is om hier uit te komen. De consulent probeert samen met
de inwoner de schuldsituatie zo snel mogelijk te stabiliseren.
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‘vraagverheldering’. Door al vanaf de start heel goed uit te zoeken
wat er nu daadwerkelijk nodig is, kan de consulent samen met de
inwoner precies de doelen formuleren, aanwijzingen geven en hem
in contact brengen met de juiste personen en instanties.

hem de weg wijst en met andere vakcollega’s spiegelt of andere
deskundigen inschakelt. Het betrekken van derden gaat – ook in
verband met de privacywetgeving – altijd in overleg met en na
goedkeuring van de inwoner.

Een Plan van Aanpak opstellen

Als een inwoner naast de hulp van de gemeente nog aanvullende
ondersteuning nodig heeft, dan is er onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk. Dit is kosteloos voor inwoners van Huizen,
Blaricum, Eemnes en Laren.

Het opstellen van een PvA begint met het invullen van een
Persoonlijk Plan waarin de inwoner kan aangeven welke ‘levensdomeinen’ voor verbetering vatbaar zijn. Levensdomeinen zijn de
verschillende facetten van ons leven die ons welzijn en welbevinden bepalen. Denk aan:
} financiën
} huisvesting
} dagelijkse activiteiten
} maatschappelijke participatie
} mobiliteit
} gezinsrelaties
} sociaal netwerk
} geestelijke toestand
} lichamelijke gezondheid
} verslavingen
} juridische situatie
} onderwijs en inburgering
Door te kijken wat er mist en wat daar aan te doen valt, krijgen
inwoner en consulent een helder beeld van de mogelijke oplossingen. Waarbij we nog eens benadrukken dat de inwoner zélf
de hoofdrol speelt in het proces. Het PvA beschrijft niet wat de
consulent gaat doen voor de inwoner, maar wat de inwoner zélf,
eventueel samen met zijn sociaal netwerk en/of vrijwilligers,
kan doen om zijn situatie te verbeteren. Waarbij de consulent

Looptijd en flexibiliteit

Het PvA bestrijkt een periode van maximaal twee jaar en kan
tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de inwoner, zoals geboorte, overlijden
van een naaste, ernstige ziekte of ontslag. Mocht er onderweg
een voorziening aangevraagd worden, dan kan de consulent dit
rapporteren zonder aanpassing van het PvA. Het plan is een hulpmiddel, geen verplichte routebeschrijving. Na maximaal twee jaar
volgt een evaluatie samen met de inwoner en/of het gezin. Daarbij
kan het PvA eventueel aangepast of geactualiseerd worden. «
Jeroen Bigot
afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken

Dus welbeschouwd
is de consulent meer
een ‘regie-assistent’.
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SpiegelTeam-methode:
de cijfers
In 2017 hebben bijna 5.000 inwoners binnen het sociaal domein een vaste
consulent gekregen. Alle consulenten hebben een eigen mobiele telefoon
waarop ze voor de inwoner direct bereikbaar zijn. In deze draaitabel is te
lezen hoe dit verdeeld is over de verschillende disciplines.

Aantal huishoudens met vaste consulent per discipline

305

75

360

230

Jeugd
Wmo
Participatie

1100
Schuldhulpverlening
Leerlingvervoer
2800
Interventieteam
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Het is en blijft zoeken naar de juiste personele bezetting om de
inwoners met de SpiegelTeam-methode te kunnen bedienen.
Op 1 januari 2018 ziet de formatie er als volgt uit.

FTE

VAST

TIJDELIJK

TOTAAL

Consulenten Participatiewet

14,61

2,50

17,11

Wmo

De caseload van een consulent met de Wmo als specialisme ligt
op dit moment rond 230 inwoners. De flexibele schil draait geen
caseload maar werkt taken uit onder de regie van de consulent.
Voor de Wmo is de tijdelijke schil vastgesteld tot en met 2019.
Ook hier gaan we onderzoeken wat de optimale combinatie van
vast en flexibel is.

Consulenten ZOM en ZOW

2,00

2,50

4,50

Jeugd

Consulenten Wmo

12,89

1,82

14,71

Op dit moment (begin 2018) gaan wij uit van een caseload van
40 gezinnen per jeugdconsulent. Aanvullend houden we 2 fte
jeugdconsulenten vrij om de vragen uit het veld (scholen, Centrum
voor Jeugd en Gezin e.d.) te bedienen, terwijl we 1 fte beschikbaar
hebben voor de zogenaamde drangtaken. Tevens huren we voor
16 uur per week een gedragsdeskundige in via de Regio Gooi &
Vechtstreek.
Voor jeugd is de tijdelijke formatie vastgesteld tot 1 januari 2019.
Medio 2018 wordt – mede op basis van een NJI-onderzoek naar
de hoogte van een verantwoorde caseload – vastgesteld welke
combinatie van vaste formatie met flexibele schil nodig is.

Consulenten Interventieteam

2,00

1,50

3,50

Consulenten Jeugd

9,01

4,97

13,98

Consulenten Advies & Informatiepunt

2,78

0,00

2,78

Consulenten Leerlingenvervoer

1,39

0,00

1,39

Consulenten Schuldhulpverlening
Totaal

1,56

0,00

1,56

46,24

13,29

59,53

Participatiewet

De caseload van een consulent die de Participatiewet als specialisme heeft, ligt rond de 75 tot 80 huishoudens. De flexibele schil
draait geen caseload maar werkt onder de regie van de consulent.
Voor de Participatiewet is de tijdelijke schil vastgesteld tot en
met 2019. We gaan in deze periode onderzoeken wat de optimale
combinatie van vast en flexibel is.
Zicht op Werk is een project gericht op de re-integratie van
inwoners met een uitkering in het kader van de Participatiewet. In
2018 wordt dit project geëvalueerd. Als het voldoende succesvol is,
wordt de tijdelijke formatie omgezet naar vaste formatie.

Schuldhulpverlening

Naast de informatie- en adviestaken heeft de consulent met het
specialisme schuldhulpverlening op dit moment een caseload van
rond de 115 huishoudens.
Leerlingvervoer

De consulenten leerlingenvervoer bedienen met elkaar 305 kinderen en hun ouders/opvoeders. De caseload ligt om en nabij de
150 kinderen per consulent.
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SpiegelTeam-methode kan ook voor
(middel)grote gemeenten een hele goede
aanvulling zijn om het integrale werken
op wijkniveau verder vorm te geven.

Interventieteam

Vaste kern en flexibele schil

Naast de informatie- en adviestaken en het onderhouden van
de relaties met de kernpartner heeft de consulent van het
Interventieteam een caseload tussen de 25 en 30 inwoners.
Het Interventieteam is een nieuwe tak van sport voor ons. Hier
zijn we eind 2016 mee gestart. De 1,5 fte is een tijdelijke formatie
voor de periode van 3 jaar. In deze periode kan de werkwijze van
het Interventieteam tot volle wasdom komen en onderzoeken
we wat er aan vaste formatie nodig is.

We werken op dit moment met een flexibele schil van 22%.

Vast en Tijdelijk

Totaal
Consulenten Schuldhulpverlening
Consulenten Leerlingvervoer

Caseload per consulent

Consulenten Advies & Informatiepunt
Consulenten Jeugd

Interventieteam

30

Consulenten Interventieteam
Leerlingvervoer

150

Consulenten Wmo
Schuldhulpverlening

115

Consulenten ZOM en ZOW
Participatie

75

Consulenten Participatiewet
Wmo

230

0%
Jeugd (drang)

20%

40%

18

VAST
Jeugd (procesregie)

40
0

50

100
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150

200

250

300

TIJDELIJK

60%

80%

100%
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Ideaal aantal inwoners
om de SpiegelTeam-methode toe te passen

In Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes wonen 71.661 mensen.
Dit ligt binnen de ideale schaal om de integrale aanpak vorm
te kunnen geven.

Inwoners

Ons model heeft bij een inwonersomvang van 60.000 tot
100.000 inwoners de beste kans van slagen. De afdeling is bij
60.000 inwoners sterk genoeg om haar rol te pakken. Tot 100.000
inwoners is de interne organisatie overzichtelijk genoeg om aan te
kunnen sturen en is het veld klein genoeg voor een goede samenwerking met de partners in het voorveld en de overige aanbieders.
Wij denken dat de SpiegelTeam-methode ook voor (middel)grote
gemeenten met wijkteams (uitgaande van 60.000 tot 100.000
inwoners per wijk) een hele goede aanvulling kan zijn
om het integrale werken op wijkniveau verder vorm te geven. «

Totaal HBEL

Ideale situatie

Laren
Eemnes

Totaal HBEL

Blaricum

100.000

Huizen

80.000
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

60.000
40.000
20.000
0

Maximum aantal
inwoners voor dit model

Minimaal aantal
inwoners voor dit model
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Wmo en Participatie:

Meedoen
aan de
samenleving
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Mensen willen prettig wonen, werken, leren, contacten met
vrienden en familie onderhouden, sporten of andere vrijetijdsactiviteiten uitvoeren, kortom, meedoen aan de samenleving.
Als gemeente willen we al onze inwoners de mogelijkheid
bieden om dit zoveel mogelijk zelf te realiseren, met mensen
in hun eigen omgeving. Inwoners die dit niet meer (helemaal)
zelf kunnen regelen, bieden wij de nodige ondersteuning.
Daarbij staat de vraag van de individuele inwoners centraal,
zodat onze ondersteuning aansluit bij wat zij zelf belangrijk
vinden. Dit is op hoofdlijnen ook het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.
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Jannie, Amerens en Abigail
consulenten A&I punt
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“Wij voorkomen dat een
inwoner zes kastjes en
muurtjes langs moet”
De inwoners komen op verschillende manieren bij de gemeente terecht.
Ze kunnen bellen, mailen, of ze vullen het contactformulier in dat ze
kregen van een professional in het veld, zoals een huisarts of een welzijnswerker. En dan hebben we nog twee inloopochtenden in Huizen en Eemnes.
De eerste vraag die wij ze stellen is of ze al een vaste consulent hebben.
Dan zitten ze in het systeem en kunnen wij ze direct doorzetten of een
terugbelafspraak noteren. Zo’n 65% van de contacten is echter met mensen
die nog niet eerder bij de gemeente hebben aangeklopt. Het is dan onze taak
om uit te zoeken bij wie of waar ze het beste terechtkunnen.

Intern of naar het voorveld

Voor ons is het van belang dat we het gesprek blanco in gaan en
niet meteen beslissen waar we de inwoner naartoe sturen. Eerst
doorvragen. Soms is het voldoende om iemand te verwijzen naar
een externe organisatie, zoals Versa Welzijn of de wijkverpleegkundige. Een gezin met een problematisch kind heeft misschien
hulp nodig van een psycholoog, maar daarvoor is niet per se een
indicatie van Jeugd nodig. Dat kan prima via de huisarts. Daarnaast
zijn er bijvoorbeeld cliëntondersteuners van de Stichting Mee.

Die kunnen je ook met allerlei praktische maatschappelijke dingen
helpen die te complex zijn om even aan de telefoon af te handelen
maar waar de gemeente geen maatwerkvoorziening voor hoeft te
regelen. Door slim te delegeren, kunnen we dingen afvangen en
voorkomen dat ze in de rij bij Jeugd of Wmo komen. Als het een
vraag betreft waarmee de gemeente wél het beste kan helpen,
dan verwijzen we de inwoner natuurlijk naar een consulent met
het passende specialisme.
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Er belde een mevrouw met een aanvraag voor hulp in de
huishouding. Bij doorvragen kwam boven tafel dat deze
inwoner eigenlijk nooit meer het huis uit komt. Geen eigen
vervoer, het openbaar vervoer lukt niet meer, de winkels
zijn te ver weg en er is ook geen netwerk. Aan de ene kant
heel erg vervelend, maar aan de andere kant weet je dat je
als gemeente voor zo iemand echt het verschil kunt maken.

bedenken. Als het bij ons binnenkomt, is er nog geen proces. Wij
overleggen met de inwoner en beslissen dan of het nodig is een
proces aan te maken, in de wetenschap dat je dan heel veel in
beweging brengt. Door goed door te vragen kunnen we in het
vervolgtraject veel kosten en moeite besparen. Maar tegelijk
willen we in zo’n eerste gesprek ook weer niet al te diep gaan,
want dan gaan we op de stoel van de consulent zitten.

Zij leeft tamelijk geïsoleerd en weet gewoon niet waar ze
allemaal gebruik van kan maken. Wij weten dan dat er met

Een inwoner uit een andere stad maakt zich zorgen om zijn

een bezoek van een Wmo-consulent een wereld voor haar

in Huizen wonende moeder. Hij is bang dat ze het niet meer

open kan gaan. Letterlijk!

alleen redt. Als we de moeder spreken, dan relativeert zij
de problemen. Ze heeft misschien wat hulp in de huis-

Richtingaanwijzer

houding nodig, maar verder niets. Maar volgens de zoon

Door goed doorvragen kunnen we voorkomen dat de inwoners
zes kastjes en muurtjes langs moeten, of dat een consulent een
afspraak maakt en tijdens het gesprek ontdekt dat er geen taak
voor de gemeente ligt. Wij moeten de triage doen. Dat is niet
altijd makkelijk, want vaak hebben mensen problemen die binnen
diverse domeinen vallen. Bijvoorbeeld mensen die een uitkering
aanvragen maar die ook grote schulden hebben, plus problemen
die eigenlijk bij Wmo thuishoren. Het is aan ons om elke inwoner
aan de juiste consulent te koppelen. Of een andere oplossing te

is ze al een paar keer gevallen, omdat ze in het bad moet
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klimmen om te douchen. Dan kun je wel naar die mevrouw
luisteren en zeggen: “Ze wil alleen huishoudelijke hulp.
Punt.” Maar wanneer je eenmaal weet dat iemand een paar
keer per week op de grond ligt, dan heb je als gemeente de
verantwoordelijkheid om daar structureel iets aan te doen.
Dus dan schakelen wij toch door naar een Wmo-consulent
die eens bij die mevrouw kan gaan praten en kijken of er
wellicht een woningaanpassing nodig is.
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“Een praatgroep
voor kinderen van
gescheiden ouders.
Het bestond nog niet,
maar we zijn het wel
aan het uitzoeken.”

Verbetering mogelijk

Overal verstand van

Al wordt hun kennis in de nieuwe integrale structuur wel wat
breder, de consulenten blijven toch gespecialiseerd in hun eigen
discipline. Wij moeten van alles wat afweten. Zowel op wetsniveau
als van de gemeentelijke organisatie en het voorveld. Mensen
bellen met vragen die niet per se binnen onze competentie vallen,
maar waarmee we ze toch graag willen helpen. Het is dan ook
belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van het aanbod qua
dienstverlening, van leerlingenvervoer tot inburgeringshulp. Er
is in onze gemeenten ontzettend veel beschikbaar en wij blijven
leren op dit gebied.
Zo hadden we onlangs een netwerkbijeenkomst met mensen
uit het voorveld. Dan blijkt er toch weer meer te bestaan dan
wij wisten. Zoals de wooncoach van de sociale woningbouw, die
inwoners uitvraagt over hun ideeën en wensen over wonen. En
sport voor mensen die nooit sporten! Als je niet weet dat het
bestaat, kun je de inwoners er ook niet op wijzen. Soms krijgen
wij zelfs vragen naar dingen die nog niet bestaan. Afgelopen
week nog vroeg iemand naar een praatgroep voor kinderen
van gescheiden ouders. Daar was het kind zelf mee gekomen.
Het bestond nog niet, maar we zijn wel aan het uitzoeken of er
voldoende vraag is om zoiets op te gaan zetten.

Met name de informatievoorziening kan nog beter. Dat je dingen
toevallig ontdekt op een netwerkbijeenkomst, dat is natuurlijk
jammer. Er wordt gewerkt aan een site met een overzicht van alle
diensten. Deze site gaat in het eerste kwartaal 2018 de lucht in.
Ook de informatieverstrekking intern kan nog beter gestroomlijnd.
Er gebeuren dingen op beleidsniveau die ons deels niet bereiken.
Of wel, maar dan in een mail met zestien bijlagen, die natuurlijk
net binnen komt op een dag dat je er niet bent. Daar komen we
dan nooit aan toe. Als we het overzicht over en inzicht in het
werkveld en het dienstenaanbod kunnen verbeteren, dan kunnen
wij ook de consulenten weer beter ondersteunen en ze de weg
wijzen naar allerlei diensten waar hun inwoners hun voordeel
mee kunnen doen.
Afwisselend en uitdagend

Het werk is heel afwisselend. Je komt de gekste dingen tegen.
Als je er langer in zit, weet je vanzelf ook beter de weg. En weet
je iets niet, dan zit er enorm veel kennis bij de consulenten. Die
kunnen wij altijd bellen, vragen hoe zit dat precies. We gaan de
discussie aan, brainstormen, proberen samen de beste oplossing
te bedenken. Zo slagen we er steeds beter in om de inwoners
zonder omwegen op de juiste plek te krijgen. Soms betekent
dat overigens dat je iemand niet kunt helpen. Maar als je goed
kunt onderbouwen waarom niet, dan kan ook dat een prima
resultaat zijn. «
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“Zodra ik een nieuwe inwoner krijg toegewezen, maak ik een afspraak
om langs te gaan. Vooraf kijk ik waar het om gaat en verzamel ik
eventueel informatie om mee te nemen. Zoals brochures van de
verschillende aanbieders in onze gemeente. Wat we veel zien is
overbelaste mantelzorgers, van wie wij de zorg tijdelijk overnemen.
Het komt met regelmaat voor dat we een dementerende oudere
een dagdeel per week dagbesteding aanbieden, zodat de partner en
mantelzorger even bij kan komen.

“Er ís een oplossing,
of we creëren er een”
Voor mensen die nog wel wilsbekwaam zijn hebben we andere
mogelijkheden, zoals vrijwilligerswerk, of een bezoek aan
De Draaikom waar je allerlei activiteiten kunt doen. Soms kan
ook een maatje voldoende zijn. Iemand die je meeneemt fietsen,
of die thuis komt schaken, puzzelen of voorlezen.
Maatwerk

Bij elke ondersteuningsvraag onderzoeken wij welke ondersteuning het beste aansluit. In overleg met de inwoner maken we dan
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de keuze voor een passende aanbieder. Vaak is dit een aanbieder
met wie de gemeente al een contract heeft, maar soms is het
probleem zó specifiek, bijvoorbeeld in de jeugdhulpverlening, dat
we er geen vaste partner voor hebben. In dat geval kan de inwoner
een persoonsgebonden budget krijgen om zelf de noodzakelijke
zorg in te kopen. Zodra we merken dat zo’n zorgaanbieder vaker
ingeschakeld wordt, kunnen we eventueel alsnog een contract
afsluiten. De inwoner moet overigens wel een eigen bijdrage
betalen. Die is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.
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Maroesja en Hanane (niet op foto)
consulenten Wmo

We hebben een inwoner, een meneer, die al tien jaar
gebruikmaakt van beschermd wonen, terwijl hij eigenlijk
best zelfstandig is. Officieel moeten we hem dan begeleiden naar een eigen woonruimte, maar deze meneer heeft
zo veel vreselijke dingen meegemaakt in zijn leven dat hij
niemand vertrouwt, behalve zijn vaste begeleidster. Ook bij
mij is hij op zijn hoede. Omdat hij zo veilig zit in zijn woning,
omdat hij de buurt en de buren kent en er zijn basis heeft,
laten we hem daar toch blijven.

Soms vragen mensen iets en hebben wij een betere oplossing.
Denk aan mensen die tijdelijk ziek zijn, bijvoorbeeld met een
gebroken heup. Die krijgen dan van zorgverleners te horen dat ze
naar de dagbesteding kunnen. Maar dat is vaak erg beschermend.
Dan kan iemand beter naar Versa Welzijn, of iets leuks doen
met een vrijwilliger. Versa Welzijn organiseert in de buurthuizen
allerlei activiteiten, zoals fitness, handwerkjes maken en zo.

De buurthuizen zijn er voor iedereen, dus je zit niet meteen in de
zorghoek. Je kunt je ook afvragen of de gemeente overal voor
moet zorgen. Neem iemand die in een scheiding ligt en behoefte
heeft aan een luisterend oor. De gemeente hoeft daar geen rol
in te spelen, want de huisarts kan zes gesprekken met een
maatschappelijk werkster voorschrijven. Daarnaast proberen
wij mensen te helpen hun eigen netwerk te activeren. Goede
vrienden, familie, buren… En loop je dan toch vast, dan kan de
gemeente alsnog een oplossing bieden.
Uiteindelijk lukt het altijd

Wij denken nooit van tevoren dat iets niet gaat lukken. Er heerst
groot optimisme hier, want er is altijd wel een oplossing. En anders
creëren we er een. Eventueel in overleg met collega’s van andere
disciplines, of met de juridische kwaliteitsmedewerkers, die meekijken of er mogelijkheden zijn via een andere wet, bijvoorbeeld de
Zorgverzekeringswet.
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Persoonlijk contact met de gemeente

Het persoonlijke gesprek met vraagverheldering is heel belangrijk.
De kwaliteit van ons werk gaat er echt op vooruit. Er was een tijd
dat we in opdracht van CIZ nota bene telefonisch moesten beoordelen of iemand in een zorginstelling moest worden opgenomen.
Dat is toch eigenlijk van de zotte. Nu nemen we de tijd om in
een persoonlijk gesprek uit te vinden wat er werkelijk nodig is.

Mensen vertellen niet zomaar alles uit zichzelf. Ze realiseren zich
ook niet wát ze precies moeten vertellen. Vraag je aan iemand:
“Bent u gezond, mevrouw?” Krijg je als antwoord: “Ja, ik ben prima
gezond.” Vraag je door: “Gebruikt u medicijnen?” Zij weer: “Ja, dat
wel.” En dan kómt er een waslijst!
De samenwerking met andere disciplines is nodig om
mensen goed te kunnen helpen. Zo heb ik een mevrouw

“Je kunt je ook
afvragen of de
gemeente overal
voor moet zorgen.”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

met een verstandelijke beperking. Die krijgt een uitkering,
maar heeft totaal geen overzicht over haar eigen situatie.
Zij belt mij met een verward verhaal over formulieren waar
ik geen touw aan vast kan knopen. Ik zie dan in het dossier
dat mijn collega Bindra van Participatie haar consulent is.
Dan klamp ik Bindra even aan bij het koffieapparaat:
“Mevrouw spreekt over formulieren; weet jij wat dat is?”
“Oh, dat gaat over de RTC-regeling, Die papieren heb naar
haar opgestuurd.” Vervolgens kan ik dus die mevrouw
uitleggen waar het over gaat en haar erbij helpen.
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“Vroeger had ik misschien
gedacht: ‘Laat hem nog maar
even doorgaan, dan houden we
zicht op de situatie.’ ”

‘Mijn’ inwoners kunnen mij heel gemakkelijk rechtstreeks bereiken.
Ze kunnen bellen, mijn voicemail inspreken, ik stuur ze meteen een
appje of een SMS, dan weten ze dat hun vraag is aangekomen.
De mensen weten: wat ik ook bij de gemeente nodig heb, daar
ken ik iemand die mij helpt. Vroeger moesten ze voor elk dingetje
opnieuw de hele riedel vragen beantwoorden. Nu bellen ze mij.

Ik heb een mevrouw die zeer slechtziend is en altijd voor
haar kinderen heeft gezorgd. Nu waren die het huis uit
en zat ze steeds vaker alleen thuis. Ze durfde er niet uit.
Een van de sociaal werkers van Versa belde me van de
week dat ze in haar netwerk een andere mevrouw heeft
gevonden die depressief was en er ook graag meer uit
wilde. Die twee hebben elkaar ontmoet. Het klikt goed

Wij kijken sowieso naar jouw probleem

en nu gaan ze regelmatig samen met de honden wandelen.

De mensen krijgen bij ons niet altijd wat ze vragen. Maar dan
kunnen we wel goed uitleggen waarom niet en meestal kunnen
we ook een alternatief bieden. Vroeger was er de AWBZ, dat was
een verzekering met strakke criteria. Je checkt en vinkt af: heeft
iemand een grondslag, heeft iemand beperkingen, ja, ja, ja… Dan
krijg je een indicatie. Tegenwoordig is er niet iets waar je standaard
recht op hebt. Wel zijn wij verplicht om te kijken of wij kunnen
helpen. Als we officieel niets kunnen indiceren doen we ons best
om in ieder geval op z’n minst een alternatief aan te reiken.

Dat is precies wat ik voor ogen had. Vanuit Wmo konden

Het brede aanbod van Versa

Wat dat betreft is Versa Welzijn heel belangrijk in onze regio. Deze
organisatie heeft een enorm breed aanbod en er werken goede
mensen die samenwerken met de inwoners om er het beste van
te maken. Dus jij vindt het vervelend om zeven dagen per week
alleen te moeten eten? Dan is er de mogelijkheid om deel te
nemen in een kookclub. Of we kennen een andere inwoner met
hetzelfde probleem en we brengen die twee met elkaar in contact.
We proberen vanuit Wmo éérst te onderzoeken hoe ver iemand
komt met lichte ondersteuning en verder op eigen kracht.

wij geen oplossing bieden, maar via Versa lukte dat wél.

Ook de nauwe samenwerking met Schulphulpverlening, Jeugd
en Participatie is een grote vooruitgang. Je weet dat je een
situatie van alle kanten bekijkt. Ik heb een inwoner die er na
een scheiding behoorlijk doorheen zat een tijdlang ondersteuning
gegeven. Een gezin met kleine kinderen, dus ook Jeugd was
betrokken. We zijn nu een halfjaar verder en die meneer wil
eigenlijk de begeleiding stoppen, ook al omdat hij een eigen
bijdrage betaalt. Hij wil het verder zelf proberen. Vroeger had
ik misschien gedacht: “Laat hem nog maar even doorgaan, dan
houden we zicht op de situatie.” Maar nu weet ik dat Jeugd
betrokken is, die de boel in de gaten houdt. Ik kan de collega’s
op de gang even aanspreken om via hen een vinger aan de pols
te houden. Niet uit bemoeizucht, maar uit betrokkenheid. We
kennen allemaal verhalen van gezinnen waar allerlei instanties
betrokken waren en waar het toch vreselijk uit de hand is gelopen
omdat ze niet van elkaar wisten wie wat deed. Dat zal bij ons
niet gauw gebeuren.” «
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Tosca
consulent Leerlingenvervoer

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

Franca
consulent Wmo
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Regelen
belangrijker dan regels
Je van A naar B kunnen verplaatsen heeft veel invloed op
de kwaliteit van iemands leven. Hoeveel een kind ook leert
op school, hij kan het pas in de praktijk brengen als hij op
de plaats van bestemming kan komen. Leerlingenvervoer
verstrekt niet alleen een financiële vergoeding, maar helpt de
kinderen en hun ouders ook kijken naar hun mogelijkheden,
focussen op hun krachten. Van daaruit beoordeelt de consulent
wat verder nog nodig is, zodat alle kinderen naar school
kunnen. Hoe zwaar een beperking ook is, toch is er voor veel
kinderen wel ontwikkeling mogelijk. Elke stap, hoe groot of
hoe klein ook, is een overwinning die zorgt voor groei.
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Bloem
consulent Leerlingenvervoer

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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“Waar gaat het nu eigenlijk om?
Om vooruitgang. Zelfstandigheid
van de mensen.”

We horen wel steeds over de grote veranderingen sinds 2015,
maar wij zijn eigenlijk al sinds 2008 anders gaan werken. We
hebben besloten niet meer in hokjes te denken, niet alleen te
kijken naar wat iemand vraagt, maar vooral naar wat iemand
nodig heeft. Wij vragen ons niet meer af: “Hoe moet het volgens
de regels?”, maar “Hoe kunnen we het regelen?”.

ga je je richten op meer zelfstandigheid. Ouders wilden wel,
maar hoe? Deze jongen stond al twintig minuten voor de
geplande ophaaltijd thuis achter de voordeur van been op
been te wiebelen, altijd onzeker of hij wel gehaald zou worden. Openbaar vervoer was echt niet mogelijk, veel te veel
prikkels en onzekerheden. Een reguliere fiets was wat moeilijk, want het was meer dan twintig kilometer naar school.

Hard en lelijk

Zo kwamen we op een elektrische fiets. De verordening

Helaas zijn de regels van het leerlingenvervoer hard en lelijk. Dat
komt deels doordat het voortkomt uit de onderwijswetten. Dat is
koude wetgeving. Je hebt ergens recht op of je hebt er geen recht
op. De lol van mijn werk is om als het wet-technisch ‘nee’ is maar
we vinden het wel nodig in die specifieke situatie, om dan de
leerlingen toch “op weg” te helpen. Dan trekken we alles uit de
kast. Misschien kan er iets via het eigen netwerk, participatiewetgeving, Wmo, de kerk of de Jeugdwet. Of misschien moet er
uiteindelijk een uitzondering gemaakt worden.

leerlingenvervoer voorziet hier niet in, die vergoedt alleen
kilometers. We hebben de gok genomen en besloten de fiets
te vergoeden. Die jongen zit nu in zijn examenjaar en als je
de mailtjes van zijn moeder leest… Hij fietst elke dag meer
dan veertig kilometer en het is een heel ander kind geworden. Gezonder, gezelliger, zelfstandiger. Kijk, daar worden we
blij van. En als je bedenkt dat twee jaar in de haal-en-brengservice misschien wel het drie- of viervoudige kost…

Vrij om te luisteren
Busje voor de deur

Ouders vragen meestal met gemengde gevoelens leerlingenvervoer aan. Gaat je kind naar ’n speciale school, komt er ook nog
zo’n busje voor de deur. Daarbij is je kind lang onderweg in een
busje naar school. Ook kinderen willen vanaf een bepaalde leeftijd
het liefst zo zelfstandig mogelijk naar school. Maar als dat niet kan,
moeten wij gewoon zorgen dat het zó geregeld wordt dat iedereen
er vrede mee heeft.
Ik had een gezin met een jongen die naar speciaal onderwijs
ging, gericht op kinderen met autisme. In het begin kon die
jongen gewoon met het busje, maar als iemand naar het
voortgezet onderwijs gaat, veranderen de gesprekken. Dan

Toen we vraaggestuurd zijn gaan werken, heeft onze directeur
Johan Cnossen gezegd: “Ik garandeer je nu dat je er nooit op wordt
afgerekend. We hebben, zoals dat zo mooi heet, ‘discretionaire
ruimte’. Je kunt altijd een uitzondering maken, als je hem maar
goed kunt onderbouwen. Pakt het een keer rottig uit, dan hebben
we pech. Daar leren we van.” Hij heeft woord gehouden; wij
worden nooit teruggefloten. Voor mij betekent dit dat ik me vrij
voel om in elk gesprek onbekommerd naar de mensen te luisteren,
zonder in mijn achterhoofd te moeten denken: “Welk regeltje past
hier bij?” En zo hoort het ook, want waar gaat het nu eigenlijk om?
Om vooruitgang. Zelfstandigheid van de mensen. De procedure
is voor elke inwoner gelijk, terwijl de uitkomst kan verschillen.
Het is en blijft maatwerk.
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De processen en de mens

Soms lijkt het dat we in oude gewoonten terugvallen. Bij elke
aanvraag moet je bewijzen dat je diegene ook echt gesproken
hebt. Het proces lijkt dan belangrijker dan de mens en dat vind ik
erg. Je ziet gewoon: dit is nú nodig. Maar het kan niet want je moet
eerst nog allerlei formaliteiten afwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld
ouders met een heel ziek kindje. Die mensen zitten tot over het
randje op alle fronten. Maar het proces van aanvragen en offertes
is zo stroperig, dat tegen de tijd dat ik een gewone rolstoel heb
geregeld het kind al een kantelrolstoel nodig heeft. Dit levert
frustraties op. Bij iedereen.

Nog steeds beperkende regelgeving

Ondanks alle vrijheid van handelen, blijven er ook wel frustraties.
Je zou willen dat dingen sneller kunnen. Mensen lopen soms al
anderhalf jaar te worstelen met het schoolsysteem. Zoveel tijd
kan je kwijt zijn om aan te tonen dat jouw kind echt niet kan
functioneren in het reguliere onderwijs. Mensen hebben voor
hun gevoel al de Himalaya beklommen en dan komen ze bij mij
leerlingenvervoer aanvragen. We proberen ze zo snel mogelijk te
helpen, maar niet alles is even gemakkelijk. Er zit nog veel tegenstrijdigheid in de regelgeving van het leerlingenvervoer. Je kunt
bijvoorbeeld pas een aanvraag indienen als je ergens ingeschreven
staat. Maar je kunt je pas inschrijven als je zeker weet dat je kind er
ook naartoe kan. En ik kan officieel niks doen als ik geen aanvraag
heb. Dus dat is van tevoren proberen alvast veel te regelen en
dingen klaarzetten, zodat je snel kunt schakelen als het zover is.
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Het omgekeerde is ook zo. Als een kind in een rolstoel zit en je
weet dat het niet meer beter wordt, dat je dan tóch elk jaar weer
opnieuw moet bewijzen dat de rolstoel nodig is. Dat is voor die
ouders elke keer weer een enorme last, ook al omdat het zo onlogisch is. Daar zijn we hier dus van afgestapt.
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“Er zit nog veel
tegenstrijdigheid in
de regelgeving van het
leerlingenvervoer.”

Elke situatie is individueel, terwijl regels algemeen gelden.
Neem nou die 17-jarige die een vmbo-school (examenjaar)
bezoekt buiten de regio en die zomaar op het station een
hartstilstand krijgt. Hij overleeft het, maar houdt door
zuurstoftekort in de hersenen wel lichamelijke problemen.
Om recht te hebben op leerlingenvervoer moet je een
structurele handicap hebben, maar bij die jongen is dat nog
niet aantoonbaar. Wij weten met ons boerenverstand dat
we het voor die jongen zo aangenaam mogelijk moeten
maken. Hij moet revalideren en zijn school afmaken. Kun je
dan van die ouders verwachten dat ze hem elke dag gaan
brengen en weer ophalen? Die moeder heeft het grote
geluk dat haar werkgever haar alle ruimte van de wereld

Kind of volwassene

geeft, maar dat houdt ook een keer op.

Heel ingewikkeld is ook de overgang van kind naar volwassenheid. Tot je 18de val je onder Jeugd, maar speciaal onderwijs mag
je uitdienen tot je 20ste. Dat bijt met andere wetgeving (Wmo/
jeugd/Participatiewet), want vanaf 18 jaar vervalt de dubbele
kinderbijslag, ben je tekenbevoegd, enzovoort. Voor de ouders is
het dan ineens een stuk duurder om het kind op school te houden,
waardoor zij sneller geneigd zijn te kiezen voor dagbesteding van
hun kind. Je mond valt open als je dit soort haakse bewegingen
ziet. Het is ook lastig uit te leggen. En… aan wie? Wie is mijn klant?
Het kind of de ouders? Als het even kan, probeer ik op het moment
van de overgang een consulent van Participatie te introduceren.
Deze kan op gebied van inkomen, mogelijkheden van werk of
dagbesteding misschien iets voor deze jongere betekenen. Bedenk
ook dat wij met een ingewikkelde groep werken. Iemand is op de
kalender 18 jaar, maar je ziet aan alles… Geestelijk nog lang niet.
Maar hij mag wél geld lenen en is wél tekeningsbevoegd. Voor je
met je ogen geknipperd hebt, zitten ze al in de schulden. Daar wil
je ze voor behoeden, al blijft het vrijwillige hulpverlening. «

Dus ga je met de koppen bij elkaar, zoeken naar mogelijkheden. Dat is berelastig. Hij is niet structureel gehandicapt.
Maar misschien wordt hij dat straks wel? Wie gaat op korte
termijn bepalen dat hij niet-aangeboren hersenschade
heeft? Intussen moeten we er wel mee dealen. We gaan
niet zeggen dat we even wachten tot je verder gerevalideerd bent terwijl intussen voor die mensen de wereld
instort. We moeten met z’n allen de verantwoordelijkheid
nemen. Dus schakelen we ook Wmo bij, ga je thuis met die
ouders praten. Wat heeft u nodig? Wat doe je om te leren
leven met die spanning? Het resultaat is dat we vanuit
leerlingenvervoer een uitzondering hebben gemaakt en
het vervoer van huis naar school geregeld is. Verder zijn
er vanuit de Wmo adviezen gegeven en handreikingen
gedaan om de situatie voor deze jongen en de rest van
het gezin te verlichten.
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28 kilometer per dag
fietsen met een smile
van oor tot oor
Onze dochter Annamarijn ging eerst in Huizen zelf naar school. Gewoon,
op de fiets, net als alle andere meisjes van 9 jaar. Maar Annamarijn heeft
speciaal onderwijs nodig, dus op een gegeven moment moest ze naar een
school in Hilversum. Daar werd ze dan naartoe gereden met het busje van
leerlingenvervoer. Dat is op zich prima geregeld, maar wij merkten wel
dat Annamarijn het vervelend vond dat ze haar zelfstandigheid kwijt was.

Bovendien duurt de busrit erg lang omdat iedereen opgehaald
moet worden. De reis naar school is met de auto maar twintig
minuten, maar toch werd ze al om kwart over zeven opgehaald.
Een ander bezwaar was dat het in het busje vaak druk is. Als
Annamarijn thuis kwam, was ze helemaal opgewonden en druk.
De mogelijkheden bespreken

Op een gegeven moment hadden we een gesprek met Tosca, de
consulent die voor de gemeente het leerlingenvervoer organiseert.
Het ging over dingen die niet lekker liepen. Zo kwam het gesprek
op welke andere mogelijkheden er zijn. Tosca kwam met een
speciale app die kinderen helpt veilig met het openbaar vervoer
te reizen. We hadden het erover dat mijn vrouw en ik vroeger ook
gewoon met de fiets naar school gingen. Tosca vertelde toen dat
er ook een vergoeding is voor kinderen die zelf naar school fietsen.
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Voor ons was dat toch wel een hele stap. Want een keuze voor
fietsen betekent dat je er ook echt voor kiest. Elke dag, in weer
en wind. Zo’n busje is toch ook wel handig.
Annamarijn wil liever fietsen

We besloten gewoon aan Annamarijn te vragen wat ze wilde en
die zei meteen: “Zelf fietsen!” Oké, dan gaan we fietsen. Maar ik
had als vader toch ook wel zorgen. Het is een heel eind en een
deel over stille weggetjes, langs bos en hei… Ik wilde per se
dat áls ze zou fietsen, het dan op een elektrische fiets zou zijn.
Vooral voor de veiligheid, dat ze bij problemen snel weg kan
komen. Maar een goede elektrische fiets is nogal een aanschaf
voor ons gezin. Gelukkig wilde Tosca graag meedenken en een
oplossing bedenken. Die kwam er: de gemeente ging zorgen voor
een elektrische fiets!
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Annamarijn

Tosca

inwoner Huizen

consulent Leerlingenvervoer

Zelfredzaamheidsvergoeding

Zelfstandigheid terug

Ik wist niet wat me overkwam. Kregen we zomaar een elektrische
fiets? Tosca heeft ons uitgelegd hoe dat kon. Er bestaat een
zogenaamde ‘zelfredzaamheidsvergoeding’ voor kinderen met
een beperking die zelf naar school fietsen. Die kinderen hoeven
namelijk niet in het busje, wat de gemeente veel geld scheelt.
Normaal krijg je die vergoeding per maand, maar de gemeente
heeft besloten ons te helpen door de vergoeding voor het huidige
schooljaar, het komende schooljaar plus nog een paar maanden
in één keer vooruit te betalen, zodat we daarmee een goede
elektrische fiets konden aanschaffen.

Annamarijn fietst nu elke dag met een smile van oor tot oor
14 kilometer naar school en 14 kilometer terug. Ze kan ook even
zelfstandig bij een vriendinnetje langs, of op school blijven hangen
om wat te kletsen, want ze hoeft zich niet aan de bustijden te
houden. Bijkomend voordeel is dat ze onderweg heerlijk haar
hoofd leeg kan maken. Wij krijgen een veel rustiger en blijer kind
thuis. En Annamarijn – die doet lekker haar eigen ding. «

Het verhaal werd steeds leuker

De meegaandheid van Tosca was geweldig. Ik was zelf nooit op
deze oplossing gekomen. Tosca begon over zelfredzaamheid, toen
die fietsvergoeding, toen het voorschot voor een elektrische fiets…
Het verhaal werd steeds leuker. Volgens mij is het best bijzonder
dat een gemeente zo werkt. Niet in hokjes denken, maar het kind
op de eerste plaats zetten en de samenwerking zoeken.

“Wij krijgen een
veel rustiger en
blijer kind thuis.”
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De regels handhaven,
maar wel vanuit een
menselijke benadering
Na jarenlang werken bij de Sociale
Recherche in Amsterdam en later als
klantmanager bij Sociale Zaken was
de nieuwe aanpak voor mij wel even
wennen. Van het puur bepalen of iemand
recht had op een bijstandsuitkering
naar inwonersgericht werken aan
re-integratie. Ik kijk nog steeds naar de
rechtmatigheid van de uitkering, maar
ook naar de doelmatigheid van de ondersteuning. Schieten we er wat mee op?
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Het eerste contact met een inwoner die een uitkering aanvraagt
gaat altijd gepaard met een vraaggesprek. Daarbij onderzoek ik
enerzijds of iemand inderdaad in de gemeente woont en al
dan niet een inkomen geniet. Dat zijn basisvoorwaarden. Maar
vervolgens kijk ik óók naar de totale situatie en de leefomgeving.
Hoe zit het gezin in elkaar, wat is de woonsituatie, zijn er zorgaanbieders betrokken, zijn er schulden, hoe is de gezondheid?
Op basis van de uitkomsten uit dit gesprek kunnen we een
Plan van Aanpak opstellen en gerichte ondersteuning bieden.
Eventueel leg ik daarbij ook contact met de collega’s van Wmo,
schuldhulpverlening of – als de kinderen in het gezin problemen
hebben – de consulenten van Jeugd. Ook kan ik mogelijk verwijzen
naar andere instanties, zoals opvoedcursussen of een wijkcentrum.
Dat ligt er een beetje aan hoe zwaar ik de situatie inschat.
Samenwerking met andere disciplines

In ons systeem i-Samenleving kan ik zien of er andere consulenten
van de gemeente bij een specifieke inwoner betrokken zijn. Met
als voordeel dat we onderling kunnen overleggen over de best
mogelijke ondersteuning.
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Marion
consulent Participatiewet

Ik heb bijvoorbeeld een mevrouw met een bijstandsuit-

Oprechte aandacht

kering, die ik graag aan het werk wil krijgen. Maar zij heeft

In het begin vond ik het moeilijk om een breed gesprek te
voeren. De mensen komen al met veel pijn en moeite bij je voor
een uitkering en dan ga je ze ook nog allemaal andere dingen
vragen. Je bent bang dat ze denken: “Hoezo, wat doe ik overdag,
heb ik mensen om me heen, is er een netwerk?” Maar tegenwoordig zie ik alleen maar voordelen. Juist omdat je het niet meer alleen
over het aanvragen van de uitkering hebt, worden de gesprekken
persoonlijker. Je merkt ook dat een inwoner met wie je een goed
gesprek hebt gehad en die begrijpt dat jij echt je best doet, het
makkelijker accepteert als iets niet kan.

een zoontje van 7 op de dagopvang. Omdat ze de zorg
alleen doet, is ze met handen en voeten gebonden aan de
tijden dat haar zoontje naar de opvang gaat. Dat maakt het
voor haar lastig een baan te vinden. In het systeem zag ik
dat mevrouw werd begeleid door een consulent van Jeugd.
Die kon ik dus – na toestemming van die mevrouw –
vragen of we de uren van de opvang wellicht konden
verruimen. De collega kon mij uitleggen dat uitbreiding
niet mogelijk is en dat het kind wegens multiproblematiek
niet geschikt is voor normale buitenschoolse opvang.
Kortom: ik weet dat die mevrouw écht geen enkele

Hoe inzetbaar is iemand?

mogelijkheid heeft om haar uren uit te breiden. Zonder

Mensen die kunnen werken, moeten werken. Daar is niet veel keuze in. Maar wij proberen vooral te denken vanuit het verbeteren
van de situatie. Bij Zicht op Werk vragen ze bijvoorbeeld: “Wat is
je droombaan?” Maar je moet óók een aantal zogenaamde ‘broodbanen’ opgeven. Werk dat je ook wel kunt doen. Want in principe
is elk werk passend. Ik probeer in te schatten hoe inzetbaar iemand
is. Dat is heel verschillend. Sommige mensen roepen dat ze alles

dat overleg had ik haar misschien wel streng conform de
Participatiewet allerlei verplichtingen op moeten leggen.
Of haar allerlei bewijzen laten verzamelen over de kinderopvang. Maar nu weet ik precies hoe het zit, dus ga ik die
mevrouw daar verder niet mee lastigvallen.
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aan willen pakken, omdat ze denken dat ze anders geen uitkering
krijgen. Maar als je ze dan vertelt dat ze als magazijnmedewerker
aan de slag kunnen, hebben ze ineens enorme rugproblemen. Tja,
dan laat ik eventueel arbeidsdeskundig onderzoek doen om uit te
vinden hoe het zit. Omgekeerd zie je ook. Mensen komen binnen
met ‘ik kan eigenlijk niks’, maar blijken dan toch heel gemotiveerd
en makkelijk inzetbaar te zijn.
Een leuk voorbeeld: binnen Zicht op Werk hebben we een

Gesprekken met effect

De samenwerking met Wmo vond ik in het begin ongemakkelijk. Je
zit zomaar twee uur met een inwoner te praten en al die aandacht
schept toch ook een bepaalde verwachting. Je haalt met die brede
vraagstelling het nodige overhoop bij mensen. Met het risico dat
het volgende gesprek pas na drie maanden is. Als je een beetje
pech hebt, gebeurt er in de tussentijd niks. Maar nu ik er aan
gewend ben, is het heel prettig. Je kunt gelijk iets oppakken.
Het heeft effect.

Speed Meet georganiseerd. Daarbij konden dertig mensen
die kunnen werken zich presenteren aan een groep werk-

Praktisch werken aan een oplossing

gevers. Vooraf hadden de kandidaten workshops gevolgd.

Zo kreeg ik twee maanden terug een uitkeringsaanvraag

Dan leer je een ‘elevator pitch’ houden, een cv opstellen,

toebedeeld waar een verslag bij zat van een gesprek met

je goed presenteren in houding en gedrag… Alles komt

een Wmo-consulent. Het ging heel slecht met deze jongen.

aan bod. Ik had diverse kandidaten in de race. Er was één

Zelfmoordpogingen, ontslag genomen omdat hij uit het le-

vrouw, die was bij eerdere gesprekken een beetje een grijze

ven wilde stappen. Het leek me daarom goed om eerst even

muis, een heel onopvallend type. Die kwam opdagen op de

naar de Wmo-collega te stappen die ook op deze casus zat.

Speed Meet en ik dacht: “Hè? Is zij dat?” Ze zag er perfect

Zij wist me al zo veel te vertellen, dat ik – eenmaal in gesprek

verzorgd uit, kwam zelfverzekerd over. Dat is dan toch wel

met die jongen – persoonlijke vragen over zware dingen in

mooi om te zien, hoe iemand kan groeien.

zijn leven kon overslaan. We konden ons beperken tot prak-

“Mensen komen hier
niet voor hun plezier.
Soms komen ze met
heel veel schaamte
binnen.”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

tische zaken. Hij had bijvoorbeeld geen paspoort, wat echt
een belemmering is als je een uitkering wilt. Dus ben ik even
met hem naar Burgerzaken gelopen, afspraak gemaakt, hier
in de hal pasfoto’s gemaakt. De kosten heeft de gemeente
gewoon voorgeschoten, want ik wist al dat hij een uitkering
zou krijgen. Voor de week dat hij moest wachten op zijn
paspoort heb ik hem alvast zakgeld gegeven. Bovendien
heb ik snel gezorgd dat hij zich alsnog ziek kon melden. Dat
kan namelijk tot dertig dagen na je ontslag. Fijn dat je met
elkaar alles gewoon even zo geruisloos kunt regelen dat
zo’n kwetsbare jongen iets makkelijker kan opkrabbelen.
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“In principe is elk werk passend.
Ik probeer in te schatten hoe
inzetbaar iemand is.”

Schuld en schaamte

Uitkering tegen wil en dank

Mijn basisinstelling is veranderd in de gemeente. Voorheen dacht
je vooral over rechtmatigheid. Streng aan de poort. Ik handhaaf
nog steeds de regels, maar kijk ook naar andere domeinen. Kijk,
mensen komen hier niet voor hun plezier. Soms komen ze met
heel veel schaamte binnen. Maar ze moeten, omdat ze zonder
uitkering niet in de schuldsanering kunnen. Ik zie wel gezinnen die
naar de buitenwereld de schone schijn ophouden. Het kind toch
gewoon op hockey, een mooie auto. Maar intussen is er al jaren
geen inkomen meer en hebben ze veel schulden gemaakt. Als die
mensen dan hier komen om een uitkering aan te vragen kun je niet
meteen beginnen met: “Mooi. De kortste weg naar werk! U kunt
volgende week beginnen als magazijnmedewerker bij de Hocras…”
Deze mensen beseffen vaak amper wat ze overkomt. Die krijgen
een enorme klap te verwerken. Dus ja, zo’n gesprek doe ik heel
anders dan ik een paar jaar geleden zou hebben gedaan.

Ook mijn samenwerking met de consulenten van het
interventieteam kan mooie resultaten opleveren. Zo
kreeg ik vorige week een melding van het interventieteam
over een vrouw die met haar dochter in erbarmelijke
omstandigheden woonde. Zij wilde per se geen uitkering,
daar was ze te trots voor. Maar ze wilde wel graag werken.
In eerste instantie had ik haar daarom aangemeld als
Niet-uitkeringsgerechtigde, zodat we haar in ieder
geval konden begeleiden naar werk. Maar toen las ik in
i-Samenleving het verhaal van het interventieteam over
hoe dat gezin moest leven. Ik dacht: “Dat kan toch niet zo,
met dat kind, die vrouw heeft een basisinkomen nodig.”
Dus heb ik de collega van het interventieteam gevraagd of
hij niet tóch een vrijblijvend gesprek wilde regelen.
Omdat mevrouw die collega al helemaal vertrouwde,
stemde ze toe. Zo kon ik haar uitleggen wat we precies
konden doen en wat dit voor haar persoonlijk zou betekenen. Omdat ik via de consulent van het interventieteam
al precies wist wat haar geschiedenis was, hoefde ik haar
niet verder door te zagen over haar situatie. De zaak was
zo klaar als een klontje: geen inkomen, geen vermogen?
Dan kunnen we verder. Mevrouw heeft de uitkering
geaccepteerd, zodat ze haar dochter een veilig en gezond
thuis kan bieden. En ze is ook al naar een bijeenkomst van
Zicht op Werk geweest, dus ik heb er alle vertrouwen in. «
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Liny
consulent Participatiewet

“‘Met een schop en een
schouder’ kijken of er iets
moois uit te halen valt”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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“Als consulent Participatie en Zorg heb ik me nooit beknot gevoeld door de
wet. Ik ben wel in dienst bij de gemeente, maar ik werk voor de inwoners
en binnen de bandbreedte van de wet is veel mogelijk. Mijn motto is:
‘Wat moet, moet kunnen’. Wat niet wil zeggen dat ze bij mij iets cadeau
krijgen. Vanaf het eerste gesprek maak ik de inwoner duidelijk: je hebt nu
wel een bijstandsuitkering, maar je eerste verplichting is om te proberen er
uit te komen. Of dat inderdaad kan, wanneer en hoe, dat zien we later wel.

Kom van de bank af

Inwoners een stap verder brengen

Je weet bij participatie en zorg nu eenmaal dat je veel drempels
tegenkomt. Het is een uitdaging om samen te kijken hoe de
inwoner deze drempels kan overwinnen. Ieder gesprek begint met
luisteren. Als je verder duidelijk bent in je begeleiding, aangeeft
waar je naartoe wilt werken en laat merken dat je vertrouwt dat
ze dat kunnen, dan maak je iets bij ze los. Langzaamaan wennen
ze aan het idee dat het misschien toch mogelijk is. En vergis je
niet – voor de meeste mensen is vrijwilligerswerk of parttime
werk een verrijking. Niet per se voor de portemonnee, maar vooral
sociaal. Het geeft je een bepaalde status, je kunt op een verjaardag
vertellen wat je doet, je hoort er bij, je doet nieuwe contacten op,
je zit niet alleen maar op de bank.

Van 2010 tot 2015 heb ik deelgenomen aan het project ‘Meedoen’,
waarbij ik met twee andere participatiecoaches alleen participatie
en zorg deed. Voor het financiële gedeelte hadden we alleen
een signalerende rol. We konden dat dan overdragen aan onze
collega’s van Sociale Zaken. We hebben in die periode wel 400
inwoners gesproken, in beeld gebracht en allemaal een stapje
verder in het leven gebracht. Bij de een was dat de gang naar de
huisarts of een psycholoog, bij de ander de tip om eens wat vaker
onder de douche te stappen en bij weer anderen vrijwilligerswerk,
het sociale netwerk uitbouwen, contact met de familie herstellen.
Daarnaast konden we mensen bewegen om toch samen te werken
aan hun schulden en bovendien hebben we diverse mensen vanaf
de bank aan het werk gekregen!

Een schop en een schouder

Ik doe heel erg mijn best voor de inwoners, maar ben niet gemakkelijk. Waar ze recht op hebben, dat kunnen ze krijgen. Maar ik
verwacht ook iets terug. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid.
Ik geef ze een schop en een schouder. Ik stimuleer ze en vang ze
op. Ik zoek hun grenzen op en verwacht ook dat zij het zeggen als
ik een grens overga. Ik kan een inwoner wel voorstellen om van
vrijwilligerswerk over te stappen naar betaald werk, dus iemand
vanuit Zicht op Meedoen aanmelden bij Zicht op Werk. Maar voor
veel inwoners is dat een enorme stap. Dan moet je opletten, want
je kunt ze beter stap voor stap begeleiden dan in één keer breken.

Iets moois

De ervaring van dat project, waar onder andere ‘Tijd voor Meedoen’ uit ontsproten is, heb ik meegenomen in mijn huidige taak.
Het spel tussen de consulent en de inwoner is dat je steeds weer
kijkt of er iets moois uit te halen valt. Iedereen heeft talenten.
Als je ziet dat iemand ontdekt: “Hé, ik kan dit”, of “ik durf die
drempel toch over” en je ziet hoe bepaalde mensen, vooral
vrouwen, met een beetje stimulering of ondersteuning tot
bloei kunnen komen en zich tóch kunnen handhaven in de
maatschappij… Dat is geweldig!” «

“Voor de meeste mensen is vrijwilligerswerk
of parttime werk een verrijking.”
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Inwoner Huizen:

De aard van mijn problemen was in hoofdzaak financieel. Ik had
weliswaar geen schulden, maar mijn inkomen was na mijn
pensionering steeds verder gedaald tot een niveau waarop ik mijn
huurwoning niet meer kon betalen. Die woning was te duur om in
aanmerking te komen voor huurtoeslag en eigenlijk ook veel te groot
voor mij, maar ik had geen geld om een verhuizing te betalen.

“Ik was de regie kwijt
en het voelde of ik
me elke dag door
een taaie klomp deeg
moest vechten”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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“Ze heeft weer wat licht gebracht in
de donkere tunnel en me laten zien
dat er wél nog mogelijkheden waren.”

Bovendien had ik in de bijna veertig jaar dat ik daar woonde allerlei
aanpassingen gedaan, met name in de tuin, waar ik twee vijvers
had aangelegd en bomen had geplant. Het was een kleurrijk en
geaccidenteerd geheel en iedereen in de buurt vond het prachtig.
Maar de verhuurder verplichtte mij om de woning en dus ook de
tuin in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Elk spijkergat
moest dicht en de tuin moest weer geheel geëgaliseerd worden.
Ook dat zou duizenden euro’s gaan kosten, die ik niet had.
Zij wilden het echter niet sociaal oplossen. Met mijn leeftijd
– ik ben al boven de 80 – krijg je geen lening meer en mijn auto
had ik eerder al verkocht.
Uitzichtloos

Ik zat kortom helemaal klem. Het leek of ik me elke dag door een
taaie klomp deeg heen moest vechten. Ik voelde dat ik de regie
over mijn leven totaal verloren had en het was zelfs zover dat ik
suïcidaal werd. Ik dacht erover om van een viaduct te springen.
Ik zag geen uitweg meer behalve het einde.
Simsalabim

Met deze verslagen mentale instelling zat ik in de hal van het
gemeentehuis, waar ik me als laatste redmiddel had gemeld.
Daar kwam ik in contact met Liny. Zij heeft me gezegd: die manier
is niet de juiste oplossing. Ze heeft weer wat licht gebracht in de
donkere tunnel en me laten zien dat er wél nog mogelijkheden
waren. Ja, het is natuurlijk niet zo dat zij een toverstafje heeft

en ‘simsalabim’ het is geregeld. Ik moest er ook zelf het nodige
voor doen. Maar nu wist ik in ieder geval wát ik moest doen en
ik stond er niet meer alleen voor.
Concrete oplossingen

De gemeente, Liny, heeft me geholpen met het zoeken naar een
goedkopere woning. Ook heeft ze via de Draaikom vrijwilligers
geregeld om te helpen met de verhuizing en met wat klusjes
in m’n oude en m’n nieuwe huis. Samen hebben we gekeken
welke spullen ik mee kon nemen en de rest heeft via de kringloopwinkel een goede bestemming gevonden. De gemeente betaalde
mijn verhuiskosten, dubbele huur, woonkostentoeslag en diverse
inrichtingskosten en hielp me ook een regeling te treffen met de
verhuurder. Ik moet nog steeds de volledige herstelwerkzaamheden betalen, maar dat mag in maandelijkse termijnen.
De tering naar de nering

Nu woon ik in een appartementencomplex voor senioren. Een
tweekamerwoning, die ik veel makkelijker schoon kan houden
dan dat grote oude huis. Kleiner wonen dan dit kan bijna niet,
want dat zouden zes plankjes zijn. Maar nu mijn inkomsten
en uitgaven meer in balans zijn en ik niet meer klem zit, heb
ook niet meer de neiging om van een viaduct te springen.
Hoe dan ook, Liny heeft gezegd dat ik daarvoor eerst bij haar
een verzoek in vijfvoud moet indienen en dat zij dat dan toch
zal weigeren… «
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Zicht op Meedoen en Zicht op Werk:

“Is een baan nog geen realistisch
perspectief, dan gaan we
dat perspectief ontwikkelen”
“De laatste jaren hebben we gewerkt
aan het integreren van alle processen
bedoeld om inwoners weer aan het werk
te krijgen. Dit betekent dat de gemeente
veel activiteiten naar zich toe getrokken
heeft. Waar vroeger de re-integratie vaak
uitbesteed werd aan externe bureaus,
doen wij het nu zoveel mogelijk zelf.
Ik ben verantwoordelijk voor het
project waarbinnen deze integratie
is vormgegeven.

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

Zicht op Werk

Mensen die een uitkering krijgen, moeten in principe zo snel
mogelijk weer aan de slag. Wil je werken en kun je werken, dan kun
je deelnemen aan het programma Zicht op Werk. Dit betekent dat
je als werkzoekende wekelijks naar een bijeenkomst komt in de
bibliotheek, waar je je presenteert en aangeeft wat je zoekt. Ook
nemen we van iedereen die deelneemt een AMN-test af. Dit is een
diagnose om vast te stellen wat je al kunt, hoe goed je kunt leren
en welk beroep bij je past.
Praktische ondersteuning

Er zijn drie consulenten vrijgemaakt voor de begeleiding. Zij helpen
de inwoner op weg. Je kunt via Zicht op Werk bijvoorbeeld een
CV-Workshop volgen en we hebben ook een aanbod opleidingen.
Verder sluit ook het Werkgevers Servicepunt aan. Die zien en
horen de inwoners en gaan vervolgens het veld in om werk op te
halen. Het is heel simpel eigenlijk. Meneer Jansen zoekt werk bij
een bakker, wij leggen contact met een bakker en brengen ze met
elkaar in contact. Tijdens de bijeenkomsten proberen we mensen
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Geraldine
projectleider

heel direct te matchen. En de deelnemers leren ook van elkaar.
Ze geven elkaar tips, delen informatie over hun netwerken,
inspireren en motiveren elkaar. En natuurlijk kunnen ze elkaar
ook op vacatures wijzen.
Zoeken naar perspectief

Dit programma duurt 26 weken. Als je dan nog niets gevonden
hebt, dan is er waarschijnlijk meer aan de hand. In dat geval
kunnen we je wellicht beter helpen met een projectplek van
Zicht op Meedoen. Met andere woorden: is een baan nog geen
realistisch perspectief, dan zetten we in op het ontwikkelen van
dat perspectief.
Zicht op Meedoen

Dit programma is bedoeld voor inwoners met een wat grotere
afstand tot de arbeidsmarkt, die dus nog niet klaar zijn om morgen
aan de slag te gaan bij de bakker op de hoek. Die bieden we de
mogelijkheid om eerst eens te beginnen op een projectplek.
Bijvoorbeeld drie ochtenden per week op de kinderboerderij.

Dan is er weinig prestatiedruk, maar je moet wel op tijd je bed uit.
Ook heb je er contact met collega’s, je bent onder de mensen en
kunt laten zien dat je gemotiveerd bent om een bijdrage te leveren.
Tegelijk kunnen de consulenten kijken naar de sterke en zwakke
punten van de kandidaat. Dat gaat om heel eenvoudige dingen
als persoonlijke hygiëne, presentatie, op tijd komen, omgaan met
hiërarchie. Blijkt iemand na drie tot zes maanden bij Zicht op Meedoen goed te gedijen, dan kan hij of zij (weer) naar Zicht op Werk.
Grip op het probleem

Een projectplek bij Zicht op Meedoen kan ook nuttig zijn om uit te
vinden wat er met iemand aan de hand is. Je krijgt soms mensen
die zich heel goed presenteren in een gesprek bij de consulent
Participatie, maar die in de praktijk bij Zicht op Meedoen door
de mand vallen. Daar constateer je dan bijvoorbeeld dat iemand
steeds te laat komt of naar alcohol ruikt. Of je merkt dat iemand
grote verschillen in stemming heeft, wellicht door een psychiatrisch probleem. Soms ook ontdekken we een verborgen agenda.
Dan zegt iemand dat hij alles aan wil pakken, maar als je hem vier
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ochtenden per week naar de kringloopwinkel laat komen, blijkt
dat niet te lukken omdat hij ’s nachts zwart werkt en dus overdag
moet slapen. Zicht op Meedoen en Zicht op Werk hebben een
eigen verzuimcontroleur, dus als we het vermoeden hebben dat er
iets niet klopt, dan gaat die gewoon langs. “U kwam niet naar het
project maar u was ook niet thuis… Waar was u?”
Tijd voor Meedoen

Overigens hebben we voor mensen met echt grote afstand tot de
arbeidsmarkt ook Tijd voor Meedoen. Dat is speciaal voor iedereen
die toch op een of andere manier wil participeren. Inwoners met
multi-problematiek kunnen bij Tijd voor Meedoen deelnemen
aan activiteiten, koffie drinken en sociale contacten opdoen.
Hier is voor iedereen uit de samenleving plaats. Vervolgens kan
men vanuit hier altijd weer deelnemen aan een van de projecten
van Zicht op Meedoen en Zicht op werk.
Makkelijk koppelen, schuiven en switchen

In de tijd dat re-integratie, werkgeversdienstverlening en sociale
werkvoorziening aparte kolommen waren, was het erg lastig om
iemand van de ene naar de andere kolom te schuiven. Nu is het
allemaal één ding. Vroeger ging iemand eens per maand naar een
re-integratiebureau en daarvan kreeg je dan een summier rapport:

“Het gaat om heel eenvoudige dingen
als persoonlijke hygiëne, presentatie,
op tijd komen, omgaan met hiërarchie.”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

| 53

“Het is belangrijk dat we
flexibel blijven reageren op
de veranderende behoefte.”

‘Meneer heeft vier sollicitatiebrieven geschreven, is één keer uitgenodigd en niet aangenomen.’ Verder was er geen controle, dus
die maandelijkse check, daar kon je rustig een zwarte baan naast
hebben. Nu kan de consulent die de procesregie heeft, meestal
iemand van Participatie, een kandidaat naar Zicht op Werk leiden.
Als het daar niet lukt, bellen we elkaar even en kan de inwoner
de switch maken naar Zicht op Meedoen. En blijkt dat dan goed
aan te slaan, dan schuif je hem net zo makkelijk weer in bij Zicht
op Werk. En alles wat we afspreken met de inwoner en wat we
samen observeren staat in het inwonersdossier in iSamenleving.
De consulenten hebben een actueel inzicht hoe het gaat met
iemand. Komt er een rapport van Zicht op Meedoen: ‘Kandidaat
komt steeds op tijd, kan tegen hiërarchie, kleedt zich netjes… lijkt
klaar voor Zicht op Werk.’ Zo kunnen we snel schakelen en iemand
heel gericht persoonlijk ondersteunen naar actieve deelname aan
de samenleving.
Resultaten registreren

Iedereen is erg tevreden over de manier waarop beide programma’s nu draaien. We kunnen de projectfase afsluiten. Vanaf nu
ga ik vooral sturen op de hoofdlijnen. Cijfers verwerken. Wat is
het resultaat? Hoeveel mensen zijn uitgestroomd? Is de participatie toegenomen? We hopen ook op meetbare resultaten in de
samenleving. Dat het saamhoriger wordt, dat mensen merken
dat wij dingen voor ze aan het doen zijn.
Verdere ontschotting is welkom

Ruimte voor verbetering is er ook. Consulenten van PW, Wmo en
Jeugd weten ons steeds makkelijker te vinden. Zicht op Werk en
Zicht op Meedoen moeten een begrip worden voor alle participatievragen rond een inwoner. Omgekeerd kunnen wij door de

ontschotting van de dienstverlening onze kandidaten ook steeds
beter de weg wijzen. Vertelt iemand bijvoorbeeld dat hij niet
kan solliciteren in een naburige gemeente omdat hij door veel
schulden geen budget heeft voor een buskaartje, dan bellen wij
even met schuldhulpverlening: “Suze, ga even in gesprek met
deze mevrouw, want daar is wat aan de hand.” Zo kunnen we
steeds meer dwarsverbanden leggen waardoor opnieuw de
service beter wordt.
En dan nu: de toekomst

Voor de toekomst zie ik nog wel wat uitdagingen. Goed bemiddelbare mensen zien wij steeds minder, ook omdat de arbeidsmarkt
aantrekt en werkgevers erg hun best doen. Wat overblijft, zijn
mensen met een haakje en een oogje. We zien problemen met
houding en gedrag. Kandidaten die keihard zeggen: “Ja, dat ga
ik niet doen. Daar kom ik mijn bed niet voor uit!” Mensen die
verwend zijn, mensen die vastzitten in bepaalde patronen en ook
mensen met multiproblematiek. We zullen ons aanbod moeten
gaan aanpassen aan deze mensen. Met bijvoorbeeld cursussen
‘houding en gedrag’ en een speciaal aanbod voor jongeren met
gedragsproblematiek. Het is belangrijk dat we flexibel blijven
reageren op de veranderende behoefte.
Bouwen op een sterke basis

Hoe dan ook, de basis van het concept zoals het nu draait is goed
en blijft zeker bestaan. We gaan de aansluiting tussen Zicht op
Meedoen en Zicht op Werk verder borgen en blijven werken aan
de integrale dienstverlening en de samenwerking met de externe partners en de werkgevers. Voor mij persoonlijk komen er
overigens na afronding van dit project ook de nodige interessante
dingen aan. Nieuwe projecten met Jeugdhulp. Ik heb er zin in!” «
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Jeugd:

Gezonde
ontwikkeling
voor de Jeugd

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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Wij willen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien,
kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame
volwassenen. De gemeente ondersteunt ouders, leerkrachten
en maatschappelijke organisaties waar nodig bij het creëren
van een goed opgroei- en opvoedklimaat. Jongeren worden
uitgedaagd om zich gezond te ontwikkelen. We stimuleren
sporten, bewegen, goede voeding, creatief bezig zijn. Samen
gaan we voor de jeugd. Samenleven doen we immers samen.
Daar waar de ontwikkeling stagneert, kan de gemeente in
samenspraak met de jongere en de ouders ondersteuning
dan wel hulp inzetten.
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Diana en Bart
consulenten Jeugd

“Wij kunnen als het nodig is
een heel netwerk rond
het gezin optrekken”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van
de gemeente, die hiervoor de specifieke kennis niet in huis
had. Diana en Bart zijn met hun discipline vanuit de jeugdhulpverlening ‘meeverhuisd’ naar de gemeente en sinds die
tijd bezig met het opbouwen van de dienstverlening voor
jeugdigen vanuit de gemeenten.

Geen hulpverlener

“Het belangrijkste verschil met ons vorige werk is dat wij hier geen
hulpverlener zijn. We voeren zelf geen hulpverleningsgesprekken
met de gezinnen, geven geen opvoedingsadviezen. Als dergelijke
hulpverlening nodig is, zetten we daar specialisten voor in. Tijdens
de eerste afspraak inventariseren we wat er nodig is om het gezin
te helpen. Vervolgens maken we een plan van aanpak, waarbij we
ook kijken of er oplossingen zijn in het netwerk of de omgeving.
Misschien kunnen we preventieve maatregelen nemen? Of moet
de gemeente bijspringen? Het is fijn dat er niet in eerste instantie
naar geld gekeken wordt. We kijken echt naar wat nodig is, wat
belangrijk is voor het gezin. Dat kost de ene keer wat meer dan
de andere, maar het uiteindelijke doel is dat we de problemen
oplossen. Natuurlijk doen we niet zomaar alles. Als iemand zegt:
“Mijn kind gaat nu twee dagen naar therapie maar kan dat niet
vier dagen zodat ik wat meer kan werken?”, dan doen we dat niet.
Het kind krijgt wat het nodig heeft, maar dagopvang is niet onze
verantwoordelijkheid.

in kaart. En doordat we nauw samenwerken met de andere
disciplines binnen de gemeente hoeft onze dienstverlening zich
niet te beperken tot jeugdzorg. We kunnen net zo makkelijk
contact leggen met onze schuldhulpverleners, met de consulenten
Wmo of het leerlingenvervoer. Ook kunnen we schakelen met
de consulenten Participatiewet, die sowieso al betrokken zijn als
het gezin een uitkering heeft. Vroeger hadden we mensen met
problemen buiten ons eigen werkveld min of meer ‘weggestuurd’
naar een ander loket. Nu halen we de collega’s er gewoon bij.
Bijzondere bijstand voor babyzwemmen
Een concreet voorbeeld. Laatst had ik een moeder met al
een zoon, die er net een baby bij had gekregen. Moeder
heeft een uitkering en tijdens een evaluatiegesprek
vertelde ze dat ze geen geld heeft om haar zoon te laten
sporten. Dat valt onder het jeugdsportfonds, waarvoor wij
het kind kunnen aanmelden, dus dat was snel geregeld.
Maar moeder wilde ook graag met het nieuwe kindje naar
babyzwemmen. Nou, dan loop ik even naar mijn collega van

Samenwerking met andere disciplines

Participatie om te vragen: “Is daar een regeling voor die we

Als ouders ons benaderen met een vraag over de opvoeding of de
ontwikkeling van hun kind, dan gaan we met ze in gesprek. Daarbij
kiezen we voor de integrale aanpak. Dat wil zeggen dat we niet
direct met een antwoord klaarstaan, maar dat we doorvragen en
kijken naar alle facetten van het gezinsleven. We vragen ook door
naar dingen die niet in eerste instantie met jeugdhulp te maken
hebben maar die wel belangrijk kunnen zijn. Hoe is het met de
huisvesting? Welke vrijetijdsbesteding heeft het kind? Hoe zijn de
relaties met buren en familie? Hoe gaat het op school? Speelt er
misschien ook een financieel probleem? Zo brengen we de situatie

kunnen inzetten?” Hij zegt direct: “Ik bel mevrouw vanmiddag even. Waarschijnlijk kan ze bijzondere bijstand krijgen.”
Zo kan ik het loslaten, want ik weet dat het geregeld wordt.
Overigens gaat het ook vaak andersom. Als collega’s van
Participatie of Wmo vermoeden dat het niet helemaal
lekker gaat in een gezin en de kinderen in de verdrukking
komen, kunnen wij eventueel meegaan. Als de ouders daar
tenminste goedkeuring voor geven, maar in de praktijk
blijkt dit zelden een probleem.
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De samenwerking met Veilig Thuis

Een alternatieve oplossing voor uithuisplaatsing

Wij hebben eerder in de hulpverlening gewerkt, maar hebben er
geen moeite mee dit nu over te laten aan andere professionals.
Bij meer heftige problematiek, met agressie of mishandeling,
kunnen we altijd terugvallen op Veilig Thuis. We kennen elkaar
goed, komen elkaar tegen op trainingen en samenwerkingsmiddagen – dat werkt heel fijn. We hebben bijvoorbeeld een gezin
waarbij mensen zich zo’n anderhalf jaar geleden bij ons hebben
aangemeld. Dat loopt allemaal prima, tot er een melding komt van
heftige toestanden op school. Dan schakelt Veilig Thuis bij, wordt
intensieve hulpverlening gestart. Gaat het na verloop van tijd weer
wat beter? Dan trekt Veilig Thuis zich weer terug. Gedurende het
hele proces houden wij als jeugdconsulent steeds de regie. En als
het een keer écht niet wil lukken om een veilige situatie te creëren,
dan moet de Kinderbescherming er aan te pas komen. Met als
uiterste consequentie een uithuisplaatsing. Maar gelukkig kunnen
we die stap meestal voorkomen.

Door samen te werken met andere disciplines kunnen
we soms alternatieve oplossingen bieden. Zo hadden we
een gezin waarin de oudste jongen boven de 18 jaar was,
waardoor hij buiten het gezag van jeugdzorg viel. Maar die
jongen was wél agressief. Doordat hij steeds tekeerging
in huis, ontstond een onveilige situatie voor zijn kleinere
broertjes en zusjes. Wij hebben toen de collega’s van het
interventieteam gevraagd of zij konden bijspringen.
Het interventieteam hanteert een heel directe, praktische
aanpak. Zij zijn met die jongen gaan praten, hebben op
korte termijn een uitkering voor hem geregeld en later
– samen met een consulent van Participatie – zelfs een
baan. Zo kon hij zelfstandig gaan wonen, waardoor het
bij de ouders thuis weer veilig werd.
Zonder samenwerking met de andere teams hadden wij
als jeugdconsulent eigenlijk maar één oplossing kunnen
bieden: de kleinste kinderen uit de onveilige situatie

“Nu hebben we met
wat improviseren
een veel beter
resultaat bereikt.
En dat zonder
dwangmiddelen!”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…

halen en dus uit huis plaatsen. Terwijl we nu met wat
improviseren een veel beter resultaat hebben bereikt.
En dat zonder dwangmiddelen!

Privacy

Vraaggestuurde ondersteuning werkt bij kinderen iets anders,
omdat zij niet altijd zelf duidelijk kunnen maken wat ze nodig
hebben. Wij kunnen vanuit onze ervaring meestal wel zien of een
kind stagneert in de ontwikkeling en bepalen wat nodig is. Daarbij
houden we ons aan onze beroepscode en het tuchtrecht. Net als
de arts en de advocaat verbinden wij ons aan een bepaalde manier
van handelen met de nodige zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de privacy. Alles gaat in overleg met de
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“Wij bepalen heel veel zelf en krijgen
alle vrijheid, maar regels zijn er wél.”

ouders. We leggen uit: ‘Dit is wat we kunnen bieden’ en vragen
steeds toestemming voor de interne communicatie. We kunnen
dus niet zomaar iemand van Schuldhulpverlening of Participatie
inschakelen, of contact opnemen met de school. Eerst is toestemming nodig.
Diep in de schulden
Doorvragen over de situatie loont. Soms kom je verrassende dingen tegen. We waren op bezoek bij een gezin
met twee kinderen en gescheiden ouders. Dan zit je daar
op de bank en kun je tevreden constateren dat de woonsituatie prima in orde is. Mooi huis, grote televisie, nieuw
speelgoed. Tot na enig doorvragen bleek dat dit het huis

Korte lijntjes

Wat in de integrale aanpak het meeste bevrediging geeft, is dat
wij vanuit onze positie in staat zijn een heel netwerk rond een
gezin op te trekken. De lijntjes zijn kort. Met de wijkagent, Wmo,
Participatie, Interventieteam, Versa Welzijn, huisartsen, scholen,
Veilig Thuis… Alles is laagdrempelig georganiseerd. Ook heel fijn
is het vrijwillige kader. De mensen willen graag. Je neemt ze bij de
hand, geeft uitleg. Kom je er niet uit? Bel mij maar! Wij onderzoeken of hulp nodig is. Zo ja, dan geven we toestemming voor het
inschakelen van die hulp en helpen we het gezin een hulpverlener
kiezen. Vervolgens kunnen wij een stapje terug doen, al blijven we
monitoren of alles goed gaat. En als het opnieuw nodig is, dan zijn
we er voor de mensen.

van vader was. Moeder zat ergens op een flatje tweehoog
achter en bleek heel veel schuld te hebben. Niet echt een

Man in de knoop

ideale situatie voor opgroeiende kinderen. Maar als je dat

Wij werden betrokken bij een gezin omdat de kinderen

eenmaal weet, kun je de collega’s van Schuldhulpverlening

problemen op school hadden. Moeder was heel jong

bijschakelen. Dan denk je achteraf: “Toch goed dat ik even

overleden, wat op zich al veel emotie en stress met zich

doorgevraagd heb.”

meebrengt. Vader had een drukke baan, moest de kinderen
opvoeden, boodschappen doen, het huishouden… En dat

Ethiek en kwaliteit

met een beperkt sociaal netwerk. Door alle zorgen was de

Ieder mens heeft eigen ideeën over hoe dingen horen en ook wij
nemen onze normen en waarden mee naar het werk. We proberen
een bepaalde standaard te creëren door wekelijks casuïstiek
overleg en door vaste methodes toe te passen. Daarnaast hebben
we de juridische kwaliteitsmedewerkers die ons werk toetsen.
Doen we alles wel volgens de wet? Zijn de interne processen
op orde? Heb ik de handtekeningen van de betrokkenen? Kortom:
wij bepalen heel veel zelf en krijgen alle vrijheid, maar regels zijn
er wél.

vader het overzicht kwijt: “Ik kan die ballen niet allemaal in
de lucht houden. Ik weet het niet meer.” Hij had alles rond
zijn kinderen georganiseerd, maar was toch bang dat hij ze
kwijt zou raken. Toen hebben we op meerdere gebieden
hulpverlening ingezet, gecoördineerd vanuit één organisatie. Die sturen bijvoorbeeld iemand langs om te helpen alles
beter te organiseren, zodat die meneer door de bomen het
bos weer ging zien. Inmiddels loopt het gezin veel beter. Er
is meer rust. De kinderen hebben nog steeds problemen op
school, maar ook dáár wordt aan gewerkt.”. «
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Saïd
beleidsmedewerker

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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Als beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

complete primaire proces regelt. Wij

is het mijn taak om beleid te maken op

zeggen: de inwoner heeft recht op

het gebied Jeugd en de vertaalslag te

uitvraag over de breedte van het totale

maken van het regionaal beleid naar de

sociaal domein. We gaan de vraag niet

lokale uitvoering. In tegenstelling tot

al in een pril stadium onder één deel-

andere gemeenten in de regio hebben we

verordening scharen, maar geven

in Huizen besloten om één verordening

de inwoner juist toegang tot de hele

Sociaal Domein te maken, die het

breedte van onze dienstverlening.

“Maatwerk moet je
niet afkaderen
met allerlei regels”
Het kind thuis houden?

Een goed voorbeeld van dilemma’s die je tegen kunt komen als
beleidsontwikkelaar is het ingekochte aanbod aan individuele
voorzieningen zoals opvangplekken. Als gemeente hebben we
besloten dat we het kind zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde
omgeving willen ondersteunen. Dus liefst thuis bij de ouders, op

de eigen school. En we willen zoveel mogelijk de specialistische
zorg of expertise in de leefomgeving van kinderen en gezinnen
organiseren. Je kunt dat op verschillende manieren sturen. Zo
hebben de jeugdzorgaanbieders de afgelopen jaren het aantal
plaatsen in residentiële instellingen geleidelijk afgebouwd. Maar
dan blijkt dat er vanuit onze Uitvoeringsdienst tóch een stijgende
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“Natuurlijk gooien
we nu niet meteen
alle bestaande regels
uit het raam.”

vraag is naar plekken/bedden. Dan kun je je verschillende dingen
afvragen. Zijn er te weinig plekken ingekocht? Worden er wel
alternatieven aangeboden om een uithuisplaatsing te voorkomen?
Voeren wij goede gesprekken met ouders als ze zich aanmelden
met een vraag? Worden jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen in Huizen op tijd gesignaleerd? Het is belangrijk om scherp
zicht te houden op wat er nodig is in de dagelijkse praktijk en tegelijkertijd alternatieven aan te dragen om onze doelen te realiseren.
Een voorbeeld. Een inwoner vertelt de jeugdconsulent:
“Ik heb altijd ruzie met mijn kind en ik ben bang dat het uit
de hand gaat lopen.” Wat is dan precies de vraag? Waar ligt
de wortel van het probleem? Misschien functioneert het
kind niet in de thuissituatie omdat de ouders problemen
hebben. Schulden, psychische aandoeningen, verslaving,
huiselijk geweld, ruimtegebrek… Je kunt dan het kind wel uit

We willen de samenwerking tussen de scholen en onze Uitvoeringsdienst verder verbeteren en versterken. Zo hebben we
onlangs twee jeugdconsulenten vrijgemaakt om de scholen te
gaan ondersteunen. Waarbij de school natuurlijk wel aan de
bel moet trekken als onze hulp nodig is. Zo zie je steeds meer
dwarsverbanden ontstaan. Met onderwijs, maar ook tussen jeugd
en participatie, jeugd en justitie. Zo kunnen we ook financiële
oplossingen bieden, of helpen als het kind in aanraking komt met
de politie terwijl er veel problemen thuis zijn. Je kunt al die dingen
niet los van elkaar zien.

de scheve situatie halen, maar daarmee los je het probleem
niet op. Je kunt óók proberen om samen met de ouders het

Buiten het boekje

opvoedklimaat te verbeteren. Met schuldhulpverlening,

Terugkomend op de verordening – die omvat allerlei wettelijke
voorschriften over hoe te handelen in een bepaalde situatie. Maar
er is ook een hardheidsclausule. Dat wil zeggen dat als een inwoner
niet binnen de regeling valt, we altijd kunnen kijken wat we wél
kunnen doen. Dan kan het zijn dat je buiten het boekje om een
regeling gaat treffen. Hier zie je waar wij als beleidsmakers
tegenaan lopen. Je wilt enerzijds eenduidig beleid maken, terwijl
je anderzijds consulenten zoveel mogelijk ruimte wilt geven om
samen met de inwoner een oplossing te bedenken. En mensen in
de uitvoering hebben ook graag houvast. Ze willen weten wat ze
in een bepaalde situatie moeten doen. Met een beleidsregel is het
makkelijk. Dan kun je afvinken: wel of niet in aanmerking. Maar
daar willen we nu juist van af.

verslavingszorg, therapie of een verhuizing.

Het kind juist níet thuis houden?

Hetzelfde geldt voor problemen op school. Als een kind niet te
handhaven is in de klas, heeft het dan hulp nodig? Ga je het met
een leerplichtvrijstelling thuis houden, of naar een opvang met
groepstherapie sturen? Of kan het effectiever zijn om de onderwijzer en de school te ondersteunen? We werken nu aan beleid om
met zogenaamde zorg-onderwijsarrangementen de zorg binnen
de schoolmuren te brengen. Hiermee kunnen we voorkomen dat
je een kind dat op school niet te handhaven is veroordeelt tot
thuiszitter.
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“Hiermee kunnen
we voorkomen dat je
een kind dat op school
niet te handhaven is
veroordeelt tot
thuiszitter.”
Alles uit de gereedschapskist

Wij willen ‘ontschotten’. Zo zijn we druk bezig met de inkoop van jeugdhulp, die we willen harmoniseren. Voorheen
had je aparte ingangen voor licht verstandelijke beperking,
jeugd en opvoedhulp, Jeugd-GGZ en noem maar op.

Waar we naartoe willen – we doen dat al, maar het kan altijd
beter – is dat als de inwoner bij ons aanklopt, dat je dan in je
achterhoofd een gereedschapskist hebt met oplossingen voor
elke situatie. Niet denken in vaste stramienen, maar proberen in
dialoog met de inwoner ondersteuning te bieden. Je gaat náást
de ouder staan, confronteert die ouder soms ook – op een respectvolle manier – met wat je ziet. En dan probeer je alles uit de
kast (of de kist) te halen om een oplossing te bieden. Los van de
regeling, of het geld, of weet ik wat allemaal.

Allemaal schotten. Bij de inkoop streven we naar één
jeugdhulp, één financiering, één vorm van voorziening. Dat

Zo min mogelijk beleidsregels

kan bij verschillende aanbieders zijn, zolang die maar nauw

Kortom, als je maatwerk wilt bieden, moet je dat niet afkaderen
met allerlei regels. Vanuit het bestuur is er de oproep om zo min
mogelijk beleidsregels te maken. Alleen datgene regelen wat
wettelijk verplicht is. Natuurlijk gooien we nu niet meteen alle
bestaande regels uit het raam. We kijken er kritisch naar, gaan in
dialoog en investeren in de nieuwe werkwijze, denkwijze, kwaliteit,
gespreksvaardigheden, attitude.

samenwerken. Daarover kun je bij de inkoop afspraken
maken met de aanbieders. Voorheen was het zo dat er
eerst een diagnose werd gesteld: jij hebt ADHD dus je gaat
naar de Bascule of naar GGZ Centraal. Wij zeggen nu: je
moet niet altijd een diagnose willen stellen. Doe gewoon
wat nodig is zodat de jeugdige in het systeem kan functioneren. Wat we proberen is één ambulante hulp creëren en
niet verschillende dingen.

Van beleid naar praktijk naar beleid

Datzelfde geldt voor het snijvlak van Jeugd en Wmo. Als

Ik zit regelmatig met het kernteam van consulenten en kwaliteitsmedewerkers om tafel. Waarom heb je deze specifieke regel
nodig? Wanneer, voor welke situatie? Kan het ook zonder?
Vanuit het kernteam komt naar boven welke impact ons beleid
heeft op de praktijk. Maar ook andersom: als we dit vanaf nu
zó gaan doen, wat betekent dat dan voor het beleid? We zijn
inmiddels drie jaar bezig, maar het gaat om een complex van
regelgeving. Het is belangrijk om daar met z’n allen gemotiveerd
aan te blijven werken. Dat is niet eenvoudig. Maar boeiend is
het wél! «

een jeugdige 18 wordt, valt ’ie niet meer onder de jeugdwet.
Maar dat ze uit ons bestand verdwijnen, betekent natuurlijk niet dat hun problemen zijn opgelost. Hoe kunnen we
zorgen dat de zorg doorloopt? Hoe vertaal je dat naar de
uitvoering?
De Uitvoeringsdienst beschikt over alle budgetten binnen
het sociaal domein. Het interesseert ons niet echt uit
welk potje het betaald wordt. Als de hulp maar ingezet of
gecontinueerd wordt.
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Ik zat in de knel. Net toen ik wilde
beginnen aan mijn mbo-opleiding in
Hilversum moest ik door allerlei
problemen het huis uit. Maar zonder
vast woonadres krijg je geen studiefinanciering, en ook geen uitkering.
En ik was ook nog mijn Nederlandse
paspoort kwijtgeraakt. Ik had dus
ook geen DigiD. Ik kon nergens iets
aanvragen, want ik was eigenlijk
niemand. Dat ging niet verder zo.

Postadres

Ik was al bij de gemeente geweest om te vragen of ze me konden
helpen. Gebeld om te vragen of ze me geen postadres konden
geven, maar daar kwam ik niet voor in aanmerking. Toen vertelde
een vriend mij dat hij goed geholpen was door Reinier van het
Interventieteam. Hij gaf mij het telefoonnummer en Reinier
heeft mij uitgenodigd voor een gesprek. Ik heb hem mijn situatie
uitgelegd en hij heeft toen geregeld dat ik een postadres bij
vrienden kan gebruiken, zodat ik er nu eventjes uit kom. Nu is
hij mij aan het helpen een kamer te vinden.

“Vanaf nu
ben ik langer
in Nederland
dan in Gambia:
nu moet het
lukken”

Vertrouwen

Horecaondernemer

Reinier zal mij volgende week in contact brengen met iemand die
me kan helpen met de financiële zaken en alles eromheen. Maar
hij blijft er ook bij. Normaal heb je vertrouwensproblemen met de
instanties, maar met Reinier lukt het gewoon gemakkelijk. Ik kan
nu in ieder geval studiefinanciering aanvragen. Die andere dingen
komen dan vanzelf wel.

Ik doe nu die MBO-4-opleiding Horeca Ondernemer/Manager.
Daarmee kan ik later een horecabedrijf beginnen. Bijvoorbeeld
een hotel met een eigen restaurant, inpandig. Ik kwam met mijn
vader uit Gambia naar Nederland toen ik 11 jaar was, en nu ben ik
22. Vanaf nu ben ik langer in Nederland dan in Gambia. Nu heb ik
eindelijk het gevoel dat het hier gaat lukken. «
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Schuldhulpverlening:

Oplossingen
voor
schuldproblemen
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Heel veel mensen hebben te maken met problematische
schulden. Daardoor ontstaat vaak zoveel stress, dat zij hun
situatie niet meer kunnen overzien en de regie over hun
leven (soms volledig) kwijt raken. Schuldhulpverlening
door de gemeente is erop gericht dat mensen weer overzicht
krijgen en dat er rust komt in de financiële situatie. Dat is
vaak ook een voorwaarde om andere problemen het hoofd
te kunnen bieden die mensen belemmeren om aan de
samenleving mee te doen.
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“Schulden kosten
denkvermogen,
dus je moet éérst
de financiën
op orde krijgen”

Marieke en Suze
consulenten Schuldhulpverlening

Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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“Toen Schuldhulpverlening binnen de gemeente net startte,
begonnen we in eerste instantie met de mensen uit de bijstand.
Maar in de loop der jaren is de doelgroep veel breder geworden.
Je hebt je basisdoelgroepen: verslaafden, gepensioneerden,
asielzoekers, psychiatrische patiënten en ex-ondernemers
die failliet zijn gegaan. Bijzonder in onze regio is dat wij ook
voormalig zeer welgestelden in onze spreekkamers aantreffen.
Typisch het verhaal van de Telfort-reclame. Mensen die noodgedwongen moeten verhuizen van een miljoenenvilla naar een
bescheiden huurwoning.

De schaamte voorbij

Gespitst op financiële problemen

De inwoners komen voor het eerste gesprek bijna altijd hier op
kantoor. In deze en latere gesprekken beperken wij ons niet tot
de financiële kant van hun situatie. Wij weten als geen ander dat
schulden vaak pas op het laatst komen. Daar ligt bijna altijd iets
anders aan ten grondslag. Natuurlijk is er de groep mensen die
gewoon zakelijk tegenslagen hebben gehad, of die slachtoffer
werden van de crisis, maar vaak is er veel meer aan de hand dan
alleen slechte financiën. Het kan dus bijna niet anders dan dat je
ook in gesprek raakt over de andere problemen. Het gekke is dat
mensen juist hun schulden vaak het moeilijkste onderwerp vinden.
Als ze bij ons om de tafel komen, zijn ze de schaamte voorbij.
Ze leggen hun hele financiële hebben en houden op tafel. Hebben
ze die drempel eenmaal genomen en je vraagt door over de rest,
dan komen de emoties en de verhalen los.

Je merkt in de praktijk wel dat wij van Schuldhulpverlening er
meer op gespitst zijn om ook naar andere zaken te vragen dan
andersom. Veel consulenten van andere disciplines vinden het
moeilijk om over geldkwesties te beginnen. Of ze beginnen er
wel over, maar vragen niet door. Het is een vak apart om het
schuldenprobleem te ontdekken, want mensen lopen er niet
mee te koop. Daarbij zijn mensen met schulden een ster in
ontkennen of bagatelliseren van de problemen. Voor sommige
consulenten lijkt het misschien onbeduidend als een inwoner zegt:
”Ach ja, we hebben een keer een energierekening niet betaald.”
Of “De huur deze maand hebben we maar een keer laten zitten.”
Maar als wij dat horen, gaan bij ons alle alarmbellen rinkelen.
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Eerst de schulden regelen

“Mensen met
geldproblemen
krijgen een
lager IQ.”
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Regelmatig zien we dat iemand bij ons komt met grote schuldproblemen en dat die inwoner dan al een jaar eerder met een
andere afdeling in gesprek is geweest, waarbij dat financiële
probleem helaas onderbelicht is gebleven. Dat is heel erg jammer,
want hoe sneller je er bij bent, des te eerder je het kunt afwenden.
Zo kun je voorkomen dat iemand een driejarig saneringstraject
in moet. Bedenk ook dat als het financieel niet goed gaat met
mensen, je er wel vanuit andere disciplines op allerlei manieren
aan kunt trekken, maar dan trek je aan een dood paard. Mensen
met grote schulden zijn zó gefocust op geld, dat ze geen energie
hebben om aan andere levensdomeinen te werken. Schulden
kosten denkvermogen*. Daar is onderzoek naar gedaan… Mensen
met geldproblemen krijgen een lager IQ. Dus als je je situatie wilt
verbeteren, moet je éérst de financiën op orde hebben.
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Ik was vanmorgen in gesprek met een inwoner. Een zzp’er

Hulpverlening stroomlijnen over alle disciplines

van wie de vrouw ernstig ziek is. Hij moet thuis blijven om

Elk dossier is maatwerk in de integrale samenwerking. Je kunt
samen brainstormen om buiten de gebruikelijke kaders te werken.
Als je creatief met de problemen omgaat en je stemt het goed af,
dan kun je het zo stroomlijnen dat je elke noodzakelijke stap op
het juiste moment zet, zodat elke discipline zijn doelen haalt. Heel
mooi als dat lukt.” «

voor haar en zijn kinderen te zorgen, waardoor hij inkomen
mist. Wmo zet hulpverlening in, probeert het netwerk te
mobiliseren. Ook zetten ze een gastouder in om de vader
te ontlasten zodat deze toch kan blijven werken. Helaas
zagen ze daarbij over het hoofd dat er ook een flinke
belastingschuld is, waardoor de Belastingdienst straks de
kinderzorgtoeslag gaat verrekenen met de openstaande

*Lees ook de boeken:

schuld. Weg gastouder… Als wij tijdig bij zo’n casus worden

Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.

betrokken, dan kunnen wij vooraf met de Belastingdienst

Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir

overleggen en een regeling treffen. Zo zie je dat de consulenten van Jeugd en Wmo enorm hun best doen, maar

Mobility Mentoring

onvoldoende op de hoogte zijn van de financiële proble-

Nadja Jungmann

men, waardoor het op dat vlak toch nog mis kan gaan.
Dit illustreert goed het belang van een integrale aanpak.

Een goed begin bij de gemeente

Wat betreft de integrale aanpak zien wij een belangrijke rol voor
de medewerkers van het Advies & Informatiepunt. Dat is immers
de ingang voor de inwoner bij de gemeente. Daar moeten ze
meteen vanaf het begin proberen goed uit te vragen en vraagverheldering toepassen. Met de focus niet alleen op concrete zaken
zoals een uitkering of een hulpmiddel, maar ook op het financiële
aspect. Hebt u achterstanden in uw vaste lasten? Komt u aan het
eind van de maand uit met de boodschappen? Zijn er schulden?
Wat ook helpt is het nieuwe dienstverleningsmodel en i-Samenleving. Je ziet in één oogopslag wie er bij een inwoner of een gezin
betrokken zijn, waardoor je al een goed beeld krijgt van wat er
speelt.

“Je ziet in één
oogopslag wie er
bij een inwoner of
een gezin betrokken
zijn, waardoor je al
een goed beeld krijgt
van wat er speelt.”

72 | Interventieteam

Interventieteam:

Ontschotten
met het
Interventieteam
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Vroeger was armoede het grootste sociale vraagstuk.
Tegenwoordig is dat complexiteit geworden. Veel mensen
kunnen de complexiteit van de samenleving niet meer aan.
Zij dreigen op tal van terreinen te ontsporen. Vaak zien we
combinaties van werkloos raken, verslaving, echtscheiding,
huiselijk geweld en dakloosheid. Soms raken mensen mede
daardoor in aanraking met politie en justitie. Het interventieteam stapt in dit soort complexe situaties en probeert het
leven voor mensen weer overzichtelijk te maken, waardoor
zij weer regie kunnen krijgen over hun eigen situatie.
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Praktijkervaringen als basis voor beleid:

“Alles draait om
de inwoner. Verder
is niets relevant.”
Het Interventieteam is opgericht om op korte termijn doeltreffende
ondersteuning te bieden bij gecompliceerde dossiers en ‘lastige’
doelgroepen. Mensen met psychische problemen (verzamelwoede,
psychoses), ex-gedetineerden, zware criminelen, jongeren met
justitiële achtergrond en veroorzakers van seksueel en huiselijk
geweld. Bovendien zijn de leden van het Interventieteam er voor hulp
aan alle slachtoffers. Gezins- en familieleden, huisgenoten, buren,
omwonenden en andere inwoners. De drie leden ‘in het veld’ geven
ons inzicht in hun activiteiten en rol binnen de gemeente.
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“Dit jaar zijn zes mensen uit ons bestand
overleden, van wie een aantal door zelfdoding.
Dat heeft natuurlijk impact op ons.”

“Wij zijn zelfstandige vertrouwenspersonen. Veel van de mensen
die wij ondersteunen hebben geen goede ervaringen met alles
wat in ‘het systeem’ zit: gemeente, politie, instanties. Zij vertrouwen ons juist omdat wij buiten het systeem denken en ook de
ruimte hebben gekregen om buiten het systeem om te handelen.
Daarom houden we bewust afstand. Wij zijn altijd onderweg,
zoeken de mensen op, gaan koffie bij ze drinken, ontmoeten ze op
straat. Door onze naar buiten gerichte manier van werken kunnen
we er voor zwakkere inwoners zijn nog voordat ze zelf actief hulp
gaan vragen.
Kernbegrippen van onze manier van werken zijn vertrouwen, veiligheid en respect. Verder bieden we duidelijkheid
en eerlijkheid, geduld en beschikbaarheid. ‘Onze’ inwoners
weten dat ze ons altijd kunnen bellen als ze een probleem
hebben en dat wij er dan voor ze zijn. Wij bieden perspectief
zonder te oordelen en we spreken de taal van de straat.

Hoe ver moet je gaan?

Het bijzondere van ons team is wat wij ‘operationeel relatiebeheer’
noemen. We werken in het veld en proberen daar direct effectieve
oplossingen te bieden. Wij kennen iedereen en iedereen kent ons.
Bedenk ook dat wij een bijzonder zware doelgroep hebben. Er is
soms sprake van verslaving. Dat is destructief. Ben je een halfjaar
bezig, valt iemand terug. Je voert ethische discussies in je hoofd. Je
moet telkens denken: wanneer laat ik los? Laat ik iemand op straat
slapen of niet? Je hebt veel verantwoordelijkheid. Dit jaar zijn
zes mensen uit ons bestand overleden, van wie een aantal door
zelfdoding. Dat heeft natuurlijk impact op ons. Maar het motiveert
ons ook om flexibel en creatief te zijn. Wij willen gewoon de dingen
doen die nodig zijn. Nu. Niks is te gek en alles kan.

Je wilt je werk niet mee naar huis nemen, maar je raakt
ongewild toch betrokken. Ik had één meneer, daar was ik al
heel lang bezig om binnen te komen. Steeds weer opnieuw
aankloppen, praten. Had ik eindelijk zijn vertrouwen
gewonnen, zat hij een maand later dood in zijn stoel in de
tuin. Overdosis. Daar lig ik nog wel af en toe wakker van.

Een uitzondering maken om de cirkel te doorbreken

Je hebt te maken met wetgeving. De wet zegt het kan wel of het
kan niet. Maar ook met de wet kun je creatief zijn. De Participatiewet zegt bijvoorbeeld dat je formeel gezien alleen een uitkering
kunt krijgen als je ergens verblijft en ingeschreven staat. Maar
zonder geld krijg je geen woning. Wat doe je met iemand zonder
adres die geen geld en geen eten heeft? Wij komen mensen tegen
die al jaren van het kastje naar de muur lopen omdat het systeem
ze nu eenmaal geen mogelijkheden biedt en geen uitzondering
wil maken. Je ziet dan dat sommige mensen vervallen in criminele
activiteiten, simpelweg omdat ze anders geen brood op de plank
hebben. Als je zo iemand op het rechte pad wilt zetten, moet je
die vicieuze cirkel doorbreken. Als het maar enigszins mogelijk is
maken wij dus die uitzondering gewoon wél.
Goede ontwikkelingen

We zijn nu negen maanden actief en we zien dat we een breed
draagvlak hebben. Bij de consulenten van Wmo, Participatiewet,
Jeugd en Schuldhulpverlening, maar ook bij externe partijen zoals
politie, huisartsen, sportclubs en woningbouwverenigingen. Aan
de ene kant vinden ze ons lastig, want we fietsen overal tussendoor en we willen altijd voorrang. Maar aan de andere kant is het
voor al die partijen ook wel erg lekker dat er een team is waar ze
terechtkunnen als de nood aan de man is. Want wij staan altijd
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“We hebben nu de cowboytijd
gehad. In het komende halfjaar
willen we evalueren en alle
processen in kaart brengen.”

klaar voor de inwoners. Als iemand zijn huis uit werd gezet kon
je vroeger wel de gemeente bellen, maar dan gebeurde er vaak
wekenlang niks. Nu komen wij meteen kijken of er op korte termijn
iets geregeld moet worden.

particulieren die bij hoge nood snel onderdak bieden. Zij allen
weten dat we nooit ‘zomaar’ aankloppen. Dat het welzijn van de
inwoners altijd op nummer één staat. Dat vertrouwen hebben we
bewust opgebouwd, maar ook gewoon verdiend.

De hele organisatie overtuigen

Resultaat in grote en kleine dingen

Een volgende stap is nu dat we de administratie beter op orde krijgen. Wij zijn ingezet als een soort breekijzer, vrijbuiters die kijken
wat er gebeurt als je dingen gewoon uit eigen initiatief regelt en
later inpast in het beleid. Wij hebben veel mandaat, maar je moet
natuurlijk uitkijken dat al die door ons gecreëerde uitzonderingen
niet zonder beleidssteun verworden tot nieuwe regels. Door de
discussie te voeren blijf je je ervan bewust dat je uitzonderingen
maakt. Aan de andere kant zou het prettig zijn als wij nog iets
meer doorzettingsmacht kregen. We moeten nu vaak leuren met
casussen om inwoners ergens onder te brengen; dat duurt soms
te lang. Dat het toch lukt, heeft weer met vertrouwen te maken.
De inwoner vertrouwt dat wij het voor elkaar boksen en de consulenten van Wmo, Jeugd en PW hebben voldoende vertrouwen om
ons te steunen. Degene die het uitvoert moet ook inzien dat het
belangrijk is om het gelijk te regelen. Als we erin slagen nóg meer
draagvlak te creëren, dan kunnen we nog effectiever zijn.

Natuurlijk worden ook wij uiteindelijk beoordeeld op het resultaat.
Maar wat is resultaat? We hebben het gevoel dat er meer rust
is in de groep die wij onder onze hoede hebben. We lossen heel
concreet problemen van inwoners op. Bijvoorbeeld een jongen
vanuit Huizen naar de andere kant van Nederland brengen, weg
van foute vrienden. Dat is ook resultaat. Wij slagen erin patronen
te doorbreken. Dat kan iets groots zijn, maar ook iets kleins. Belt
een verwarde vrouw dag en nacht bij de buren aan, die gillend gek
worden? Of belt ze naar een begeleider? Plus, we hebben na negen
maanden goed inzicht in 230 dossiers. Ook dat is resultaat. We
hebben de nieuwe Persoonsgebonden Aanpak, de PGA, voor jongeren die in aanraking komen met justitie. Er is een jongen die al
negen keer vast had gezeten, maar die helemaal niet bekend was
bij de gemeente. Nu hebben we hem in beeld. En de wijkagenten
zijn bijzonder blij met ons, omdat we zo bereikbaar zijn, ook buiten
de kantoortijden.

Samenwerking met externe partijen

Vorige week werden we gebeld door een wijkagent, want

De basis van de relatie met de mensen voor wie wij ons best doen,
is vertrouwen. Dit geldt ook voor de consulenten, die soms hun
nek voor ons uitsteken om dingen snel voor elkaar te krijgen.
En laten we vooral de externe instanties niet vergeten. De
wijkagenten en de rest van het politiecorps, Versa Welzijn, het
jongerenwerk, het veiligheidshuis, de woningcorporaties en
alle andere organisaties in het sociale domein. Zelfs enkele

er was iemand die direct hulp van het vakteam Psychiatrie
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nodig had. Dat is zorg die de gemeente moet inkopen, dus
gewoonlijk moet je daarvoor een procedure doorlopen.
Daar gaan soms weken overheen, maar daar was hier geen
tijd voor. Wij gaan dan geen discussie voeren, maar hebben
gewoon direct het geld beschikbaar gesteld. Wij garanderen
ter plekke dat bedrag. De paperassen komen dan later wel.
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Nieuwe methoden vastleggen en overdragen

Praktijklaboratorium voor de beleidsmaker

We hebben nu de cowboytijd gehad. In het komende halfjaar
willen we evalueren en alle processen in kaart brengen. Beschrijven wat we doen en hoe. Zo hebben eventuele nieuwe leden van
dit team ook iets om op terug te vallen. We gaan nu kaders en
procedures beschrijven, hoewel dat een schurend vlak blijft. Onze
opdracht vanuit het bestuur en MT is: ‘Denk buiten de kaders’.
Dan moet je daar geen nieuwe kaders omheen willen bouwen.
Toch zijn er bepaalde effectieve oplossingen die je best vast kunt
leggen zodat ze ook in andere onderdelen van de organisatie
gebruikt kunnen worden. Dan hebben ze ons daarvoor niet meer
nodig. Al moet je bij elke procedure die je vastlegt in je achterhoofd houden dat het niet per se op die manier moet. Zorg dat je
ruimte houdt om te improviseren.

Ons team is in het leven geroepen om de ondersteuning aan de
inwoners te ‘ontschotten’. Er ligt wel het dienstverleningsconcept
met regels over hoe we het in onze gemeente aanpakken, maar
in principe zijn wij gewoon gaan lopen. Wij bedenken nieuwe
manieren om de inwoners met de heftigste problemen zo snel
mogelijk te helpen, zonder ons al te druk te maken over de
regels. Achteraf zorgen de kwaliteitsmedewerkers en juridisch
specialisten dat onze oplossingen ingebed worden in de wettelijke
kaders en op basis van de praktijkervaringen in onze cases schrijft
beleidsmedewerker Robin Blom het beleid. We maken als het ware
bottom-up beleid.
En het mooie is… Het werkt!” «
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“Ze doen hier alles
voor je, dus dan
moet je ze niet
bedonderen”
Inwoner Huizen:

Alles zat vast in mijn leven. Ik was aan de drugs, kreeg daardoor
zware epilepsie en raakte mijn baan in de bouw kwijt. Bovendien
had ik schulden in verband met boetes die ik niet betaalde,
waardoor dat steeds hoger opliep. In 2016 ben ik op advies
van een vriend van de familie naar de gemeente gestapt:
“Mijn leven is een puinhoop. Kunnen jullie mij helpen?”
Ik kreeg meteen een eigen consulent van het interventieteam,
die me is gaan begeleiden. Wat we in die beginperiode hebben
gedaan, weet ik niet goed meer. Mijn geheugen uit die tijd
vertoont gaten. Ik had toen iedere drie weken epilepsieaanvallen,
waardoor ik vaak in het ziekenhuis lag. Een keer in coma en drie
keer echt bij het randje van doodgaan. Ik heb christelijke ouders
en bij mijn eerste aanval zeiden ze dat ik een overdosis cocaïne
had genomen. Ik bedacht toen: “Dat ik alles doe wat God verboden
heeft is tot daar aan toe, maar mijn ouders lijden hier ook onder.”
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De plotselinge epilepsie, dat ik in een coma raakte, dat was
natuurlijk ook een teken dat ik te ver was gegaan met die drugs.
Dus ben ik gestopt.
Hulp bij financiële problemen

Maar ik had wel nog steeds die boetes, die steeds verder opliepen.
Ik dacht: “Ik heb epilepsie, ik kan niet werken, dus ik kom nooit uit
de schulden.” Ik hoopte dat de gemeente me kon helpen alles een
beetje op de rit te krijgen. Hoe precies, dat wist ik niet. Ik ging er
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blanco heen. Eigenlijk kwam ik vooral voor hulp met het financiële
probleem, maar er speelde natuurlijk veel meer. Mijn consulent
heeft alles voor me verzorgd. Hij heeft er Suze van Schuldhulpverlening bijgehaald; die heeft stukken voor mij aangevraagd en
een betalingsregeling afgesproken bij het CJIB. Van mijn schuld
wordt nu iedere maand wat afbetaald. Volgens mij ben ik ergens
volgend jaar klaar.
En de toekomst?

Een uitkering en een schuldenregeling, dat is mooi, maar ik wist
niet goed wat ik verder met mijn leven moest doen. Mijn neuroloog kon me wel vertellen wat mijn beperkingen waren, maar niet
zeggen welke mogelijkheden ik nog wél had. Ik had een paar keer
om een lijstje met belemmeringen en mogelijkheden gevraagd,
maar dat kreeg ik steeds niet. Ik heb het toen een keer getest.
Zei ik tijdens een afspraak tegen die neuroloog: “Ik ben eruit. Ik
wil taxichauffeur worden.” Terwijl ik heel goed wist dat ik niet eens
auto mag rijden met mijn epilepsie. Maar die neuroloog kon toch
pas twee maanden later officieel melden dat taxichauffeur geen
optie was. Die kon me blijkbaar alleen vertellen wat voor epileptische aanvallen ik had en waar de bron van de epilepsie zat, maar
ze kon me niet helpen met hoe ik verder moest. Dus daar had ik
eigenlijk ook niet zoveel aan.
Overleg met een arbeidsdeskundige

Ik zei tegen mijn consulent: “Dit gaat niet lukken zo. Kan de
gemeente niet wat doen?” Twee dagen later zat ik met een
arbeidsdeskundige om tafel die me wél kon helpen. En uiteindelijk
was het mijn consulent van het interventieteam zelf die me op
het spoor zette van een nieuwe richting. Hij zei: “Is sociaal werk
niet wat voor je?” In eerste instantie dacht ik: “Je bent gek, man.”

“Uiteindelijk was het
mijn consulent van
het interventieteam
zelf die me op het
spoor zette van een
nieuwe richting.”

Maar toen ben ik erover na gaan denken en eigenlijk vind ik het
toch wel tof. Ik denk dan, als je een jochie met een probleem moet
helpen en je hebt zelf ook in die situatie gezeten… Als het gaat om
drugs en lastig zijn, problemen thuis, dan snap ik hoe het werkt.
Samen met een andere consulent van de gemeente ben ik naar
het ROC in Utrecht gegaan om kennis te maken. Inmiddels sta ik
daar ingeschreven voor een opleiding Sociaal Werk. Die begint in
februari, maar intussen heb ik al stages bij verschillende instanties
kunnen doen.
Niet bedonderen

Het mooie van mijn consulent van het interventieteam is, als ik
een vraag heb, bel ik hem op, dan zoekt hij het voor me uit. Eventueel trekt hij er mensen van andere afdelingen bij, zodat er snel
dingen geregeld kunnen worden. Prima service, ja. Maar hij schopt
me ook weleens onder mijn kont, als ik zelf niet goed genoeg mijn
best doe. Ze doen hier alles voor je, maar je moet ze niet piepelen.
Ik heb wel eens een grap met mijn consulent uitgehaald. Moesten
ze voor een uitkering al mijn bankpapieren en rekeningafschriften
hebben. Ik zeg: “Joh, dat kan niet, al mijn drugshandel loopt via
die bank.” Toen werd hij wel even gek: “Dat ga je me niet flikken,
hoor!” Later kon hij er wel om lachen, overigens, maar op dat
moment absoluut niet. Begrijp ik wel – ze steken hier hun nek
voor je uit, dus dan moet je ze niet bedonderen. «
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Robin
beleidsmedewerker
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“Er is de laatste jaren heel veel veran-

Tegenwoordig gaan we meer uit van

derd in de gemeentelijke beleidsvoering.

een globale beschrijving van wat we

Vroeger maakten we een vierjarenplan

belangrijk vinden. Waar willen we

dat dan door iedereen op alle niveaus

staan? Waar liggen de kansen om

werd besproken en moest worden

samen met inwoners en andere partijen

goedgekeurd en dat gingen we dan

het best mogelijke resultaat te behalen?

uitvoeren. Maar tegen de tijd dat je

Enerzijds is dit een algemene visie,

aan de uitvoering toekwam, was de

maar je kunt het ook heel concreet

omgeving zo sterk veranderd dat

maken: als dit probleem speelt, hoe

het plan al achterhaald was.

pakken we dat dan aan?

Beleid ontwikkelen vanuit de praktijk…

“Improvisatie helpt
de gemeente vooruit”
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“Ruziemaken vinden
we lastig. Maar als
het even knettert,
kan dat juist heel
verhelderend zijn.”

Zorg dat er goede dienstverlening kan worden ingekocht, dat er
goede afspraken zijn met partijen, dat de interne samenwerking
soepel kan verlopen. Natuurlijk blijft er wel altijd ruimte voor
discussie, omdat mensen een andere taakopvatting hebben dan
wat ik vind. Kijk, als je het er niet mee eens bent hoe iets gedaan
wordt, kun je als beleidsmedewerker een hele dag besteden om
drie A4’tjes op te stellen over hoe je vindt dat dingen wél moeten
lopen, maar je kunt ook gewoon aanschuiven in het teamoverleg
en je ideeën op tafel gooien. Dat leidt soms tot pittige gesprekken,
want het is niet altijd koek en ei. Ruziemaken vinden we lastig.
Maar als het even knettert, kan dat juist heel verhelderend zijn.
Vrijbuiters vernieuwen

Niet de regels maar de mensen

Bij de grote decentralisatie in 2015 hadden we naar de wet kunnen
kijken als leidraad voor ons handelen. Dat hebben we niet gedaan.
Het gaat niet om regels, maar om mensen. De wet geeft ons
diverse gereedschappen die je kunt inzetten om mensen met
problemen te helpen. Dus laten we gewoon in gesprek gaan en
proberen uit te vinden wat er nodig is. Dat klinkt eenvoudig, maar
was nog best een toer. Het vergt van de organisatie dat je over je
eigen schutting heen gaat kijken en dat je risico’s durft te nemen.
Wel veel leuker overigens.

Als je mij vraagt wat er nu beter gaat dan vroeger, is het dat we
elkaar echt weten te vinden. Met elkaar om tafel, oplossingen
bedenken voor structurele dingen. Je niet verschuilen achter procedures – van zo moet het nu eenmaal volgens de regels. Sterker,
als dat niet werkt, dan kun je beter de procedures aanpassen. Dan
moeten we achteraf maar zien hoe we dit inpassen in het beleid.
En als het een keer fout gaat, dan moet dat maar. De gemeente
heeft baat bij mensen die het eens anders durven proberen. Mensen die vroeger als vrijbuiters werden gezien, de dwarsdenkers,
dat zijn nu degenen die verandering aanzwengelen. Degenen die
risico nemen, zijn de vernieuwers. Dat mag dus! Dat kan dus!
Rugdekking bij risico’s

Knetteren verheldert

Als beleidsmedewerker probeer ik nu niet meer zelf te bedenken
hoe ik vind dat het zou moeten gaan. De consulenten weten dat
namelijk zelf heel goed. Ik geef alleen de algemene kaders aan,
die zij dan kunnen inkleuren. Ik vraag: “Wat hebben jullie nodig?”
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Maar het kan alleen als je de mensen die risico’s nemen het
vertrouwen geeft dat je ze niet laat vallen als het eens verkeerd
uitpakt. We merken dan dat onze wethouders pal achter ons
staan. Je weet dat je rugdekking krijgt. Zolang je de dingen maar
doet vanuit de juiste visie en je goed kunt motiveren waarom je
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“Als je ziet wat we op deze manier hebben
bereikt, dan kunnen we niet anders
concluderen dan dat deze methode werkt.”

iets op een nieuwe, innovatieve manier doet. Daarbij blijkt overigens dat het resultaat over het algemeen zeer goed is. In andere
gemeenten kijken ze met enige jaloezie naar onze resultaten.
Wij krijgen dingen voor elkaar.

gewoon niet op te lossen zijn. Je kunt bijvoorbeeld in de huidige
woningmarkt niet iedereen die onderdak nodig heeft zomaar een
huis aanbieden.
SpiegelTeam-methode

Een goed voorbeeld is de kinderboerderij. Daar was behoefte aan, maar de oude kinderboerderij was niet veel
soeps meer. Een paar hectaren land met een hok erop. Er
moest nodig gerenoveerd worden, maar dat kost natuurlijk
geld. Tegelijk kregen we van de consulenten te horen dat er
een schrijnend gebrek was aan dagbestedingsplekken en
baantjes voor vrijwilligers. Onze taak is immers tegenwoordig dat we mensen moeten ondersteunen om weer mee
te doen.
Die twee vragen hebben we met elkaar kunnen verbinden.
De verbouwing van de kinderboerderij kost geld, maar als
we daarmee meteen acht dagbestedingsplekken kunnen
creëren? Zo hebben we samen met de consulenten een
concrete oplossing bedacht waar iedereen blij mee was.

Ruimte om te ondernemen

Ook het speciale interventieteam toont aan dat vernieuwing voort
kan komen uit de praktijk. Dit team houdt zich bezig met ingewikkelde doelgroepen, mensen met verslavingsproblemen, criminaliteit, zorgmijders die eigenlijk niks met de gemeente te maken
willen hebben. Dan kun je niet anders dan improviseren, creatief
omgaan met de problemen. Daarom maak je heel brede afspraken.
Hier staan we voor, ga je gang en succes! En als die consulenten
eens vastlopen, dan kom ik er bij zitten om te overleggen wat
voor oplossingen we nog kunnen bedenken. Overigens kan dat
ook betekenen dat je moet accepteren dat sommige dingen

Als ik moet samenvatten wat ik versta onder de SpiegelTeammethode, dan is dat werken vanuit een duidelijke visie, daarbinnen
gewoon doen wat nodig is, eventueel improviseren, en achteraf
borgen. Zonder arrogant te willen zijn, maar als je ziet wat we
op deze manier hebben bereikt, dan kunnen we niet anders dan
concluderen dat deze methode werkt.” «
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Inwoner Huizen:

Ik kwam uit een heel moeilijke situatie,

tot ze overleed. En dan ook nog twee

met huiselijk geweld, het loverboy-

zwangerschappen, huiselijk geweld,

circuit. Op een gegeven moment werkte

een verslaafde man. Ik kon er niet meer

ik op het Zandpad in Utrecht van 9 uur

tegen. De gemeente waar ik woonde,

’s avonds tot 9 uur ’s ochtends. Overdag

kon weinig voor me doen. Ook na

zorgde ik voor mijn moeder die kanker

72 meldingen lieten ze me gewoon

had. Dat heb ik zes jaar lang gedaan,

thuis zitten. Ze namen me niet serieus.

“Ik hoef niet meer
bang te zijn. Dat is
wel even wennen.”
Abortus

Iemand die luistert

Toen mijn kindje twee weken na de geboorte een hersenvliesontsteking kreeg, zei mijn consulent in mijn vorige woonplaats: “Had
je maar abortus moeten plegen. Jij zit in dat circuit; dan ga je toch
geen kinderen beginnen?” Dat zeg je toch niet tegen iemand? Dat
kindje was mijn redding. Als ik niet zwanger was geweest, was ik
misschien wel dood teruggevonden ergens in het buitenland.

Ik ben heel vaak gevlucht. Heb in een Blijf van mijn Lijf-huis
gezeten, in een huisje in Center Parcs, zat maandenlang met
mijn kindjes in een verbouwde schuur. Waar ik ook werd ondergebracht, mijn ex wist me steeds weer te vinden. Op een gegeven
moment was er een heftig incident bij mij thuis, met de kinderen
erbij. Er waren veel instanties bij betrokken. De wijkagent gaf me
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“Voor het eerst had ik het gevoel
dat iemand echt naar me luisterde.
Dat hij me begreep.”

toen de tip om contact op te nemen met Mindert van het Interventieteam in Huizen. Ik heb een afspraak gemaakt en een
gesprek met hem gehad. Voor het eerst had ik het gevoel dat
iemand echt naar me luisterde. Dat hij me begreep. Het voelt
niet of hij van een instantie is. Hij is gewoon zichzelf.

niet in een groep met allemaal werkloze kerels vertellen wat mijn
werkervaring was? Hier in Huizen wordt anders naar je gekeken.
Ervaringsdeskundige

Mindert heeft mij met alles geholpen. De aanvraag voor de
schuldsanering, daar werd ik twee keer voor afgewezen. Toen
heeft hij even gebeld met iemand, en een paar dagen later had ik
een bewindvoerder. Ik kon hier in Huizen een uitkering krijgen en
woon nu ook hier. We zijn hier veilig. Tenminste, door Mindert en
de wijkagent voel ik me veilig. Als er iets is, kan ik Mindert altijd
bellen. Negen van de tien keer is het opgelost als hij terugbelt.

Niet van: “Je moet zo en zo en anders wordt je uitkering stopgezet”. Ik doe wat ik moet doen, kom mijn afspraken na, maar doe
het op mijn manier. We hebben besproken dat ik tot november
2018 de tijd krijg om tot rust te komen. Pauze. Ik kan me oriënteren op opleidingen. Ben volop bezig met psychologen om alles wat
ik heb meegemaakt te verwerken. Mindert denkt dat ik misschien
een rol kan krijgen als ervaringsdeskundige. Lezingen houden op
middelbare scholen. Meiden waarschuwen voor loverboys. Dat
is geloofwaardiger. Als iemand het zelf heeft meegemaakt, dan
geloof je diegene.

Tijd om te leren

Wennen aan de rust

De kinderen zijn nu 5 en 7 jaar. Ik zou eigenlijk weer moeten gaan
werken. En dat wil ik ook wel, maar eerst heb ik nog het nodige te
verwerken. De kinderen en ik zijn in therapie bij Meuleman Mental
Health. We moeten leren om niet steeds over onze schouder te
kijken. Weer iets waar ik al twee jaar op zat te wachten en wat
Mindert in één week geregeld had. Met mijn consulent van Participatie hebben we afgesproken dat ik langer de tijd krijg om alles op
een rijtje te krijgen voor we er weer tegenaan gaan. In mijn oude
gemeente werd ik in zo’n traject gezet om begeleid te worden naar
een baan. Moest je in een soort kringgesprek gaan vertellen wie je
bent en wat je gedaan had. Ben één keer gegaan, maar ik kon toch

Het is voor mij moeilijk om niet continu achter me te kijken, op
mijn tenen te lopen. Ik hoef niet meer bang te zijn voor mijn ex,
heb geen moeder meer om voor te zorgen, de kinderen kunnen
veilig naar school. Dat is wel even wennen. Ik kende die rust niet.
Het is moeilijk om te geloven dat het echt zo is. De veiligheid is
vreemd voor mij. Maar nu kunnen de kinderen normaal gaan
logeren. We hebben een goed sociaal vangnet. Het gaat eigenlijk
hartstikke goed. Natuurlijk, ik had nog een keer kunnen verhuizen,
ver weg van hier, weg van mijn ex. Mindert had me dat ook
aangeboden. Hij kon het zó regelen. Maar ik wil niet meer weg.
Het is mooi geweest, nu. Ik ga voor niemand meer weg. «

Veilig
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Statushouders:

Taal, Werk,
Toekomst voor
statushouders
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De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben
in 2016 het programma Taal-Werk-Toekomst ingevoerd.
Dat houdt in dat statushouders ten minste tien dagdelen
per week bezig moeten zijn met taal. Dat kan door extra
taallessen (boven op de drie dagdelen inburgering), maar
het kan ook door (vrijwilligers)werk te doen. Daarvoor zoeken
we actief binnen netwerken naar werk dat het beste bij de
statushouder past, mede met het oog op hun toekomstop
de arbeidsmarkt in Nederland.
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Maatwerk bij de vluchtelingenopvang

“Als je het goed
kunt motiveren,
is heel veel mogelijk”
Net als veel gemeenten kregen ook

doen bij een aanbieder naar keuze en

wij een taakstelling om een aantal

ze moeten als het even kan aan het werk.

vluchtelingen te plaatsen, waarbij de

Dat is lastig als je de taal niet spreekt,

woningbouwverenigingen binnen een

dus ze moeten ook Nederlands leren.

bepaalde termijn huizen moeten leveren.

Er komen hier mensen die analfabeet

Natuurlijk hebben de vluchtelingen

zijn, nooit naar school zijn geweest.

die hier komen niet meteen een baan.

Voor die groep is het erg lastig om

Dus kloppen ze bij ons aan voor een

binnen drie jaar voldoende Nederlands

uitkering. Dit betekent automatisch

te leren om de inburgering te halen.

dat ze – net als iedereen – hun best

Aan de andere kant heb je er ook bij

moeten doen om te participeren.

die binnen een jaar de inburgering

Ze moeten een inburgeringscursus

halen en werk vinden.
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Pim
consulent Participatie en Zorg
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“Onze persoonlijke aanpak werkt.
Ik denk dat het uiteindelijk
meer oplevert dan het kost.”

Gelijke monniken…

Vluchtelingen krijgen niet méér hulp of geld dan andere inwoners.
Afgezien van de lening voor de woninginrichting, maar die mensen
komen hier ook met helemaal niets. En hebben ze wél wat geld
kunnen meenemen op hun vlucht, dan moeten ze dat eerst
opmaken. Je mag als bijstandsgerechtigde maximaal 6.000 euro
spaargeld houden. Wat je meer hebt, moet je opsouperen voordat
je een uitkering krijgt. Dat geldt ook voor andere inwoners in
de bijstand, overigens. Als die een erfenis krijgen, dan stopt de
uitkering. Een eigen huis moet je verkopen of ‘opeten’. En als
mensen in een dure huurwoning zitten en ze komen in de bijstand,
dan geldt een verhuisverplichting naar een goedkope woning.
Twintig jaar in de bijstand

Hoe dan ook is het onze taak om de vluchtelingen zo goed
mogelijk te begeleiden naar werk of minstens naar actief
meedoen in de maatschappij. Het is niet de bedoeling dat je
thuis blijft zitten. Daartoe zetten we alle middelen in. Workshops
in de bibliotheek, vrijwilligersorganisaties, taalmaatjes, het Goede
Buren-project, het speciale taalcafé waarmee je hoopt vrouwen
een beetje uit hun kringetje te krijgen. We kennen uit eerdere
migratiegolven mensen die al twintig jaar in Nederland in de
bijstand zitten en geen woord Nederlands spreken. Dat willen
we graag voorkomen. Voor hun eigen bestwil en voor de
maatschappij.
Inzet van het netwerk*

Eigenlijk verschilt het participatietraject van vluchtelingen niet
zo veel van dat van de andere groepen met – zoals wij zeggen –
‘afstand tot de arbeidsmarkt’. We helpen ze eerst maar eens een
goed ritme te vinden, in samenwerking met onder meer allerlei
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organisaties die vrijwilligersplekken aanbieden. De kinderboerderij,
de kringloopwinkel, de vogelopvang. Soms heb ik een meneer die
nog niet zo goed Nederlands spreekt, maar dan vraag ik aan de
chef van de kringloop om hem toch een paar dagen per week werk
te geven en hem vooral veel met Nederlanders te laten praten
zodat hij sneller leert. Je probeert op die manier de nieuwkomer
actief te laten meedoen en kunt dan later ook bij een werkgever
laten zien dat iemand gemotiveerd is en bereid te leren.
Goed georganiseerd

Ik moet zeggen dat de vluchtelingenopvang in Huizen goed
geregeld is. Toen de vluchtelingenstroom in 2015/2016 erg groot
was, heeft de gemeente een leegstaand kantoorgebouw verbouwd tot woonunits voor vluchtelingen. Het gaat vooral om
mannen uit Syrië en Eritrea die een gezinshereniging hebben
aangevraagd en waarvan je dus weet dat ze binnen afzienbare
tijd kunnen doorstromen naar een woning.
Rechten en plichten

Zodra de mensen via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
(COA) hier komen en aankloppen voor een uitkering, beginnen we
met een uitgebreid gesprek met behulp van een tolk. Ik leg ze dan
de verplichtingen uit van de uitkering en de lening. Dat ze snel
werk moeten zoeken en dat ze moeten verantwoorden hoe ze
het geld van de lening besteden. Vervolgens help je mensen
keuzes maken. Dat ze niet meteen allemaal dure spullen gaan
kopen. Je mag best een dure tv en een telefoon aanschaffen, maar
als je daarna geen geld meer hebt voor een bed, heb je gewoon
pech. We verwijzen ze ook naar de kringloopwinkel, waar je
voor weinig geld een aardige inrichting vindt. Heel vaak gaat dat
allemaal best goed.
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Een Syriër in een tuinhuis

Veel mogelijk

Soms ook is het traject minder eenvoudig. Ik had eens

Al hebben we soms wat weinig tijd, onze persoonlijke aanpak
werkt. Ik kan het niet met cijfers bewijzen, maar denk dat het
uiteindelijk meer oplevert dan het kost. Hoe dan ook – wat nu
beleid is, deed ik vroeger eigenlijk al uit mezelf. Je kijkt wat nodig
is en zet dat in. Het is maatwerk. Als je het goed kunt motiveren,
dan is er heel veel mogelijk. Zolang je maar werkt in het belang
van de inwoner. «

een meneer uit Syrië die al allerlei azc’s had gezien, maar
die om wat voor reden dan ook nooit aan een gemeente
was gekoppeld. Die kreeg dus geen woning, maar had wel
via-via een plekje gevonden bij goedwillende burgers in
een villawijk. Daar woonde hij in het tuinhuis. Omdat hij
geld verdiende in het tuinonderhoud bij de buren in die
wijk, hoefde hij nooit een beroep te doen op de bijstand.
Hij kwam simpelweg nooit bij ons in beeld. Dat ging prima
totdat het kouder werd. Dat was geen doen in dat tuinhuis.
Wij kregen van iemand een seintje dat die meneer daar
zat en ik ben toen met hem in gesprek gegaan. Ook heb
ik contact opgenomen met het COA. Waarom was deze
meneer nooit gekoppeld aan een gemeente? In overleg
met het COA is deze meneer alsnog aan onze gemeente
gekoppeld, zodat ik als vaste consulent met hem aan de
slag kon gaan. Snel hebben we in overleg met de Alliantie
een woning voor hem kunnen regelen. Maar toen ik hem
aan een baan probeerde te helpen, bleek dat hij moeilijk
tegen die druk kon. Er waren ook psychische problemen,
waardoor medische zorg eveneens noodzakelijk bleek.
Toen ook op dat gebied ondersteuning was ingezet,
kwam er ruimte om weer aan het werk te gaan. Het is erg
bevredigend om met allerlei instanties samen te werken
om iemand veilig op zijn plek te krijgen.

“Je probeert de
nieuwkomer actief
te laten meedoen
en kunt dan bij
een werkgever laten
zien dat iemand
gemotiveerd is en
bereid te leren.”
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Ahmad met zijn vrouw Khloud
en zijn kinderen Lelas en Yazan
Syriër, vluchteling, statushouder en Huizer

“Op de botterwerf had ik veel contact
met Nederlandse mensen; zo kon ik
nog beter Nederlands leren.”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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“De mensen zijn hier gelijk,
iedereen krijgt dezelfde kansen”
In januari 2015 is Ahmad Zarteet
gevlucht voor het oorlogsgeweld in
Syrië. Hij verstopte zich met twee
vrienden en voldoende proviand in
een zeecontainer. Na twaalf dagen
kwamen ze in Spanje aan land.
Van daar zijn ze naar Nederland
gereisd. We zijn nu bijna drie jaar
later. Ahmad spreekt inmiddels een
aardig woordje Nederlands:

“Ik had gehoord dat Nederlanders aardig zijn. Dat is heel belangrijk voor mij. In sommige landen zijn de mensen niet aardig. Daar
willen ze niet met vluchtelingen praten. In Nederland wel.
Toen ik hier kwam, moest ik eerst naar Ter Apel. Na een maand
stuurden ze me naar Dronten, weer een maand later naar Budel en
vervolgens naar Doetinchem. De laatste stad was Hoogeveen. Dat
was een moeilijke tijd. Zes, zeven maanden in die kampen, zonder
iets te doen. Geen werk, geen Nederlandse les. Niks. In Hoogeveen
hoorde ik eindelijk dat ik mocht blijven in Nederland en dat ik in
de gemeente Huizen een woning kon krijgen. Ik heb geen familie
in Nederland, dus het maakte mij niet uit waar ik moest wonen.
Huizen? Goed. Na zeven of acht maanden konden mijn vrouw en
kinderen ook veilig hier komen, met het vliegtuig.
In het begin leefden wij van een uitkering van de gemeente. Ik ben
meteen naar school gegaan om Nederlands te leren. Daarna ging
ik met hulp van de gemeente vrijwillig werken op de botterwerf,
bij Andries. In Syrië was ik schilder, dus dat kon ik hier ook doen.
Op de botterwerf had ik veel contact met Nederlandse mensen; zo
kon ik nog beter Nederlands leren. Daarna kwam ik via een door
de gemeente geregeld jobmaatje bij een schildersbedrijf. Eerst
vijftien dagen stage, toen een arbeidscontract. Nu heb ik een vaste
baan en is mijn uitkering gestopt.
Wij zijn in Huizen goed geholpen door de mensen van de
gemeente en het Goede Buren-project van de kerk. Nederland
is een mooi land, want alle mensen zijn gelijk en iedereen krijgt
dezelfde kansen. Wij Syriërs kunnen hier goed leven, want wij
houden van werken. De meeste vluchtelingen uit Syrië hebben
al binnen drie jaar een eigen bedrijf of een betaalde baan.” «
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Kwaliteit en administratie:

Binnen
en buiten
de lijntjes
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De overheid moet altijd naar burgers verantwoording
kunnen afleggen over de besteding van gemeenschapsgeld.
Om die reden reflecteren onze consulenten voortdurend op
het eigen handelen. Kwaliteitsmedewerkers coachen hen
daarbij en stellen kritische vragen. En hoewel we zo min
mogelijk administratieve rompslomp willen, moeten we
een aantal zaken wel netjes in de administratie vastleggen,
voor verantwoording aan het Rijk, de Gemeenteraad,
de accountant en natuurlijk alle inwoners
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“Van improviseren naar
alles op een rijtje zetten.
Die twee werelden moeten
bij elkaar komen.”
“Ons team verzorgt de administratieve afhandeling van de processen.
Dat wil zeggen dat wij de door de consulent toegewezen beschikking
doorgeven aan de leverancier, zodat deze het product of de dienst kan
leveren. Voordat wij de beschikkingen kunnen versturen, moeten we
toetsen of de gegevens goed in de systemen staan. De consulenten
hebben meer vrijheid gekregen bij het zoeken naar oplossingen
voor wat de inwoner nodig heeft, maar uiteindelijk moet alles wel
zo ingevoerd worden dat de accountant het kan goedkeuren.
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Carla en Kerrin
Administratie Kwaliteit en Ondersteuning

100 | Kwaliteit en administratie

“In principe is het allemaal
niet erg ingewikkeld, maar
het vraagt wel discipline
van de consulenten.”
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren — Wat nodig is…
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“Uiteindelijk moeten
wij toch weer de oude
criteria afvinken:
recht, hoogte, duur…”
De goede dingen in de juiste volgorde

In principe is het allemaal niet erg ingewikkeld, maar het vraagt
wel discipline van de consulenten. In de praktijk is dat nog weleens
lastig. Stel, een consulent stelt vast dat iemand een scootmobiel
nodig heeft en dat hij daar ook recht op heeft. De consulent kan
dan de bestelling naar de leverancier sturen en daarmee lijkt voor
hem het probleem opgelost, want de inwoner krijgt zijn scootmobiel. Maar de factuur komt bij ons en wij mogen niet betalen
als er geen officiële beschikking is. Dus eigenlijk had de consulent
éérst een beschikking moeten maken, met daarin de motivatie
waarom iemand iets krijgt en dan pas moeten bestellen. Dan komt
alles volgens de regels bij de administratie binnen en kunnen wij
die leverancier snel betalen.
Mensen van cijfertjes

We begrijpen het ook wel dat het soms lastig is. Wij zijn de
mensen van de cijfertjes, het is ons vak. Iemand die het vak
van consulent zoekt, wil graag met mensen werken. Die vindt
administratie gedoe. Er zijn dan ook wel consulenten die zeggen:
“Laat mij dat gesprek maar doen en handelen jullie het verder
af.” Maar wij hebben niet de bevoegdheid om een beschikking
te tekenen, ook al omdat wij de motivatie erachter niet kennen.
Wij hebben immers die gesprekken niet gevoerd.
Dingen op een rijtje

Voor ons is de uitdaging dat we de beschikkingen van de consulenten zodanig in de systemen verwerken dat de accountant zijn
akkoord kan geven. Dat betekent soms noodoplossingen bedenken. Bedenkt het Interventieteam dat iemand zonder paspoort
toch financiële hulp krijgt, dan vragen wij: “Hallo, waarom zit er
geen ID-bewijs bij?” De consulent kijkt naar de inwoner, want het

is de bedoeling dat die zo goed mogelijk kan leven. Maar voor
ons is de accountant het sluitstuk. De accountantscontrole moet
goed zijn, want daar worden wij op afgerekend. Van improviseren
naar alles op een rijtje zetten. Die twee werelden moeten bij elkaar
komen. Je moet creatief kunnen denken, maar ook weer niet
té creatief.
Liever dichter bij elkaar

Het is een samenspel. Vroeger zaten wij als Wmo-administratie
dichter bij de consulenten en waren de lijntjes veel korter. Nu maken we samen met de administratie van de Participatiewet deel uit
van het team Kwaliteit en Ondersteuning. Daardoor is het weleens
moeilijker om elkaar te vinden. Veel consulenten zeggen nu dat
ze ons toch veel liever bij de hand zouden hebben. Dan kun je met
elkaar sparren.
Creativiteit in het systeem brengen

De administratie wordt – als laatste stukje in het proces – wel
vaker een beetje vergeten. De consulenten nemen in het voortraject creatieve beslissingen op andere, nieuwe en misschien wel
betere criteria. Maar het administratieve eindproduct blijft gelijk.
Uiteindelijk moeten wij toch weer de oude criteria afvinken:
recht, hoogte, duur… De accountant wil zien dat het in de regels
past. Hoe wij dat in onze praktijk oplossen, hoe we creatieve
oplossingen in het financiële systeem neerzetten zodat alles
voldoet aan de regels van de accountant, dát is onze uitdaging.” «
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“Wat is kwaliteit?
Het volgen van
regels en procedures?
Of juist niet?”
De voor dit boekje geïnterviewde
kwaliteitsmedewerkers hebben als
taak de consulenten te coachen, te
ondersteunen en te controleren, zowel
op inhoud als op de juiste uitvoering
van de processen. Dat is juist in een
periode van transitie een ingewikkelde
taak, omdat de regels en processen
continu veranderen. Bij de gemeente
zijn ervaren praktijkmensen aangesteld
om deze lastige rol te vervullen, elk
voor een eigen kennisdomein.
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Een mentale omslag bij Jeugd

“Bij Jeugd werken consulenten met ruime ervaring in de jeugdzorg
en met de Jeugdwet. Die hoef je inhoudelijk niet veel meer te vertellen. Ze weten hoe je een gezin benadert en zijn ook al gewend
om breed uit te vragen. Wie heb je voor je en wat voor dynamiek is
er binnen het gezin? Wat speelt er? Dus kijken ze bijvoorbeeld ook
naar de situatie op het gebied van arbeid en inkomen, het sociaal
netwerk. Wat voor deze consulenten wél wennen is, is de manier
van werken bij de gemeente en het ambtelijk apparaat. Zij komen
vaak uit de hulpverlening, waar ze direct in het gezin of in een
gesloten groep werkten. Nu krijgen ze de rol van dienstverleners
die binnen de kaders van een gemeentelijke organisatie op zoek
moeten naar de juiste hulpverlening, zonder deze zelf uit te voeren.

Herman

Eudice

consulent PW

consulent Wmo

Dorieke (niet op foto)
consulent Jeugd
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“Bij Wmo moeten we proberen
één lijn te trekken. Dat je niet bij
de ene consulent iets krijgt wat een
andere consulent zou weigeren.”
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Alle juiste vragen stellen

Wmo: coachen naar kwaliteit

In de praktijk komt het erop neer dat je je moet realiseren dat
je hier in een vrijwillig kader werkt. Wij coachen de consulenten
in het proces bij het komen tot de passende ondersteuning. De
inwoners komen bij ons met een vraag. Dat kan heel klein beginnen. Zo van “Het gaat niet zo lekker op school”. Dan ga je op zoek
naar de vraag achter de vraag. Je probeert het probleem zo goed
mogelijk in beeld te brengen. Vervolgens gaan we kijken naar de
voorzieningen. Is er een oplossing via een algemene voorziening,
zoals huiswerkhulp of opvoedingsadvies? Moeten we er iemand
van Participatie of Wmo bij halen? Of gaat het echt niet de goede
kant op met dit gezin? Moeten we uit het vrijwillig kader stappen
en de hulp van jeugd- en gezinsbeschermers inroepen? Hoe
registreer je dit alles? Hoe bouw je ijkmomenten in, voor jezelf
maar ook voor de inwoners? Hoe beter je de regels kent, des te
meer vrijheid hou je in het zoeken naar passende oplossingen.”

“Bij Wmo werken we ook heel breed. Onze ondersteuning is puur
afhankelijk van de vraag van de inwoner. Daarom is goed onderzoek doen naar die vraag ook zo belangrijk. Je hebt niet zo snel
dat iets niet mag. Je moet creatief zijn. Als kwaliteitsmedewerker
en coach kijk ik minder naar wát de oplossing is, dan naar hoe die
tot stand kwam. Is er breed genoeg uitgevraagd? Wat staat er in
het Plan van Aanpak? Hoe structureer je je werkzaamheden? Heb
je ook samen met de inwoner naar de algemene voorzieningen
gekeken? Welke oplossing heb je gekozen en vooral waarom?

Een inwoner kwam bij ons met grote klachten over school.
Dat ging over een kind met beperkingen dat niet de juiste
zorg zou krijgen. Frustratie, spanning, onbegrip, tranen.
Maar bij doorvragen bleek er veel meer te spelen binnen
dat gezin. Dat kind had zo veel zorg en aandacht nodig,
dat het gezinsleven erdoor bepaald werd. Die ouders waren
gewoon overbelast en konden daardoor weinig meer
hebben. We hebben toen met de collega’s van Wmo geregeld dat het kind één keer per maand kon logeren op een
zorgboerderij, zodat het gezin rust en ruimte kon vinden en
ook de andere kinderen eens de volle aandacht kregen.

Voortdurende ontwikkeling

Ook praten we regelmatig over ethische kwesties. Je komt in
ons werk met heel veel verschillende mensen in aanraking.
Het is belangrijk dat je je in die contacten bewust bent van je
persoonlijke normen en waarden. Bij Wmo moeten we proberen
één lijn te trekken. Dat je niet bij de ene consulent iets krijgt wat
een andere consulent zou weigeren. We bespreken daarom regelmatig verschillende casussen en we willen dat ook steeds meer
samen doen met de andere afdelingen. Bijvoorbeeld een sessie
met drie van Wmo, drie van PW en drie van Jeugd. Ook kunnen
consulenten speciale basistrainingen volgen voor andere
domeinen. Hoe meer je van de andere werkgebieden weet,
des te beter kun je de inwoner de weg wijzen. Wat dat betreft
is het al een grote vooruitgang dat de verschillende afdelingen
samen in SpiegelTeams bij elkaar zitten.”
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“Misschien dat we het iets meer
gefaseerd hadden moeten doen.
Maar of het dan beter was gegaan
weet ik eerlijk gezegd niet.”

Participatie: van boete naar zorg

“Bij Participatie waren we voorheen vooral bezig met controleren
of iemand recht had op een uitkering en met het terugvorderen
van onterecht uitbetaalde uitkeringen. Het thema was: rechtmatigheid, rechtmatigheid, rechtmatigheid. Nu ligt er hier in de
gemeente een dienstverleningsplan dat ervan uitgaat dat we
vooral ondersteuning moeten bieden aan inwoners. We verstrekken een uitkering, bepalen hoogte en duur, controleren de
rechtmatigheid, maar proberen mensen ook te begeleiden naar
werk. En als we geld moeten terugvorderen, dan doen we dat op
een manier die mensen niet verder in de problemen brengt.

wet ons biedt. Er staan artikelen in over uitzonderingen: “Dit en
dat mag niet, tenzij…” Dus je kunt actief op zoek gaan naar zo’n
tenzij-situatie.”
Een goed voorbeeld van het scheppen van ruimte is zoals
wij hier het Interventieteam hebben opgezet. De leden van
dat team werken met zorgmijders, jonge delinquenten,
mensen die persoonlijke begeleiding nodig hebben. Het
is een ongeregelde groep, die je lastig kunt helpen als je
je puur aan de regels houdt. Als iemand dakloos raakt en
bij een vriend intrekt, delen ze een adres en zou je dus van
beiden de uitkering moeten halveren. Maar dan straf je dus

Overslaan met de Kerst

mensen voor het vinden van een oplossing en het bieden

Persoonlijk heb ik altijd al geloofd in de menselijke benadering. Als
je een terugvordering hebt en je hebt berekend dat iemand met
veel moeite nét 100 euro per maand kan betalen, dan loont het
de moeite om daar 70 euro van te maken. Als je het redelijk houdt,
gaat de betalingsbereidheid omhoog. Het gebeurde mij ook wel
dat mensen die altijd netjes betaalden zo rond de Kerst vroegen
of ze een keertje konden overslaan in verband met de kinderen.
Ik heb daar nooit een probleem van gemaakt. Met als voordeel:
je bouwt een band op en je hoeft er later nooit achteraan. Zo
vind ik dat je mensen ook altijd moet wijzen op de mogelijkheid
kwijtschelding aan te vragen. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk gemeenschapsgeld terughalen. Maar de inwoner moet ook
gewoon krijgen waar hij recht op heeft.

van hulp. In overleg met het team Interventie kunnen wij

Het mag niet, tenzij…

Hier in de gemeente doen we alles netjes volgens de Participatiewet, maar we maken wél volop gebruik van de ruimte die de
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dan afspreken dat we de situatie tijdelijk gedogen, zodat
betrokkenen de tijd krijgen om een meer permanente
oplossing te vinden.

“Het interessante aan dit werk is dat je steeds kunt inschatten:
heeft het zin? Je moet je goed laten informeren; laat eventueel
tijdelijk de teugels wat vieren, zolang dat maar tot een oplossing
leidt.”
Roerige jaren

“Bij Jeugd zijn de afgelopen drie jaar na de kanteling best heel
roerig geweest. We werden toch een beetje in het diepe gegooid
en er ging heel veel energie op aan het nieuwe systeem, de
werkdruk en de onduidelijkheid. Misschien dat we het iets meer
gefaseerd hadden moeten doen. Maar of het dan beter was
gegaan weet ik eerlijk gezegd niet. Als je kijkt waar we nu staan,
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zijn we een heel eind op weg. En ik ben er best trots op dat we
kunnen zeggen dat we ondanks alle hectiek steeds oog hebben
gehouden voor wat de inwoner nodig heeft. Nu is de tijd gekomen
om door te pakken en te gaan bouwen. Het is tijd voor nóg meer
afstemming met de partners in het werkveld.

Een inwoner moest om af te kicken drie maanden het land uit.
Hij was clean en gemotiveerd en de ziektekostenverzekering
betaalde zijn reis en therapie in Schotland. Volgens de regels
hadden wij zijn uitkering hier moeten stopzetten, want hij verbleef langer buiten de landsgrenzen dan toegestaan. Wij hebben toen besloten om in ieder geval zijn vaste lasten te blijven

Afstemming en beweging

betalen, zodat hij bij terugkomst nog een woning zou hebben.

Prioriteit is altijd de afstemming. Je hebt allemaal je eigen belang
of aandeel in het geheel, maar uiteindelijk moet je gewoon met
elkaar zorgen dat het voor de inwoner werkt. Of je nu kwaliteitsmedewerker bent of consulent, bij bedrijfsvoering zit, beleidsmaker bent, op het archief werkt of bij een van de partners in
het werkveld… Met elkaar moeten we het mogelijk maken.
De omgeving zal ook in de toekomst blijven veranderen.
Wetswijzigingen, nieuwe politieke standpunten, ander beleid,
bezuinigingen bij de zorgaanbieders… Je móet dus met elkaar
blijven afstemmen en steeds weer een werkbare modus vinden
in het belang van de inwoners.”

Typisch een geval van: het mag niet, maar het kan wel.

Wat is kwaliteit?

“Mensen denken vaak dat ‘kwaliteit’ af te meten is aan de mate
waarin de processen en de regels gevolgd zijn. We leren het al als
kleuter: je moet binnen de lijntjes kleuren. Maar op een gegeven
moment ben je uit angst dat je iets verkeerd doet alleen nog maar
blind de regels aan het volgen. Je denkt niet meer echt na, waardoor je misschien niet het allerbeste resultaat voor de inwoner
behaalt. Wat is dan kwaliteit? Wij blijven ons elke dag inzetten om
de ondersteuning te organiseren waar de inwoners écht wat aan
hebben. Binnen en waar noodzakelijk buiten de lijntjes.” «
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Het gaat ons om
mensen!
In dit boekje staan verhalen uit de

de samenleving. Onze professionals

praktijk van onze professionals. Zij zijn

kijken verder dan alleen het actuele

het, die dagelijks contact onderhouden

probleem. Ze hebben ook oog voor het

met inwoners die zorg of ondersteuning

verleden en het toekomstperspectief

nodig hebben. Hun kracht zit in het

van mensen. Zij beperken zich niet tot

vermogen om aandachtig te luisteren

een bureaucratische afhandeling van

en actief en creatief te zoeken naar de

vragen, maar pakken de telefoon of

mogelijkheden. Maar ook om mensen

steken zelf de handen uit de mouwen

te ondersteunen als zij beperkingen

om te regelen wat nodig is voor ‘hun’

ondervinden bij hun deelname aan

inwoners.
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“In onze gemeente werken geëngageerde,
ondernemende en pragmatische
professionals die het verschil maken.
Voor mensen.”

Onze aanpak noemen wij de SpiegelTeam-methode. In dit boekje
hebt u kunnen lezen wat de kritische succesfactoren hiervan zijn.

Wij geloven in de kracht van inwoners. Iedereen heeft het in
zich om te groeien, te leren en te veranderen. Het is onze taak
om die kracht op te sporen en te mobiliseren.
}	Wij vinden dat we met geduldige aandacht naast inwoners
moeten staan die het overzicht zijn kwijtgeraakt door de
complexiteit van de zorg- en participatiestructuur of door
persoonlijke factoren.

1. Stevig fundament

3. Vertrouwen in professionals

Als je een huis bouwt, moet het fundament stevig zijn. In veel
gemeenten vindt de dienstverlening aan de inwoners plaats vanuit
sociale wijkteams, waar professionals de gesprekken voeren om
vervolgens de inkomensondersteuning of de voorzieningen bij de
gemeente te gaan regelen. Onze professionals doen het allebei en
dan ook nog eens dwars door de diverse wetgeving in het sociale
domein heen. In onze gemeente bestaan sociale wijkteams uit
sociaal werkers en wijkverpleegkundigen die vooral de kracht
van de samenleving proberen te benutten bij het oplossen van
problemen. Voor kinderen en jeugdigen ligt daar ook een taak bij
de gezinscoaches, verpleegkundigen en jeugdartsen, verbonden
met de intern begeleiders van school, jongerenwerkers en de
verloskundigen. Zij allen zorgen samen voor preventie en signalering in buurten en wijken en weten ook welke signalen zij
bij onze professionals onder de aandacht moeten brengen.

Wij hebben een organisatie gebouwd waarin vertrouwen in onze
professionals voorop staat. Wij geven ze de ruimte en steunen ze,
ook als het een keer niet goed gaat. Daardoor durven zij verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te tonen. Dat betekent
tevens dat onze professionals ‘buiten de lijntjes’ mogen kleuren.
Niet de regels of de budgetten zijn leidend, maar de vragen van
mensen.

In onze gemeenten – Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren – werken
geëngageerde, ondernemende en pragmatische professionals die
het verschil maken. Voor mensen.
De SpiegelTeam-methode

}

4. Vraagvolgende financiering

De overheid moet verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld, maar wij geloven niet dat we dat bereiken door enorme
hoeveelheden cijfers te produceren. Wij financieren alleen wat
echt belangrijk is voor mensen. We hebben de schotten tussen de
budgetten voor het gehele sociale domein verwijderd. We werken
met vraagvolgende financiering en gaan daarbij uit van een ‘open
einde’ financiering.

2. Gedeelde waarden

Centraal in ons dienstverleningsconcept staan de waarden die
we met elkaar delen. Wij investeren in gesprekken over die waarden tussen professionals onderling en tussen leidinggevenden
en professionals. Dat leidde onder meer tot gedeelde uitgangspunten, zoals:
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5. SpiegelTeams

Transparantie bereiken we door professionals met elkaar te laten
samenwerken in wat zij zelf ‘SpiegelTeams’ zijn gaan noemen.
Wij hebben bijvoorbeeld geen aparte sociale dienst of apart
Wmo-loket meer, maar hebben de teams breed samengesteld,

| 111

zodat binnen elk team alle expertise beschikbaar is om mensen
écht goed te helpen. Een voorbeeld daarvan is het team dat
ondersteuning biedt aan alle inwoners tot en met de leeftijd van
27 jaar, ongeacht de wet die op hun situatie van toepassing is.
Onze professionals hebben een brede algemene kennis, maar zij
hoeven niet alles zelf te weten. Zij kunnen gebruik maken van de
brede kennis binnen de teams, samengesteld uit professionals
met specifieke kennis op het gebied van onder meer Wmo,
Participatiewet, Jeugdwet, schuldhulpverlening, leerlingenvervoer en veiligheid. Zij zoeken met elkaar naar wat zij voor
inwoners mogelijk kunnen maken en reflecteren voortdurend
kritisch op het eigen functioneren, in teamoverleg, casuïstiekbesprekingen en intervisie. Daardoor gaat de kwaliteit van het
werk omhoog en neemt ook het plezier in het werk hand over
hand toe. Dat merken onze inwoners. En daar gaat het uiteindelijk
allemaal om: mensen! «

“We werken met
vraagvolgende
financiering en
gaan daarbij uit
van een ‘open einde’
financiering.”
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Wat
nodig
is…
“De manier waarop bestuurders en professionals
in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren in het
sociale domein met mensen omgaan zie ik als
een voorbeeld van hoe ik dat ook als minister
voor ogen heb: niet denken vanuit schotten
tussen de verschillende wetten in het sociale
domein, maar de mens centraal houden en
vervolgens gewoon regelen wat nodig is.”

Hugo de Jonge

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

