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Inleiding 

 

Monitor van de Buurtteams  

Dit rapport vormt de helft van een monitorverslag naar het functioneren van de zes Buurtteams in 

Utrecht. Tegelijk met dit rapport, dat over de Teams Sociaal gaat, verschijnt er ook een rapport over 

de Teams Jeugd & Gezin. Beide rapporten vormen tezamen een breed verslag van resultaten met het 

buurtteamwerken. Eerder verschenen er al diverse tussenrapportages.1 

 

Het buurtteamwerken is inmiddels al in verschillende delen van Utrecht ingeburgerd geraakt. 

Uitgangspunten of leidende principes van deze vorm van laagdrempelige hulpverlening zijn: 

• Werken met 1 huishouden, 1 plan, 1 hulpverlener 

• Regie bij de cliënt 

• Maximaal benutten van de eigen kracht van de cliënt 

• Maximaal benutten van het eigen netwerk van de cliënt 

• Zorgen voor generalistische inzet waar mogelijk, specialistische inzet waar noodzakelijk. 

 

Ondanks dat de Teams Sociaal en Teams Jeugd & Gezin onder één buurtteam-paraplu zijn 

samengebracht, scheiden de wegen zich waar het doelgroepen en problematiek betreft. De Teams 

Sociaal zijn vooral gericht op zelfstandig gehuisveste cliënten zonder thuiswonende kinderen. Bij 

deze groep spelen vaak problemen op het gebied van dagbesteding, inkomen en wonen. Cliënten 

van de Teams Jeugd & Gezin vormen over het algemeen onderdeel van een huishouden met 

kinderen. Zorgen die hier spelen liggen veelal op het vlak van opvoeding, onderwijs, inkomen en 

relaties. De dynamiek van de begeleiding van beide soorten Buurtteams is verschillend. Bij de 

Teams Sociaal is er in het algemeen sprake van een één-op-één relatie tussen cliënt en medewerker 

van het buurtteam. Bij de Teams Jeugd & Gezin is er sprake van medewerker–systeemrelatie, waarbij 

de medewerker de interventies afstemt op meerdere personen van het huishouden en hun 

afzonderlijke belangen weegt. 

Teams Sociaal in dit rapport kortweg Buurtteams genoemd 

In het voorliggende rapport gaan we in op de resultaten die de Teams Sociaal aan het einde van 

2014 behaald hebben. We duiden ze hier verder kortweg aan als Buurtteams. Eerder in dat jaar werd 

al een eerste meting afgerond. De resultaten hiervan nemen we, voor zover van belang, over.  

                                                      

1 IB Onderzoek gemeente Utrecht, 2013. Transitie Jeugdzorg. Tussenevaluatie pilot Buurtteams Jeugd & Gezin Ondiep en 

Overvecht, IB Onderzoek gemeente Utrecht, 2013. Meedoen naar vermogen. Tussenevaluatie pilot Buurtteams Krachtig Ondiep 

en Krachtig Overvecht Zuid. IB Onderzoek gemeente Utrecht, 2014. Monitor Buurtteams tussenrapportage Teams Sociaal.  
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Onderzoeksvragen en meetinstrumenten 

In dit rapport staan, kort samengevat, de volgende vier hoofdvragen centraal: 

1. Met welke kwantitatieve gegevens hebben de Buurtteams op dit moment te maken als het gaat 

om bereik onder cliënten, begeleidingsduur en achtergrondkenmerken van cliënten? 

2. In welke mate vergroot de inzet van de Buurtteams de zelfredzaamheid van cliënten en op 

welke leefdomeinen uit de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en wat is het beeld van professionals 

bij deze scoring op de ZRM? 

3. Wat vinden cliënten van de begeleiding van het Buurtteam en wat zijn voor hen de resultaten? 

4. In welke mate realiseert het Buurtteam de uitgangspunten van de werkwijze zoals activering, 

netwerkversterking, eigen krachtversterking, werken volgens 1 huishouden, 1 plan? 

 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zijn verschillende meetinstrumenten ingezet: 

(1) Waar het gaat om de vraag naar kengetallen met betrekking tot problematiek, cliëntkenmerken, 

begeleidingsduur en bereik hebben we gebruik gemaakt van gegevens uit het centrale databestand 

KRIS, eigen registratiegegevens van de teams en bevolkingscijfers van de gemeente Utrecht. (2) 

Voor het onderzoek naar de toegenomen zelfredzaamheid van cliënten, en de leefdomeinen waarop 

dit plaatsvond, voerden we bestandsanalyses uit binnen het centrale databestand KRIS, waarin ook 

de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is opgenomen. Deze matrix bevat diverse scoringsgegevens van 

cliënten op het gebied van zelfredzaamheid. Ook hebben we de ZRM-resultaten kwalitatief 

doorgesproken met medewerkers binnen een zestal diepte-interviews. (3) Voor onderzoek naar de 

ervaringen van cliënten hebben we met 16 cliënten gesproken (cliëntgesprekken). Als aanvulling 

hierop hebben we ook in 6 diepte-interviews met medewerkers gekeken naar hun perceptie van de 

tevredenheid van cliënten. (4) Om te onderzoeken in hoeverre de uitgangspunten van de 

vernieuwde werkwijze (zoals ‘versterken van eigen kracht’, ‘activering’, ‘generalistisch werken’ ) 

succesvol blijken hebben we drie methodes toegepast: een groepsgesprek met teamleiders waarin 

het werken met deze concepten besproken werd, twaalf diepte-interviews met medewerkers waarin 

eveneens over de kernconcepten werd gesproken en een digitale inventarisatie onder alle 

medewerkers van resultaten ten aanzien van 193 afgeronde casussen.  

Leeswijzer 

We beginnen in hoofdstuk één met de presentatie van een aantal voorlopige kengetallen van de 

Buurtteams, zoals casusomvang en cliëntproblematiek. Een deel van deze cijfers koppelen we aan 

bevolkingscijfers van de gemeente Utrecht. In hoofdstuk twee gaan we daarna in op de ontwikkeling 

van zelfredzaamheid bij ruim 1.300 cliënten en op de ervaringen van medewerkers met het gebruik 

van de zelfredzaamheidsmatrix bij casussen. In hoofdstuk drie kijken we naar wat cliënten vonden 

van hun begeleiding door het Buurtteam. Hoe waren ze bijvoorbeeld met het Team in contact 

gekomen en wat heeft de begeleiding hen opgeleverd? We geven ook een impressie van hoe 

medewerkers aankijken tegen de tevredenheid (of het gebrek daar aan) van cliënten. In hoofdstuk 

vier staan de kernconcepten van de werkwijze van de teams centraal en kijken we naar onderwerpen 

als activering, netwerkversterking, eigen krachtversterking en generalistisch werken 

(onderzoeksvraag d). Dit doen we aan de hand van een analyse van 193 afgesloten casussen 
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waarvan medewerkers hebben aangegeven in hoeverre ze de uitgangspunten van de nieuwe 

werkwijze daadwerkelijk konden realiseren. Ook nemen we hierbij de uitkomsten mee van diepte-

interviews met medewerkers en het groepsgesprek met teamleiders. In hoofdstuk vijf kijken we 

terug op de hoofdvragen van dit onderzoek en vatten we de uitkomsten samen. 



 

 8 Buurtteams - Sociaal 

  



 

 9 

1   Zicht op bereik, begeleidingsduur 

en cliëntkenmerken 

 

• De Buurtteams hebben tot eind 2014 circa 8% van de huishoudens in 

hun werkgebied bereikt met contact of begeleiding. 

• De gemiddelde begeleidingsduur is eind 2014 ruim acht maanden. 

• Buurtteams begeleiden evenveel vrouwen als mannen. Twee van de 

drie cliënten is tussen de dertig en zestig jaar oud. 

• Bij één op de vijf cliënten is sprake van een taalbarrière en bij ruim een 

kwart is sprake van een cognitieve belemmering. 

1.1 Inleiding 

 

Om toekomstige beleidsvorming verder te kunnen funderen kijken we in dit hoofdstuk naar een 

aantal kenmerken en achtergronden van de Buurtteams, cliënten en de buurten zelf. In eerste 

instantie kijken we naar het bereik van de Buurtteams. Dit doen we enerszijds cijfermatig: hoeveel 

huishoudens hebben de teams tot op heden bereikt? Anderzijds gaan we ook op een kwalitatieve 

manier kort in op vragen als: bereiken de teams naar hun eigen inschatting ook daadwerkelijk de 

bewoners die ze willen bereiken en hoe werken ze aan ‘preventief bereik’? Vervolgens gaan we in 

op de gemiddelde begeleidingsduur van de trajecten die cliënten hebben bij de Buurtteams. Wat 

betreft cliëntkenmerken kijken we tenslotte naar achtergrondvariabelen als leeftijd en geslacht, 

maar ook naar door medewerkers ingeschatte mate van onzelfredzaamheid bij cliënten op diverse 

leefdomeinen.  

1.2 Bereik van de Buurtteams 

Zes Buurtteams actief met een ‘werkveld’ van 100.000 inwoners. 

Eind 2014 zijn er zes Buurtteams actief in Utrecht, waarvan er twee al in 2012 zijn begonnen 

(Ondiep en Overvecht-Spoorzoom). Momenteel gaat het om de navolgende teams: 

⋅ Buurtteam Ondiep - Pijlsweerd (Noordwest) 

⋅ Buurtteam Zuilen (Noordwest) 

⋅ Buurtteam Overvecht - Spoorzoom (Overvecht) 

⋅ Buurtteam Overvecht - De Gagel (Overvecht) 

⋅ Buurtteam Kanaleneiland-Zuid (Zuidwest) 

⋅ Buurtteam Leidsche Rijn (Leidsche Rijn) 
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In totaal omvatten de Buurtteams in het voorjaar van 2014 een 'werkveld' van bijna 100.000 

inwoners (tabel 1.1), wat overeenkomt met ruim 40.000 huishoudens. Bij het samenstellen van de 

teams is onderscheid gemaakt tussen buurten met zware achterstandsproblematiek, kwetsbare 

buurten en sterke buurten en de verhouding 'aantal huishoudens – aantal medewerkers' is hierop 

afgestemd. De Teams van Zuilen, Leidsche Rijn en Ondiep Pijlsweerd omvatten momenteel tussen 

de 11.000 en 13.000 huishoudens. De overige teams omvatten rond de 4.000 huishoudens (zie 

tabel 1.1). 

Gemiddeld contactbereik bij 8% van de huishoudens 

In totaal zijn er in de hele periode dat de Buurtteams werkzaam zijn 3.332 casussen geregistreerd. 

Feitelijk zullen er meer contacten geweest zijn tussen de teams en inwoners uit de buurt, want veel 

kortstondige contacten zijn niet gedocumenteerd. Als we het totaal aantal casussen delen op het 

totaal aantal huishoudens in de buurten, blijken de Buurtteams tot op heden een gemiddeld 

begeleidingsbereik te hebben gehad van 8%. Met bereik bedoelen we hier cliënten die ofwel in 

begeleiding van de Buurtteams zijn geweest, of anderszins contact met hen hebben gehad. Niet alle 

Buurtteams bedienen zoals al aangegeven een even grote buurt of werken al gedurende eenzelfde 

tijdsspanne. We zien dat het bereik onder huishoudens in Overvecht Spoorzoom (19%) vele malen 

groter is dan dat in Leidsche Rijn (3%). Buurtteam Leidsche Rijn omvat een relatief sterke buurt en is 

nog maar relatief kort geleden van start gegaan. Buurtteams Overvecht Spoorzoom en Ondiep 

Pijlsweerd hebben een groter aantal casussen, omdat zij eerder zijn gestart met hun 

werkzaamheden. 

 

Tabel 1.1   Populatie- en casusomvang Buurtteams 

 

Overvecht De 

Gagel 

 

Overvecht 

Spoorzoom 

*** 

Zuilen 

 

 

Leidsche Rijn 

 

 

Ondiep 

Pijlsweerd 

*** 

Kanalen-

eiland Zuid 

 

Buurtteams 

totaal 

 

Totaal aantal 

inwoners 9.509 8.547 24.135 28.567 19.254 8.332 98.344 

Totaal aantal 

huishoudens 4.084 3.820 10.438 10.603 8.648 3.311 40.904 

Totaal aantal 

casussen* 496 744 635 324 876 257 3.332 

Bereik** totaal 

casussen / 

huishoudens 12% 19% 6% 3% 10% 8% 8% 

Bron: MO en Onderzoek gemeente Utrecht, november 2014 

* Betreft hier zowel lopende als afgesloten casussen per 1 november  2014 

** Met bereik bedoelen we contact- en begeleidingsbereik 

*** Deze teams zijn eerder gestart met hun werkzaamheden. 

Bereiken de Buurtteams de bewoners die ze willen bereiken? 

De vraag of de Buurtteams ook echt de bewoners bereiken die ze zouden willen bereiken kunnen 

we op dit moment (nog) niet cijfermatig beantwoorden. Er zijn geen cijfers voorhanden die precies 

laten zien hoe groot de populaties met (diverse) soorten problemen zijn in de werkgebieden van de 

teams. Om die reden benaderden we de vraag kwalitatief en vroegen we aan medewerkers hoe zij 

aankijken tegen het bereik van cliënten. Diverse medewerkers lieten weten dat het bereik op dit 

moment misschien wel zeer goed was, daarmee verwijzend naar de grote toeloop aan cliënten. 
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Wijkagenten, huisartsen en pastors verwijzen volgens de medewerkers in toenemende mate door 

naar de teams.  

Preventief bereik 

Preventief bereik houdt in dat de Buurtteams niet alleen cliënten begeleiden die zelf met een 

hulpvraag komen, maar ook outreachend werken om problemen te voorkomen. Voorbeelden 

hiervan zijn het benaderen van bewoners die achterstand hebben met betalingen aan de 

energieleverancier en/of woningbouwverenigingen. Op die manier hopen de Buurtteams te 

voorkomen dat (met name betalings)problemen uit de hand lopen. Uit de diepte-interviews met 

medewerkers waarin het preventief werken aan de orde werd gesteld (n=6) blijkt dat het regelmatig 

voorkomt dat bewoners ondersteund willen worden bij hun (oplopende) schulden. Anderzijds zijn er 

ook veel mensen die niet reageren op de brieven en/of niet opendoen als het Buurtteam bij hen 

aanbelt. Diverse medewerkers laten weten dat deze manier van werken positief bijdraagt  aan het 

voorkomen van huisuitzettingen. Aandachtspunt voor de toekomst vormen volgens enkelen de 

soms nog uiteenlopende beleidslijnen bij woningbouwverenigingen ten aanzien van het omgaan 

met betalingsachterstand en uitbreiding van afstemmingscontacten met onder andere 

woningbouwopzichters in de wijk. 

1.3 Begeleidingsduur 

Gemiddelde looptijd afgeronde casussen vijf maanden  

De gemiddelde begeleidingsduur voor afgeronde begeleidingstrajecten (waarvoor een eindmeting 

heeft plaatsgevonden in de ZRM-systematiek), is vijf maanden. Voor trajecten die nog niet zijn 

beëindigd (lopende trajecten) is de gemiddelde begeleidingsduur 8,1 maanden. Deze is berekend 

door het verschil tussen de peildatum van de data en de datum van de nulmeting te bepalen. Uit 

tabel 1.2 blijkt dat van de afgeronde casussen 57% tussen de één en zes maanden duurde, 22% 

tussen de zes maanden en één jaar en 12% langer dan één jaar. Kijken we naar de nog lopende 

casussen dan loopt 43% tussen de zes maanden en één jaar en 18% langer dan één jaar. Van alle 

casussen (afgerond en lopend) loopt één op de zeven (16%) langer dan één jaar. 

 

Tabel 1.2 Begeleidingsduur afgeronde en lopende casussen 

 

Afgeronde casussen 

N= 308 

Lopende casussen 

N=1.033 

Totaal casussen 

N=1.341   

Minder dan 1 week 3% 2% 2%  

1 week - 1 maand 6% 3% 4%  

1 - 6 maanden 57% 34% 39%  

6 maanden - 1 jaar 22% 43% 39%  

>1 jaar 12% 18% 16%  

 100% 100% 100%  

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek  november 2014 
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Verschillen in looptijd tussen buurten 

Kijken we naar de verschillen in begeleidingsduur tussen de teams onderling, dan zien we dat alleen 

de Buurtteams van Ondiep en Overvecht-Spoorzoom voldoende casussen hebben om iets te kunnen 

zeggen over de begeleidingsduur van afgeronde trajecten. De gemiddelde begeleidingsduur voor 

afgeronde trajecten uitgevoerd door het Buurtteam Ondiep is 5 maanden. De gemiddelde 

begeleidingsduur voor afgeronde trajecten van het Buurtteam Overvecht Spoorzoom is 5,9 

maanden.  

1.4 Achtergrondkenmerken van cliënten 

Veel zelfredzaamheidsproblemen op gebied van dagbesteding en inkomen 

In tabel 1.1 geven we op basis van nulmetingen uit het ZRM/KRIS-bestand en op basis van eigen 

registraties van de Buurtteams enkele kenmerken weer van cliënten bij aanvang van de begeleiding. 

We zien dat er een gelijke verdeling is van het aantal mannen en vrouwen dat in contact komt met 

de Buurtteams en dat twee derde van de cliënten tussen de 30 en 59 jaar is (66%). Onvoldoende 

zelfredzaamheid zien medewerkers het meest op de gebieden dagbesteding, inkomen en 

maatschappelijke participatie. Hier komen we nog uitgebreider op terug in paragraaf 2.2.  

Bij ruim eenvijfde van cliënten speelt taalproblematiek 

Bij ruim één op de vijf (22%) cliënten is er volgens medewerkers sprake van een taalbarrière. 

Sommige cliënten hebben slechts beperkingen op één of twee taalgebieden. Zo heeft bijvoorbeeld 

5% moeite met lezen en schrijven, maar zijn er geen problemen met de taal spreken en verstaan. Bij 

11% gaat het om een taalbeperking op alle vier gebieden van de taal: spreken, lezen, schrijven en 

verstaan. In Kanaleneiland Zuid (34%), Overvecht Spoorzoom (29%) en Overvecht Gagel (28%) is er 

relatief vaak sprake van een taalbeperking. In Zuilen (13%) en Leidsche Rijn (14%) spelen 

taalbarrières juist minder vaak een rol.  

Bij ruim kwart van cliënten sprake van cognitieve belemmering 

Naast taalbeperkingen spelen er bij veel cliënten ook beperkingen in het cognitief vermogen. Ook 

hiervan is bij aanvang van de begeleiding een inschatting gemaakt door de medewerkers. Bij ruim 

een kwart (26%) constateert het Buurtteam een belemmering op dit gebied. Bij de overige groep is 

er geen belemmering (58%) of moet nader onderzoek gedaan worden (16%). Buurtteam Leidsche 

Rijn valt op doordat daar veel minder vaak sprake is van beperkingen in het cognitief vermogen; bij 

18% is er een cognitieve beperking, bij 73% is er geen beperking en bij 10% moet nader onderzoek 

dit nog uitwijzen.  
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Tabel 1.1  Kenmerken cliënten bij aanvang begeleiding Buurtteams 

  % van de begeleide cliënten 

Geslacht   

• Man  50% 

• Vrouw  50% 

Leeftijd   

• 18 – 29 jaar  16% 

• 30 – 39 jaar  23% 

• 40 – 59 jaar  43% 

• 60 – 74 jaar  14% 

• 75+  3% 

Onvoldoende zelfredzaamheid met betrekking tot:   

• Dagbesteding  74% 

• Inkomen  72% 

• Maatschappelijke participatie  60% 

• Geestelijke gezondheid  56% 

• Sociaal netwerk  48% 

• Gezinsrelaties  39% 

• Fysieke gezondheid  34% 

• ADL-vaardigheden  29% 

• Huisvesting  27% 

• Verslaving  15% 

• Justitie  10% 

Taalproblematiek   

• Taalbarrière algemeen  22% 

• (Alleen) moeite met lezen en schrijven  5% 

• Problemen met zowel lezen, schrijven, spreken en 

verstaan  11% 

Cognitieve belemmering   

• Wel cognitieve belemmering  26% 

• Geen cognitieve belemmering  58% 

• Onduidelijk of sprake is van cognitieve belemmering  16% 

Bron: IB Onderzoek juli en november 2014 / KRIS / registratie Buurtteams 
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 15 

2 Vergroten zelfredzaamheid 

 

• Casussen van 1.342 cliënten zijn geanalyseerd op gebied van 

zelfredzaamheid. 

• Cliënten blijken bij aanvang van begeleiding het minst zelfredzaam op 

gebieden dagbesteding en inkomen. 

• Op terreinen inkomen, dagbesteding en maatschappelijke participatie 

wordt door begeleiding meeste zelfredzaamheidswinst geboekt. 

• Medewerkers die in de praktijk werken met ZRM-systematiek missen 

hier op enkele punten nuances in. 

2.1 Inleiding 

Leeswijzer 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre en op welke gebieden de Buurtteams de 

zelfredzaamheid van hun cliënten vergrootten. Dit onderzochten we op de eerste plaats aan de 

hand van een bestandsanalyse van de zogenaamde Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), waarin gegevens 

van 1.342 cliënten zijn verwerkt. De methode van onderzoek is vergelijkbaar met die uit de eerste 

twee tussenmetingen2. We kijken in dit hoofdstuk achtereenvolgens naar de uitkomsten van de 

nulmetingen op de ZRM (paragraaf 2.2) en naar die op de doelmetingen (paragraaf 2.3). In de twee 

daarop volgenden paragrafen kijken we naar de resultaten op de eindmetingen. Dat doen we in 

eerste instantie in het algemeen (paragraaf 2.4) en daarna per trede afzonderlijk (paragraaf 2.5). In 

paragraaf 2.6 kijken we tenslotte naar enkele beperkingen die de ZRM in de toepassingspraktijk met 

zich meebrengt. 

Gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) 

Sinds de start van de Buurtteams hebben de buurtteammedewerkers voor hun cliënten de 

ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) ingevuld. De ZRM maakt voor elf verschillende leefdomeinen een 

inschatting van de situatie van de cliënt op dat moment (zie voor raamwerk ZRM figuur 2.1).  

 

 

 

 

 

                                                      

2 'Meedoen naar vermogen. Tussenevaluatie pilot Buurtteams Krachtig Ondiep en Krachtig Overvecht Zuid', 2012, 

Bestuursinformatie gemeente Utrecht en ‘Monitor Buurtteams tussenrapportage. Teams Sociaal’. September 2014, IB Onderzoek 

gemeente Utrecht. 
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Figuur 2.1 Structuur van de zelfredzaamheidsmatrix (zonder vulling) 

                 Tredes 

 

 

     Domeinen 
1 

acute problematiek 

2 

niet zelfredzaam 

3 

beperkt 

zelfredzaam 

4 

voldoende 

zelfredzaam 

5 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen      

Dagbesteding       

Huisvesting      

Gezinsrelaties      

Geestelijke Gezondheid      

Fysieke gezondheid      

Verslaving      

ADL activiteiten dagelijks leven      

Sociaal Netwerk      

Maatschappelijke Participatie      

Justitie      

GGD Amsterdam: Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, Tigchelaar & Fassaert 

 

Voor elk domein en voor elke trede geeft de ZRM een inhoudelijke beschrijving van de situatie. Zo 

wordt acute problematiek (trede 1) op het gebied van huisvesting bijvoorbeeld omschreven als 

'dakloos en/of in nachtopvang'. Beperkte zelfredzaamheid op huisvestingsvlak (trede 3) wordt als 

volgt omschreven: 'in veilige, stabiele huisvesting maar slechts marginaal toereikend; in onderhuur; 

niet-autonome huisvesting'. De hulpverlener van het Buurtteam geeft voor alle elf domeinen aan 

welke score van toepassing is op de situatie van de cliënt. Voor de analyse van de ZRM-scores in dit 

rapport is gebruik gemaakt van een afslag van het KRIS-bestand van 28 oktober 2014. In deze 

afslag staan alle dossiers waarvoor één of meerdere ZRM-metingen beschikbaar zijn, sinds de start 

van de pilots in april 2012 tot de afslagdatum. Het gaat in totaal om 1.342 unieke dossiers. Als er 

meerdere metingen van eenzelfde soort per dossier beschikbaar waren (bijvoorbeeld twee 

doelmetingen), zijn we uitgegaan van de meest recente versie. 

Vier soorten metingen in de Zelfredzaamheidsmatrix 

De ZRM wordt op verschillende momenten door de medewerkers ingevuld. Er zijn vier mogelijke 

momenten. Allereerst wordt bij aanvang van de hulpverlening een nulmeting ingevuld om de 

uitgangspositie van de cliënt in te schatten. Als duidelijk is wat de cliënt wil gaan bereiken met zijn 

traject wordt ook een doelmeting ingevuld. Aan het einde van het traject doet de medewerker van 

het Buurtteam een eindmeting en in de tussenliggende perioden kunnen periodieke metingen 

worden gedaan. Niet voor alle cliënten zijn alle vier de soorten metingen verricht. Voor veel cliënten 

geldt ook dat ze nog in begeleiding zijn en er nog geen sprake is van een eindmeting. Onderstaand 

stroomschema geeft weer welke metingen er voor welke groepen cliënten zijn gerealiseerd.  
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Figuur 2.2 – Stroomschema aantal cliënten met verschillende ZRM metingen 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, november 2014 

2.2 Nulmeting ZRM: uitgangssituatie van cliënten 

1.342 geregistreerde metingen op het gebied van zelfredzaamheid 

Tot eind oktober 2014 zijn er in totaal 1.342 casussen geregistreerd in de ZRM-systematiek. Als we 

kijken naar de trede ‘acute problematiek’ dan zien we dat hiervan het vaakst sprake is op het 

domein inkomen (8%). Het minst vaak is hiervan sprake op het domein fysieke gezondheid (0%). 

Volledige zelfredzaamheid (trede 5) wordt bij aanvang van de begeleiding het vaakst aangetroffen 

op de domeinen justitie (77%), verslaving (68%) en huisvesting (53%). 
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Tabel 2.1 - ZRM scores bij aanvang hulpverlening 

Tredes 

 

 

Domeinen N 

 1 

acute 

problematiek 

 2 

niet 

zelfredzaam 

 3 

beperkt 

zelfredzaam 

 4 

voldoende 

zelfredzaam 

 5 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen 1.342 8% 24% 41% 15% 13% 

Huisvesting 1.342 2% 8% 17% 20% 53% 

Dagbesteding 1.342 3% 42% 29% 15% 11% 

Gezinsrelaties 1.342 2% 11% 26% 42% 20% 

Geestelijke Gezondheid 1.342 2% 23% 31% 33% 10% 

Fysieke Gezondheid 1.342 0% 9% 25% 34% 31% 

Verslaving 1.342 1% 5% 9% 17% 68% 

ADL vaardigheden 1.342 1% 5% 23% 29% 42% 

Sociaal Netwerk 1.342 1% 10% 38% 33% 19% 

Maatschappelijke 

Participatie 1.342 4% 19% 36% 27% 14% 

Justitie 1.342 1% 3% 6% 13% 77% 

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, november 2014 

Minste zelfredzaamheid bij ‘dagbesteding’ en ‘inkomen’ 

Als we een tweedeling maken in de scores en de eerste drie tredes beschouwen als ‘onvoldoende 

zelfredzaam’ en trede vier en vijf als ‘voldoende zelfredzaam’, dan zien we op het domein 

dagbesteding het vaakst sprake is van onvoldoende zelfredzaamheid (74%), gevolgd door inkomen 

(72%) en maatschappelijke participatie (60%). (Figuur 2.3). 

Figuur 2.3 – Onvoldoende zelfredzaamheid bij aanvang begeleiding 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, november 2014 

Buurtteam Leidsche Rijn bij aanvang meest zelfredzaam 

Omdat de nulmeting voor meer dan 1.000 cliënten is ingevuld, is het mogelijk om hiervoor naar 

verschillen tussen de zes Buurtteams te kijken. (Voor de overige resultaten zoals van doel- en 

eindmetingen is dat niet mogelijk omdat de absolute aantallen daarvoor te klein zijn). We gebruiken 

voor de vergelijking van nulmeting-uitkomsten per buurtteam gemiddelde scores (1=acute 

problematiek, 2=niet zelfredzaam, 3=beperkt zelfredzaam, 4=voldoende zelfredzaam en 
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5=volledig zelfredzaam). Hoe hoger de gemiddelde score, hoe groter de zelfredzaamheid 

gemiddeld is. Tabel 2.2 laat zien dat in Leidsche Rijn de cliënten bij aanvang van de begeleiding in 

totaal de meest gunstige uitgangspositie hebben wat zelfredzaamheid betreft. De gemiddelde ZRM-

score is 4,0. Specifiek is de situatie gunstig op de domeinen inkomen, dagbesteding, fysieke 

gezondheid, ADL-vaardigheden, sociaal netwerk en maatschappelijke participatie. Cliënten in 

Kanaleneiland Zuid laten de minst gunstige uitgangspositie zien met een totaal gemiddelde ZRM-

score van 3,5. Specifiek ongunstig is hun uitgangssituatie op de domeinen inkomen, dagbesteding, 

geestelijke gezondheid, verslaving en justitie.  

 

Tabel 2.2 – Gemiddelde ZRM scores bij aanvang begeleiding, naar Buurtteams 

 

Buurtteam

Kanalenei-

land–Zuid 

(n=101) 

Buurtteam 

Leidsche 

Rijn 

(n=144) 

Buurtteam 

Ondiep 

(n=394) 

Buurtteam 

Overvecht 

Spoorzoom 

(n=157) 

Buurtteam 

Overvecht 

Gagel 

(n=345) 

Buurtteam 

Zuilen 

(n=201) Totaal 

Inkomen 2,6 3,4 3,1 2,9 2,9 3,0 3,0 

Huisvesting 3,9 4,2 4,0 4,5 4,1 4,2 4,1 

Dagbesteding 2,5 3,5 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 

Gezinsrelaties 3,6 3,7 3,6 4,0 3,7 3,6 3,7 

Geestelijke 

Gezondheid 3,0 3,7 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 

Fysieke Gezondheid 4,0 4,2 3,7 4,2 3,8 3,9 3,9 

Verslaving 4,2 4,8 4,4 4,7 4,5 4,4 4,5 

ADL vaardigheden 4,0 4,5 3,8 4,4 4,1 3,9 4,1 

Sociaal Netwerk 3,6 4,0 3,5 3,8 3,6 3,4 3,6 

Maatschappelijke 

Participatie 3,2 3,7 3,1 3,5 3,2 3,2 3,3 

Justitie 4,2 4,8 4,5 4,8 4,6 4,8 4,6 

Totaal 3,5 4,0 3,6 3,9 3,7 3,7 3,7 

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, november 2014 

Scores: 1= acute problematiek, 2= niet zelfredzaam, 3= beperkt zelfredzaam, 4=voldoende zelfredzaam, 5= zelfredzaam 

 Significantie: Op elk thema zijn er significante verschillen tussen de Buurtteams.  

 

We geven in bijlage 3 een compleet overzicht van alle nulmetingspercentages per Buurtteam. 

2.3 Doelmeting ZRM: ambities in de begeleiding 

Gemiddeld worden op vier domeinen doelen gesteld 

In deze paragraaf kijken we naar de doelen die de begeleiders binnen de ZRM hebben gesteld ten 

aanzien van hun cliënten, nog zonder dat dat iets zegt over de behaalde resultaten. Dit doen we 

door te kijken naar de verschillen die worden gemarkeerd tussen nul- en doelmetingen. Voor 810 

cliënten is zowel een nul- als een doelmeting beschikbaar. De doelmeting is ingevuld over alle elf 

domeinen. Om te bekijken of de hulpverlener op een bepaald domein vooruitgang wil boeken met 

de cliënt, is naar het verschil tussen de nul- en de doelmeting gekeken. Als de doelscore hoger was 

dan de nulscore, dan zijn we ervan uitgegaan dat de hulpverlener en de cliënt op dit domein 

vooruitgang willen boeken. Als de doelscore gelijk was aan de nulscore, dan gaan we ervan uit dat 

de hulpverlener (en cliënt) op dit domein (a) ofwel geen problemen signaleert waarop begeleid hoeft 

te worden, (b) ofwel stabilisatie van de huidige situatie nastreeft, of (c) voorziene achteruitgang wil 

tegenhouden. We komen hier nog op terug in paragraaf 2.6. Het gemiddeld aantal domeinen 
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waarop de hulpverlener samen met de cliënt vooruitgang wil boeken komt uit op vier. Voor de 

meeste cliënten (85%) geldt dat er meerdere leefgebieden zijn waarvoor doelen zijn geformuleerd. 

In de meeste gevallen (63%) gaat het om 2 t/m 5 verschillende domeinen. Toch worden ook voor 

een aanzienlijk deel van de cliënten (22%) op zes of meer domeinen doelen gesteld. Bij één op de 

twintig cliënten wordt er op geen enkel leefgebied vooruitgang verwacht en bij één op de tien 

cliënten zijn er doelen gesteld op slechts één enkel leefgebied.  

Doelen meest ambitieus op gebied van inkomen en dagbesteding 

Uit het verschil tussen de nul- en de doelmeting kan worden afgeleid hoeveel vooruitgang de 

hulpverlener denkt te gaan boeken met de cliënt. Ook de domeinen waarbij de doelscore gelijk was 

aan de nulscore zijn meegenomen in dit gemiddelde verschil. Het gemiddelde verschil is het grootst 

op de domeinen inkomen en dagbesteding, namelijk 0,79. Eerder zagen we al dat cliënten bij 

aanvang juist het minst zelfredzaam zijn op deze onderwerpen. Ook op het gebied van geestelijke 

gezondheid (0,64) en maatschappelijke participatie (0,61) wordt redelijke vooruitgang verwacht. 

Voor huisvesting en het sociaal netwerk hoopt de begeleider ongeveer een halve stap (0,47) vooruit 

te gaan na afloop van de begeleiding. Op het gebied van gezinsrelaties (0,42), fysieke gezondheid 

(0,32) en ADL vaardigheden (0,26) wordt minder sterk ingezet. De minste vooruitgang wordt 

nagestreefd op de leefdomeinen verslaving (0,17) en justitie (0,15).  

 Figuur 2.4 – Gemiddeld verschil nul- en doelmeting (n=810) 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, november 2014 

2.4 Eindmeting ZRM: behaalde resultaten in het algemeen 

Gemiddelde totale vooruitgang 0,3 tredes 

Om iets te kunnen zeggen over de resultaten die behaald zijn op de ZRM, kijken we in deze 

paragraaf op de eerste plaats naar de verschillen in gemiddelde scores en vervolgens naar de vraag 

in hoeverre er op een leefdomein in totaal sprake is van vooruitgang, stabilisatie of achteruitgang. 
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Wat betreft totale gemiddelde vooruitgang zien we dat voor ongeveer één op de vijf cliënten 

(n=308) er zowel een nulmeting als een eindmeting beschikbaar is. Voor deze cliënten kan de 

situatie bij aanvang van de hulpverlening worden vergeleken met de situatie nadat de hulpverlening 

is afgelopen. Deze cliënten zijn vrijwel allemaal begeleid door de Buurtteams Ondiep en Overvecht 

Spoorzoom. De resultaten moeten dus ook in dit licht worden gezien. Als we alle domeinen bij 

elkaar nemen dan blijkt dat er een vooruitgang is van 0,30 tredes op de ZRM, een verschil dat 

significant genoemd kan worden. Zoomen we in op de individuele domeinen dan blijkt dat de 

grootste vooruitgang wordt geboekt op de domeinen inkomen, dagbesteding en maatschappelijke 

participatie. Op deze gebieden gaan cliënten gemiddeld circa een halve trede vooruit op de ZRM. Op 

het vlak van gezinsrelaties, sociaal netwerk, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid en ADL 

vaardigheden zijn er ook positieve veranderingen, maar die zijn minder dan een halve stap (zie 

figuur 2.5). Met uitzondering van het gevonden verschil op het leefdomein justitie zijn alle 

stijgingen significant. 

Figuur 2.5 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting (n=308) 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, november 2014 

Stabilisatie en achteruitgang  

We kunnen ook kijken naar de vraag in welke mate er op ieder leefdomein in zijn geheel sprake is 

van vooruitgang, stabilisatie of achteruitgang. Dit doen we door de domeinen te scoren op het 

percentage verschilmetingen met vooruitgang, stabilisatie en achteruitgang. Figuur 2.6 geeft hier 

een overzicht van. Zichtbaar wordt hoe stabilisatie (het gele gebied) vooral te zien is op de 

domeinen justitie en verslaving. Dit betekent dat cliënten op deze gebieden gedurende de 

begeleiding weinig ‘omhoog’ zijn geklommen binnen de ZRM-systematiek en veelal binnen 

dezelfde trede zijn gebleven tussen nul- en eindmeting. Voor de meeste andere domeinen geldt dat 

er gemiddeld meer vooruitgang gemeten is bij cliënten (groene gebied). We zien in de figuur ook 

dat 'vooruitgang' en 'stabilisatie' zich tot elkaar verhouden als communicerende vaten: is er meer 

sprake van vooruitgang, dan is er minder sprake van stabilisatie en andersom. De categorie 

‘achteruitgang’ (het rode gebied) speelt nauwelijks een rol en wordt in het algemeen minimaal 

gezien. Op de domeinen fysieke gezondheid en maatschappelijke participatie is hier beperkt sprake 
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van. Voor de gevonden verschillen moet overigens opgemerkt worden dat er slechts voor een 

minderheid van de cliënten (24%) in het totale bestand een nul- en eindmeting is ingevuld. Daarmee 

geeft het dus beperkt inzicht in de ontwikkeling. Ook is het op dit moment nog niet mogelijk om 

(op betrouwbare wijze) resultaten uitgesplitst per Buurtteam te genereren. De absolute aantallen 

per Buurtteam zijn daarvoor nu nog te klein. 

Figuur 2.6 – Vooruitgang, stabilisatie en achteruitgang in ZRM-resultaten 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, november 2014 

2.5 Resultaten op domeinen inkomen, dagbesteding en 

maatschappelijke participatie 

 

In deze paragraaf kijken we in meer detail naar de resultaten die zijn behaald op de domeinen 

inkomen, dagbesteding en maatschappelijke participatie. Deze domeinen springen in het oog, 

omdat hier enerzijds veel onzelfredzaamheid speelt bij aanvang van de begeleiding en anderzijds 

omdat er dankzij de begeleiding veel resultaten worden behaald. In bijlage 1 geven we eenzelfde 

gedetailleerd overzicht van alle domeinen.  

Inkomen: Niet-zelfredzame cliënten boeken meer winst dan beperkt zelfredzame cliënten 

De meerderheid van de cliënten (63%) scoort bij de nulmeting trede 2 of trede 3 op het leefdomein 

inkomen. Van de cliënten die tijdens de nulmeting trede 2 scoren gaat 75% er op vooruit tijdens het 

hulpverleningstraject. Daarnaast blijft bij een kwart van de cliënten de trede hetzelfde. Cliënten die 

bij de nulmeting trede 3 scoren gaan er minder vaak op vooruit op de ZRM (44%) vergeleken met 

cliënten die bij de nulmeting trede 2 scoren. Een groter deel van deze groep cliënten boekt geen 

vooruitgang, maar ook geen achteruitgang. 
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Figuur 2.7 – ZRM-resultaten op het leefdomein inkomen per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur 2.8 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein inkomen 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Dagbesteding: Iets meer winst bij beperkt zelfredzame cliënten dan bij niet-zelfredzame cliënten 

Op het domein dagbesteding scoort de meerderheid van de cliënten (73%) bij de nulmeting trede 2 

of 3. Cliënten die bij de nulmeting trede 2 scoren gaan er in 45% van de gevallen op vooruit tijdens 

de begeleiding. Van de cliënten die trede 3 scoren tijdens de nulmeting gaat 48% erop vooruit. 

Opvallend is de winst bij trede-1 cliënten (88% gaat er op vooruit, gemiddeld met twee tredes). Hier 

gaat het echter in absolute aantallen nog om een zeer kleine groep.  

 
Figuur 2.9 – ZRM-resultaten op het leefdomein dagbesteding per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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Figuur 2.10 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein dagbesteding 

 

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Maatschappelijke participatie: bijna helft van niet- en beperkt zelfredzame cliënten boekt 

vooruitgang 

De meerderheid van de cliënten (59%) scoort trede 2 of 3 op de ZRM op het leefdomein 

maatschappelijke participatie bij de nulmeting. Bijna de helft van de cliënten met een score van 

trede 2 of 3 bij de nulmeting op het domein maatschappelijke participatie gaat erop vooruit. 

Nagenoeg de rest van de cliënten boekt geen vooruitgang, maar ook geen achteruitgang.  

Figuur 2.11 – ZRM-resultaten op het leefdomein maatschappelijke participatie per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur 2.12 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein maatschappelijke participatie 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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2.6  Werken met de ZRM in de praktijk 

 

ZRM goed bruikbaar in veel casussen 

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten van de ZRM-metingen uitgebreid besproken. In een 

zestal diepte-interviews met medewerkers zijn we dieper ingegaan op het werken met de ZRM-

systematiek in de praktijk. Voor veel casussen blijkt de ZRM-systematiek goed bruikbaar volgens de 

medewerkers die er mee werken. Toch geven medewerkers ook aan het lastig te vinden dat door de 

ZRM-systematiek (onbedoeld) veel nadruk komt te liggen op ‘vooruitgang in de begeleiding’ en dat 

bepaalde nuances en ervaringen van cliënten minder goed in beeld komen. 

 

Medewerkers vinden ZRM-systematiek soms te veel gericht op ‘vooruitgang’ 

Onwillekeurig brengt het gebruik van de ZRM-systematiek met zich mee dat bij het scoren van 

cliënten vooral gedacht wordt aan het stijgen in tredes. Onderwerpen als stabilisatie en (natuurlijke) 

achteruitgang krijgen binnen de systematiek geen expliciete aandacht, terwijl er door de 

medewerkers soms heel hard gewerkt wordt om ook in deze situaties resultaten te boeken 

(bijvoorbeeld door het voorkomen van grotere achteruitgang). Een medewerkster zegt hier in zijn 

algemeenheid over: 'Stabilisatie bij een cliënt is soms al een heel mooi resultaat, maar dit kan je 

niet kwijt in de ZRM. Soms moet je als hulpverlener heel hard werken om te voorkomen dat iemand 

wegzakt. Cliënten zijn soms enorm kwetsbaar, bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke 

beperking. Dan is het al heel wat als iemand zijn leven kan blijven leiden zoals hij tot dan toe deed.'   

 

Medewerkers stellen vraagtekens bij definitie zelfredzaamheid 

Een ander aspect is dat medewerkers soms zeker vooruitgang boeken bij cliënten, maar dat zij dat 

niet als zodanig kunnen scoren binnen de ZRM, omdat er geen sprake is van een ‘volledige trede 

vooruit’. Een voorbeeld daarvan vormen volgens diverse medewerkers vooral de tredes 4 en 5 van 

de ZRM op het leefdomein inkomen. Om deze tredes te bereiken zou je volgens de systematiek 

zonder uitkering moeten leven. Dit strookt gevoelsmatig niet altijd met hoe cliënten en 

medewerkers de situatie beleven. Een voorbeeld is een cliënt die heel zelfredzaam is (geworden) op 

het gebied van het beheren van zijn uitkering. Volgens de ZRM-systematiek kan hij echter in het 

gunstigste geval als beperkt zelfredzaam worden aangemerkt. Dit geldt ook voor mensen met een 

fysieke beperking die maximaal presteren op de arbeidsmarkt, maar noodzakelijkerwijs deels 

afhankelijk zijn van een uitkering. Ook deze cliënten scoren volgens de ZRM-systematiek in het 

gunstigste geval als beperkt zelfredzaam op het domein ‘inkomen’. Volgens een medewerkster zou 

het bij dit soort casussen eerder over de vraag moeten gaan in hoeverre een cliënt wel of geen 

begeleiding nodig heeft, dan over de vraag of hij wel of geen uitkering heeft. Het begrip 

zelfredzaamheid blijkt hier op twee verschillende manieren te kunnen worden uitgelegd: (1) de 

samenleving vindt iemand niet zelfredzaam, omdat hij of zij (gedeeltelijk/tijdelijk) aanspraak maakt 

op een uitkering en (2) de samenleving vindt iemand niet zelfredzaam, omdat hij of zij begeleiding 

nodig heeft bij het op orde brengen of houden van zijn leefdomeinen. Dit laatste lijkt eerder de 

visie van buurtteammedewerkers, het eerste lijkt meer de visie van de opstellers van de ZRM. 

 

Medewerkers vinden ZRM-systematiek soms te weinig aansluiten op ervaringen cliënt 

Een ander voorbeeld van minder goed passende ZRM-systematiek is volgens een medewerker de 

casus van iemand die na begeleiding door het Buurtteam op het gebied van zelfzorg wellicht stabiel 
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is gebleven, maar toch ‘ongelukkiger’ is geworden. Gevoelens van persoonlijk welbevinden kunnen 

in de ZRM niet gescoord worden. 

 

Inhoudelijk concluderen we op basis van de toelichtingen van de medewerkers dat de ‘winst’ die 

vanuit de ZRM-analyses wordt gevonden slechts voor een deel laat zien wat de cliënten op het 

gebied van zelfredzaamheid precies bereikt hebben. Met andere woorden, het is zeer aannemelijk 

dat er in de praktijk méér aan zelfredzaamheid wordt gewonnen dan het meetinstrument ZRM laat 

zien. 
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3 Cliëntervaringen: impressie 

 

• Interviews met cliënten geven in dit onderzoek een indicatief beeld van hun 

tevredenheid. Ze blijken over het algemeen (heel) tevreden over de 

begeleiding door de Buurtteams. 

• Resultaten liggen voor cliënten voor een belangrijk deel op het vlak van zich 

minder belast voelen en beter in hun vel zitten. 

• Medewerkers hebben voor cliënten vooral een stimulerende, ondersteunende 

en (probleem)verhelderende rol. 

• Als er sprake is van ontevredenheid heeft dit vaak te maken met problemen 

rond overdracht, het gevoel van cliënt ‘alles zelf te moeten doen’, of een 

slechte klik met de medewerker. 

3.1 Inleiding 

Gesprekken met 16 cliënten 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wat cliënten zelf vinden van de begeleiding die ze kregen 

(of nog krijgen) van het Buurtteam in hun buurt. We spraken met 16 cliënten over onderwerpen als 

eerste contact, werken met plan van aanpak, activering, resultaten en toekomstig hulpzoekgedrag. 

Het werven van cliënten voor een vraaggesprek over hun tevredenheid is gebeurd met bemiddeling 

van de buurtteammedewerkers. In de praktijk bleken vooral de meer tevreden cliënten hun 

medewerking te willen verlenen. Om te voorkomen dat we daarmee een beeld schetsen dat wellicht 

te eenzijdig is, hebben we in vraaggesprekken met medewerkers het onderwerp van ‘mogelijke 

ontevredenheid’ bij cliënten expliciet aan de orde gesteld. We vroegen hen (n=6) een inschatting te 

geven van frequentie en achtergrond van ontevredenheid bij cliënten. 

Leeswijzer 

In de navolgende paragraaf kijken we naar hoe het eerste contact met de Buurtteams voor de 

cliënten tot stand zijn gekomen en de mate waarin cliënten al dan niet al bekend waren met de 

Buurtteams (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3 rapporteren we over de mening die cliënten hebben 

over de werkwijze van de Buurtteams (wat betreft plan van aanpak, activering en 

netwerkversterking). In paragraaf (3.4) bespreken we de resultaten die de begeleiding voor de 

cliënten heeft gehad, wat ze vonden van hun begeleiders en hoe ze denken in de toekomst hulp te 

zullen gaan zoeken. In de laatste paragraaf (3.5) gaan we in op de visie van medewerkers op 

mogelijke ontevredenheid bij cliënten. 
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3.2 Cliënten over kennismaking 

Eerste contact 

Op de vraag aan cliënten hoe zij in contact waren gekomen met het Buurtteam, lieten de meeste 

cliënten weten dat dit door middel van doorverwijzing was gebeurd. Enkelen noemden de afdeling 

Werk en Inkomen en de huisarts. Eén cliënte vertelde dat ze naar 'Burgerzaken' was gegaan om hulp 

te krijgen voor haar problemen en van daaruit was doorverwezen. Diverse cliënten zijn echter in 

contact gekomen met het Buurtteam doordat een bestaand hulpverleningscontact vanuit een andere 

organisatie (zoals SBWU en de Tussenvoorziening) overgedragen werd aan het Buurtteam. Als er 

sprake was van een overdrachtssituatie werd deze volgens de meeste cliënten gerealiseerd door een 

contact waarin oude en nieuwe hulpverlener beiden aanwezig waren. Bij één cliënt was er geen 

‘warme overdracht’. Deze cliënt gaf aan dat de overdracht te plotseling kwam en dat de begeleiders 

vanuit de vorige hulpverlener niet bij de overdacht aanwezig waren. De cliënt heeft al jaren 

psychische problematiek en kreeg een tijd na de overdracht een crisis. De begeleider van het 

Buurtteam wist volgens deze cliënt op dat moment niet goed wat nodig was. Het stoort deze cliënt 

vooral dat er binnen het Buurtteam niet gekeken wordt naar een begeleider met een geschikte 

achtergrond of expertise, maar naar wie er op dat moment ruimte heeft. Een andere cliënt (met 

depressieve klachten) is weliswaar tevreden over de begeleiding vanuit het Buurtteam, maar is 

desondanks toch van mening dat de hulpverleners van de ‘oude’ organisatie beter weten hoe 

iemand zich voelt, wat symptomen zijn en vervolgens goed advies geven. De cliënt mist dit bij het 

Buurtteam. 

Bekendheid 

Wij vroegen de cliënten of zij al voor hun eerste contact met de buurtteammedewerker bekend 

waren met de Buurtteams. Allen, op één na, gaven aan dat dit niet het geval was. Eén cliënt gaf aan 

wel eens langs het Buurtteam te fietsen en zich af te vragen wat dat precies was. Voor een andere 

cliënte is ook op het moment van interview nog niet duidelijk wat het Buurtteam precies is. Zij 

noemt de medewerker van het Buurtteam steevast 'de maatschappelijk werker' en lijkt zich niet 

bewust van de achterliggende organisatie. Eén cliënt merkt op dat hij het jammer vindt dat het 

Buurtteam nog zo weinig bekendheid heeft. 'Nu zoek je nog te lang voor hulp', zegt de cliënt.  

3.3 Cliënten over nieuwe werkwijze 

Plan van aanpak 

Het ‘nieuwe werken’ van de Buurtteams houdt voor cliënten vooral ook in dat ze zelf kunnen 

aangeven op welke terreinen ze begeleiding willen krijgen. Dit wordt door de medewerkers onder 

andere vertaald in het samenstellen (met de cliënt samen) van een plan van aanpak. In onze 

interviews met de cliënten hebben we gevraagd of dit ook daadwerkelijk gerealiseerd werd en wat 

ze daar van vonden. Alle geïnterviewde cliënten op één na, gaven aan dat er sprake was van een 

plan van aanpak gedurende hun begeleiding. Dit plan wordt volgens de meeste cliënten door de 

begeleider bijgehouden, meestal op papier. Eén cliënt gaf aan dat het plan alleen mondeling is 
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gemaakt. Het werken met een plan van aanpak zorgt er voor dat de begeleider steeds met de cliënt 

de stappen bespreekt die genomen moeten gaan worden. Alle cliënten laten weten tevreden te zijn 

over het werken met een plan, ze vonden het prettig en het gaf hun duidelijkheid. Cliënt F. zegt: ‘Ja, 

dat heeft [naam medewerker] goed gedaan. Het plan was heel helder en duidelijk: ‘dit gaan we 

doen’. De cliënt die aangaf dat er geen echt plan van aanpak was in de begeleiding vertelde dat hij 

de medewerkster vooral zag als een ‘sparringpartner’ voor zijn problemen en dat zij vooral een rol 

had in het doseren van zijn plannen. Zij maakt deze voor hem naar eigen zeggen realistischer en 

meer behapbaar, iets waar hij heel tevreden over was. 

Activering 

We vroegen aan de cliënten of zij sinds hun begeleiding door het Buurtteam ‘actiever zijn geworden 

in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld meer nieuwe of andere activiteiten gaan ondernemen’? Uit de 

antwoorden blijkt dat cliënten inderdaad deels actiever zijn geworden, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 

zijn gaan doen, cursus volgen, afspraken maken met huisarts, zelf telebankieren en papieren 

ordenen. Daarnaast geeft een deel van de cliënten aan dat ze door de begeleiding vooral ‘beter in 

hun vel’ zijn komen te zitten, beter zijn gaan slapen, zich minder belast zijn gaan voelen.  

Netwerkversterking 

We vroegen aan de cliënten ‘of er, sinds zij in contact zijn gekomen met het Buurtteam andere 

mensen, zoals familie, buren en vrienden, zijn gekomen die hen helpen?'. Uit de antwoorden blijkt 

dat dit om uiteenlopende redenen niet altijd gebeurd is. Eén cliënte noemt bijvoorbeeld de (niet 

aflatende) schaamte om de schuldenproblematiek die er speelt in het huishouden te delen met de 

eigen (volwassen) kinderen of andere familie. Een andere cliënt noemt het feit dat hij een prima 

netwerk heeft maar dat niemand hem van daaruit echt kon helpen bij zijn problemen, omdat ze er 

‘geen verstand van hebben’. Daarnaast zien we ook dat bij sommige cliënten het netwerk wel 

versterkt en/of vergroot wordt. Een voorbeeld daarvan is de cliënt die naar eigen zeggen vroeger al 

een goed netwerk had die hem zelfs al eerder hulp had aangeboden. In die periode deed hij het zelf 

voorkomen alsof hij geen hulp nodig had. Door de begeleiding van het Buurtteam is daar 

verandering in gekomen en bespreekt hij zijn (schulden)problemen in zijn eigen netwerk. Dit 

netwerk houdt nu ook vinger aan de pols wat uitgaven van de cliënt betreft. 

3.4 Resultaten voor de cliënten 

Mening over begeleiders 

Uit de interviewgesprekken met cliënten blijkt dat zij uiteenlopende soorten hulp van hun 

begeleiders ontvingen, variërend van ‘goede gesprekken’ tot ‘begeleiding naar de rechtszaal’.  

De meeste cliënten waren overwegend positief over de begeleiding die ze kregen. Ze noemden hun 

begeleider een 'sparring partner', iemand die ze wegwijs maakte in de bureaucratische wirwar en 

iemand die problemen helder weet uit te leggen (zie figuur 2.1).  
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Cliënten over hun begeleiders van het Buurtteam 

 

De dames van het Buurtteam kunnen goed luisteren!  

 

Je staat er niet meer alleen voor! 

 

Er is geen wachtkamer en je bent geen nummertje. 

 

Het is een warm gevoel dat je altijd bij het Buurtteam terecht kan. 

 

 

Wat betreft de bereikbaarheid van medewerkers oordeelden cliënten soms verschillend. Eén cliënte 

vond de bereikbaarheid van de medewerkster onvoldoende, waar andere cliënten echter aangaven 

dat ze het niet erg vonden als ze (pas) een dag later teruggebeld werden. Voor de cliënte die had 

aangegeven expliciet ontevreden te zijn over de hele begeleiding van het Buurtteam speelde (het 

gebrek aan) bereikbaarheid een grote rol. Deze cliënte gaf aan vanwege haar soms acute 

psychiatrische problematiek continue beschikbaarheid van haar eigen begeleidster nodig te hebben 

en dit niet te krijgen.  

Resultaten voor de cliënt 

Als we de cliënten vragen naar de resultaten die de begeleiding door het Buurtteam voor hen zelf 

heeft opgeleverd zijn ze (op één cliënte na) allemaal positief. Ze vertellen dat ze nu veel beter 

slapen en minder zorgen aan hun hoofd hebben en niet meer het gevoel hebben er 'alleen voor te 

staan'. Eén cliënte vertelde ook dat ze nu minder woedeaanvallen heeft. Figuur 2.1 geeft een 

overzicht van de meeste resultaten. Toch waren er ook een (beperkt) aantal kritische opmerkingen 

van cliënten. Eén cliënt had graag meer persoonlijke gesprekken gevoerd met de medewerkster van 

het Buurtteam dan deze toeliet en twee cliënten vonden, zoals al eerder vermeld, dat de begeleiders 

uit hun vorige organisaties meer expertise in huis had.  
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Figuur 3.1 – Resultaten van de begeleiding zoals beschreven door de cliënt   

 
Bron: Interviews cliënten, IB Onderzoek 2014 

Toekomstig hulpzoekgedrag 

We vroegen cliënten hoe ze, als ze in de toekomst nog een keer hulp nodig zouden hebben, dit 

zouden aanpakken. 14 van de 16 ondervraagde cliënten gaven aan dat zij dan zonder meer weer 

opnieuw contact zouden opnemen met het Buurtteam. Van de cliënten die dit niet zouden doen, gaf 

één cliënte aan dat ze in eerste instantie haar buurman zou inschakelen (en niet het Buurtteam). De 

andere cliënt gaf aan dat hij in het geval er in de toekomst iets aan de hand mocht zijn, hij toch 

liever naar de huisarts gaat. 'Die weet hoe ik in elkaar steek', zegt hij. 

3.5 Mogelijke ontevredenheid bij cliënten 

Medewerkers aan het woord over mogelijke ontevredenheid bij cliënten 

Om een breder beeld te kunnen schetsen van de cliëntervaringen dan alleen op basis van interviews 

mogelijk is hebben we met zes medewerkers uit de verschillende teams gesproken over mogelijke 

achtergronden van ontevredenheid bij cliënten. We vroegen hoe zij zelf de tevredenheid van hun 

cliënten over het algemeen inschatten en of ze wel eens te maken hebben, direct of indirect, met 

(expliciet) ontevreden cliënten.  

Medewerkers zien weinig ontevredenheid bij cliënten 

Medewerkers geven unaniem aan dat ontevredenheid bij cliënten over het algemeen weinig 

voorkomt. Soms is het zelfs zo dat ze het in hun eigen begeleidingstrajecten helemaal niet hebben 

meegemaakt, alleen op afstand bij collega’s. Als er sprake is van ontevredenheid dan heeft die 
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volgens de geïnterviewden vooral te maken met problemen bij overdracht uit specialistische 

organisaties, het ‘alles zelf moeten doen’ van cliënten, en het ontbreken van een persoonlijke klik. 

 

Problemen bij overdracht uit specialistische organisatie: De overdracht van cliënten vanuit een 

specialistische organisatie naar het Buurtteam verloopt volgens medewerkers niet altijd naar de 

wens van de cliënt. Soms kan dit te maken hebben met een overdrachtsgesprek dat niet goed 

verloopt. De drie partijen zijn dan aanwezig (oude begeleider, cliënt en medewerker van het 

Buurtteam) en het kan voorkomen dat er over en weer onjuiste beelden leven over wat de 

begeleiding in moet en kan houden. Daarnaast speelt ook het moeten wennen aan de nieuwe 

situatie. Zeker voor cliënten die erg gehecht waren aan een oude vaste begeleider, kan de 

(verplichte) overgang naar het Buurtteam heel moeilijk zijn. Een goede overdracht is hierbij van 

groot belang, zo stellen medewerkers. Er moet ook tijd worden ingeruimd om het vertrouwen van 

de cliënt daarbij te winnen.  

 

Het ‘alles zelf moeten doen’ van cliënten: Cliënten kunnen soms ontevreden zijn over hun 

begeleider omdat ze teveel het gevoel hebben ‘alles zelf te moeten doen’. Een medewerkster geeft 

het voorbeeld van een cliënt die wilde dat ze steeds mee zou gaan op gesprek bij een instantie. De 

medewerkster ging in ieder geval de eerste keer mee, maar wilde dit daarna afbouwen. De cliënt 

was hier heel ontevreden over. Hij vond dat hij er recht op had dat ze iedere keer mee zou gaan. Er 

zijn meer cliënten die wel eens aangeven het niet leuk te vinden dat er nu meer van ze verwacht 

gaat worden. ‘Waarom moet ik nu ineens participeren’ stelt een cliënt dan. 

 

Ontbreken van een persoonlijke klik: Medewerkers noemen ook als bron van mogelijke 

ontevredenheid bij cliënten het ontbreken van een persoonlijke klik. Op het moment dat er dan een 

gevoelige snaar wordt geraakt, is er vaak onvoldoende vertrouwen vanuit de cliënt om er verder 

samen goed uit te komen.  

 

Medewerkers merken op dat ‘tevredenheid’ soms ook een relatief begrip is. Cliënten kunnen 

bijvoorbeeld zelf tevreden zijn, terwijl de medewerker denkt: ‘daar had ik meer uit kunnen halen’. 
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4 Realisatie vernieuwde werkwijze 

 

• Bij twee van de drie cliënten is activeren naar sociale contacten 

buitenshuis redelijk tot goed gelukt. 

• Activeren richting betaald werk is bij een op de drie cliënten redelijk 

tot goed gelukt. 

• Bij de helft van de casussen is het gelukt om (extra) informele 

begeleiding te realiseren. 

• Bij één op de vijf cliënten lukt het niet of nauwelijks om de eigen 

kracht te versterken. 

4.1 Inleiding 

Uitgangspunten van het buurtteamwerken 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag in welke mate de Buurtteams de nieuwe werkwijze in de 

praktijk weten te realiseren. Met ‘nieuwe werkwijze’ bedoelen we het besteden van specifieke 

aandacht aan de uitgangspunten of leidende principes van het buurtteamwerken: (a) activering, (b) 

versterken van het eigen netwerk en zelf organiserend vermogen van cliënten, (c) versterken eigen 

kracht van de cliënt, (d) werken volgens ‘1 huishouden, 1 plan’ en (e) generalistische aanpak. 

Drie methodes van toetsing 

De realisatie van deze uitgangspunten van de werkwijze hebben we op drie manieren onderzocht. 

Ten eerste aan de hand van een groepsgesprek met alle teamleiders in april 2014. Hierin werd in 

het algemeen gepeild hoe de teamleiders aankeken tegen de mate van realisatie van de 

uitgangspunten. Daarnaast zijn de uitgangspunten besproken in de interviews met medewerkers 

van de Buurtteams [N=12] en tenslotte zijn er twee digitale inventarisaties geweest onder alle 

medewerkers van (afgesloten) casussen waarin zij konden scoren in hoeverre de bedoelde 

uitgangspunten succesvol waren toegepast. In totaal zijn op die manier 193 casussen gescoord. In 

de navolgende paragrafen gaan we apart in op de vijf uitgangspunten en kijken we aan de hand van 

de drie meetinstrumenten hoe de realisering verlopen is. 

4.2 Activering van cliënten 

Activering naar sociale contacten buitenshuis volgens medewerkers het meest succesvol 

Uit de digitale inventarisatie onder medewerkers betreffende 193 afgesloten casussen, blijkt dat van 

alle activeringsmogelijkheden voor cliënten (zoals het toeleiden naar betaald werk, vrijwilligerswerk, 
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georganiseerde activiteiten en het ondersteunen bij het aangaan van sociale contacten buitenshuis) 

deze laatste vorm het meest succesvol is (bij 65% van de casussen redelijk tot goed gelukt). Het 

gaat dan wel om casussen waar deze vorm van activering in principe past in de onderliggende 

ondersteuningsplannen van de cliënt. Het toeleiden naar georganiseerde activiteiten bleek in 44% 

van de casussen succesvol, het activeren naar betaald werk in 34% en het activeren naar 

vrijwilligerswerk bleek in 21% van de casussen succesvol te verlopen. Ook voor deze uitkomsten 

geldt dat het alleen gaat om dié casussen waar deze vormen van activering passen in de 

onderliggende ondersteuningsplannen. Cliënten waar activering bij voorbaat niet van toepassing 

was, zijn aldus buiten beschouwing gelaten (zie tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1   Door medewerkers geschatte mate van succes bij activeren cliënten ** 

 

   

Activering naar betaald werk***   

   

Redelijk tot goed gelukt  34% (N=33) 

Niet of nauwelijks gelukt  66% (N=64) 

   

Activering naar vrijwilligerswerk   

   

Redelijk tot goed gelukt  21% (N=19) 

Niet of nauwelijks gelukt  80% (N=75) 

   

Activering naar georganiseerde activiteiten   

   

Redelijk tot goed gelukt  44% (N=47) 

Niet of nauwelijks gelukt  55% (N=58) 

   

Activering naar sociale contacten buitenshuis   

   

Redelijk tot goed gelukt  65% (N=52) 

Niet of nauwelijks gelukt  34% (N=38) 

Bron: IB Onderzoek november 2014  

** Cijfers alleen voor casussen waarin de vraag in principe van toepassing is in het ondersteuningsplan 

*** Activeren naar betaald werk mag hier niet gelijkgesteld worden met ‘vinden van betaald werk’. Het gaat hier ook om het op gang brengen van een 

actief zoekproces bij cliënten naar betaald werk. 

Motivatie van cliënten belangrijk bij activering  

In interviewgesprekken merken diverse medewerkers van de Buurtteams op dat intrinsieke motivatie 

vanuit de cliënt noodzakelijk is om echt tot activering te kunnen komen. Vaak kun je volgens hen 

sowieso pas echt beginnen met activeren als je andere zaken, zoals bijvoorbeeld 

schuldhulpverlening, bij de cliënten goed op gang hebt gebracht. Het feit dat veel cliënten te maken 

hebben met ernstige financiële problemen, maakt volgens enkele medewerkers dat cliënten veel 

stress ervaren en bijvoorbeeld bang zijn uit huis gezet te gaan worden. Als dit soort spanningen 

leven bij de cliënt, is het volgens deze medewerkers te vroeg om grote activeringsdoelen te stellen. 

Eén medewerkster merkt ook op dat het activeren zonder wettelijke kaders (zoals vanuit de WWB) 

heel ‘pittig’ is. Als je vanuit de WWB iemand wil activeren, zo stelt ze, dan werk je vanuit de wet die 
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een stok achter de deur vormt. Nu moet je vanuit een ander perspectief werken en rekening houden 

met allerlei belemmeringen bij de cliënten, die voorrang moeten krijgen.  

 

Er zijn ook enkele medewerkers die vinden dat activering te allen tijde mogelijk is. Eén 

medewerkster vindt bijvoorbeeld dat activering nog te weinig onderwerp van gesprek is. Zij ziet 

hiervoor geen (psychische of financiële) belemmeringen. Activering kan volgens haar ook heel 

laagdrempelig zijn, zoals ergens anders een krantje lezen of koffie drinken. “Mensen knappen daar 

echt van op.” Een andere medewerkster is van mening dat Buurtteams veel eerder moeten beginnen 

met activering. “Welke hulpvraag je ook hebt, je moet óók over activering beginnen. Eigen kracht en 

activering zijn onlosmakelijk verbonden.” Ook deze medewerkster merkt op dat het niet meteen 

rigoureus aangepakt hoeft te worden. Kleine stapjes (die bij de cliënt passen) kunnen al heel 

krachtig zijn. 

Teamleiders missen oude werkwijze buurthuizen 

Uit de groepsinventarisatie onder alle teamleiders komt naar voren dat iedereen activering een van 

de belangrijkste ingrediënten van de begeleiding aan cliënten vindt en dat het iets is waar je zo 

vroeg mogelijk in het hulpverleningsproces mee moet beginnen. Het voordeel van het activeren 

vanuit de buurtteamsetting is dat men vanuit een klein geografisch gebied werkt en je sneller kan 

‘koppelen’: mensen en activiteiten met elkaar kan verbinden. Wel zien de teamleiders grote 

verschillen per medewerker. Iemand die de wijk goed kent is gemakkelijker in staat om te activeren 

dan een teammedewerker die vanuit een specialistisch vakgebied is ingestroomd. Teamleiders 

geven aan dat ze de oude werkwijze van de buurthuizen wel missen. Nu zijn er in de buurthuizen 

vooral sociaal makelaars werkzaam en gaat het om sterk voorgestructureerde activiteiten, waar je 

van buitenaf minder makkelijk toegang toe hebt. 

4.3 Versterken eigen netwerk cliënten 

Netwerkversterking volgens medewerkers gelukt bij helft casussen 

Uit de digitale inventarisatie van 193 afgesloten casussen blijkt dat men bij 50% van de cliënten 

heeft kunnen realiseren dat het eigen netwerk of andere informele begeleiding een deel van de 

begeleiding (van het Buurtteam) overneemt. Bij eveneens 50% is dit niet gerealiseerd. De meting 

heeft ook hier betrekking op alleen die casussen waarvoor de vraag in principe van toepassing is in 

het ondersteuningsplan van de cliënt.  



 

 36 Buurtteams - Sociaal 

Tabel 3.2   Door medewerkers geschatte mate waarin eigen netwerk of andere informele begeleiding een deel 

van begeleiding heeft overgenomen ** 

   

Wel overgenomen  50% (N=81) 

Niet overgenomen  50% (N=80) 

Bron: IB Onderzoek november 2014 

** Cijfers alleen voor casussen waarin de vraag in principe van toepassing is in het ondersteuningsplan 

Eigen netwerken belangrijk, maar niet altijd functioneel inzetbaar 

Uit interviewgesprekken met medewerkers blijkt dat zij netwerkversterking belangrijk vinden, maar 

dat het ook verschillende 'obstakels' kent. Medewerkers noemen bijvoorbeeld dat het hebben van 

een eigen netwerk niet altijd betekent dat dit ook een positieve invloed heeft op de cliënt. Soms zijn 

er dingen gebeurd in het verleden van de cliënt waardoor oude netwerken niet zomaar kunnen 

worden aangehaald. Net als de teamleiders vinden teammedewerkers het vaak ook beter om het 

netwerk aan te vullen  (bijvoorbeeld door er een Maatje bij te betrekken), dan alleen het eigen 

netwerk te willen versterken. Ook omdat het bestaand netwerk bijvoorbeeld met dezelfde 

problemen kampt als de cliënt zelf, zoals  administratieve problemen of schuldenproblematiek. Dan 

is er sprake van een negatief netwerk. Soms ook is het eigen netwerk al overbelast, bijvoorbeeld bij 

mantelzorg. Het Buurtteam moet volgens een medewerkster dan juist zoeken naar manieren om het 

bestaande netwerk te ontlasten. Eén van de medewerkers merkt op dat cliënten het moeilijk vinden 

om anderen om hulp te vragen óf ze vragen altijd aan dezelfde persoon hulp. Ze geeft hier als 

voorbeeld een echtpaar dat vaak een beroep doet op één van hun dochters (terwijl de dochter zelf 

ook medische problemen heeft). De dochter vindt het vervolgens helemaal niet leuk meer om bij 

haar ouders te komen. De buurtteammedewerkster stimuleert cliënten om ook andere mensen om 

hulp te vragen, zodat je niemand (over)belast. Met de cliënten uit het voorbeeld is onder andere 

afgesproken dat de dochter alleen nog één middag in de week naar haar ouders gaat. 

 

 

Medewerkster over eigen netwerken van de cliënt 

 

Mensen willen vaak niet dat anderen weten van hun problemen met bijvoorbeeld 

administratie en schulden … Cliënten met bijvoorbeeld verslaving of dakloosheid, die 

hebben vaak een fiks leven achter de rug waarbij familiebanden verbroken zijn … Zou 

je vanuit het Buurtteam niet gewoon moeten gaan aanleren hoe je basiscontact maakt 

met anderen? Bijvoorbeeld gewoon eens “hallo” zeggen tegen iemand uit je buurt? 

 

Meer accent nodig op vernieuwen dan op versterken netwerken 

Teamleiders laten weten dat het versterken van het eigen netwerk vaak moeilijk is. Circuits van 

sommige cliëntengroepen zijn volgens de teamleiders ‘belabberd’ en als het eigen netwerk zich dan 

al inzet voor bijvoorbeeld een verslaafd familielid, dan stopt men er vaak weer snel mee. Wat ook 

voorkomt volgens de teamleiders is dat mensen uit het eigen netwerk denken: 'nu is er een 

hulpverlener en kan ik het gaan loslaten'. Teamleiders vinden dat er in de toekomst vooral ook meer 

gekeken moet worden naar hoe je nieuwe netwerken voor de cliënten kan creëren en hoe je 

bijvoorbeeld vrijwilligers beter kan inzetten. Eén teamleider merkt op dat hij het liefste een 
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vrijwilligersteam in de wijk zou hebben in plaats van te werken met een algemene 

vrijwilligerscentrale. 

Ontwikkelingen binnen de Buurtteams op het gebied van netwerken  

Tijdens de tweede ronde interviews geeft een aantal medewerkers aan, dat er binnen de Buurtteams 

diverse instrumenten gebruikt kunnen worden om het netwerk van een cliënt beter in beeld te 

krijgen. Geduid wordt hier op de Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Volgens één van de 

medewerkers moet SNS wel méér zijn dan alleen een methodiek, anders gaat het niet werken. “Het 

moet een manier van werken worden, dán pas ben je voortdurend bezig met wat de cliënt zelf kan, 

waar hij hulp bij nodig heeft en of dat dan een professional moet zijn of iemand anders.” Als je écht 

in gesprek gaat met een cliënt en de instrumenten binnen SNS inzet (ecogram, sociogram, 

genogram), dan kom je er volgens deze medewerker meestal achter dat iemand een groter netwerk 

heeft dan in eerste instantie wordt gedacht.   

 

4.4 Versterken eigen kracht cliënten 

Eigen kracht versterking lukt volgens medewerkers bij 80% van de casussen 

Wat betreft de vraag of de eigen kracht van cliënten versterkt is geraakt door de begeleiding van de 

Buurtteams, blijkt uit de digitale inventarisatie dat dit in 81% van de casussen gebeurt. Van dit 

percentage zou het in ongeveer de helft van de gevallen (39%) gaan om een grote mate van 

vesterking en in ruim de andere helft (42%) om een geringe mate. Medewerkers zijn van mening dat 

het in ongeveer één op de vijf casussen (19%) niet gelukt is de eigen kracht daadwerkelijk te 

versterken. 

 

Tabel 3.3   Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt ** 

   

In grote mate versterkt  39% (N=69) 

In geringe mate versterkt  42% (N=74) 

Niet of nauwelijks versterkt  19% (N=33) 

Bron: IB Onderzoek november 2014  

** Cijfers alleen voor casussen waarin de vraag in principe van toepassing is in het ondersteuningsplan 

Medewerkers vinden het soms moeilijk te bepalen wat iemand nog wel of niet zelf kan 

Een voorbeeld van de manier waarop de eigen kracht van cliënten door medewerkers wordt 

versterkt is te zorgen voor bewustwording bij cliënten. Eén medewerkster vertelt hoe ze hiervoor 

zorgt bij een vrouw die de zorg voor haar (nog jonge) demente echtgenoot op zich neemt. Door met 

de vrouw te praten over wat de diagnose dementie inhoudt en meer helderheid te verschaffen over 

wat daar bij kan komen kijken, leert de vrouw haar eigen grenzen beter te kennen en te bewaken. 

Toch is het volgens de medewerkers vaak moeilijk om ieders eigen kracht te versterken. Een 

medewerkster merkt op het hele 'eigen kracht verhaal' positief te vinden, maar dat het niet werkt bij 

mensen met een psychiatrische aandoening, waaronder verslaving. Verslaafde mensen moet je 
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volgens haar tijdig in de gespecialiseerde zorg zien te krijgen. Ook noemen medewerkers dat het 

versterken van eigen kracht vooral lastig is bij zorgmijders en bijvoorbeeld de LVB-doelgroep. Bij 

deze laatste groep zie je vaak de nodige weerstanden als het gaat om zelfstandigheid verwerven en 

moet je volgens een medewerkster veel blijven herhalen 'laten we het samen doen' en van daaruit 

met zachte hand blijven aandringen op het zelf aanpakken van zaken. Aan de andere kant van het 

spectrum moet je volgens een medewerkster weer opletten bij bijvoorbeeld cliënten met een 

borderlinesyndroom, die soms weer teveel dingen zelf willen aanpakken en ondernemen en juist 

begrensd moeten worden.  

 

Het versterken van de eigen kracht geeft al met al aan de medewerkers ruimte voor discussie over 

wat er precies onder verstaan moet worden. Twee medewerkers formuleren hun mening hierover als 

volgt: 

 

Medewerkers over eigen kracht 

 

Wat is eigen kracht? Misschien is "het optimaal benutten van de mogelijkheden van de 

cliënt" een beter begrip. Eigen kracht is soms te veel gevraagd van een cliënt, daar 

kun je niet zomaar meteen mee aan de slag gaan. Op het moment dat cliënten om 

hulp vragen is de eigen kracht ver te zoeken. Soms is de nood heel hoog, zijn er 

bijvoorbeeld diepe schulden. Een hulpverlener moet dan eerst stilstaan bij de reden 

voor de hulpvraag, iemand zijn verhaal laten doen, pas later kun je het dan hebben 

over eigen kracht …’  

 

‘Soms kunnen mensen dingen ook echt niet zelf. Het versterken van de eigen kracht, 

lukt niet bij iedereen, zoals bijvoorbeeld bij een man van tachtig die al jaren 

problemen heeft. Het hangt er ook van af hoe je eigen kracht definieert. Je hoeft niet 

alles zelf te kunnen doen, maar wel op een goede manier ondersteuning weten te 

organiseren.’  

 

Teamleiders noemen te veel pampering van cliënten in het verleden 

Als het gaat om het versterken van de eigen kracht van cliënten laten teamleiders weten dat veel 

klanten in het verleden te veel ‘gepamperd’ zijn geweest door professionele hulpverleners. Door 

cliënten meer los te laten, gaan ze ook meer zelf doen, is hun mening. Een manier om dat vorm te 

geven is volgens één van de teamleiders om eerst op huisbezoek te gaan en daarna op kantoor af te 

spreken en daarna een telefoonnummer te geven waarop de cliënt hen kan bereiken. Eén van de 

teamleiders merkt op: ‘Soms zou ik touw willen hebben om mijn medewerkers de armen op de rug 

te binden. Die hebben soms te veel inlevingsvermogen’. 

4.5 Werken volgens 1 huishouden, 1 plan 

Bij 53% van de casussen lukt regievoering volgens medewerkers goed 

Een belangrijk aspect van de nieuwe methodiek van de Buurtteams is het streven om waar mogelijk 

te werken vanuit het idee ‘één cliënt – één plan van aanpak – één hulpverlener’. Dat betekent dat de 

medewerker van het Buurtteam in geval er (nog) een andere hulpverlener bij de cliënt betrokken is, 
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ofwel het werk van deze hulpverlener zelf overneemt, ofwel de regie neemt over het totale 

hulpverleningspakket. Uit de digitale inventarisatie van 193 afgesloten casussen blijkt de regie in 

53% van de casussen goed te zijn behouden/verkregen, in 34% was dit in geringe mate gelukt en in 

14% van de casussen was dit niet of nauwelijks gelukt (tabel 3.4). 

 

Tabel 3.4  Mate waarin het volgens medewerkers gelukt is centrale regie over de hulpverlening te 

krijgen/houden ** 

   

Goed gelukt  53% (N=79) 

In geringe mate gelukt  34% (N=49) 

Niet of nauwelijks gelukt  14% (N=21) 

Bron: IB Onderzoek november 2014 

** Cijfers alleen voor casussen waarin de vraag in principe van toepassing is in het ondersteuningsplan 

Wisselend beeld op regievraagstuk 

Uit interviewgesprekken met medewerkers bleek een gemengd beeld als het ging over het voeren 

van de regie op alle hulpverlening rond een cliënt. Eén medewerkster merkt op dat de andere 

begeleiders van de cliënt haar ‘niet in de weg zitten’. Ze geeft aan dat er korte lijnen zijn naar deze 

begeleiders. Een andere medewerkster laat echter weten dat het toch wel ‘vechten is om de regie te 

krijgen’. Ze geeft het voorbeeld van een gezin waar moeder en zoon ieder (los van elkaar) 

begeleiding krijgen (moeder van een begeleider buiten het Buurtteam). Het is voor haar moeilijk om 

de zoon goed te activeren, omdat de moeder moeite heeft met alleen thuis zijn en haar eigen traject 

heeft met haar hulpverlener. Medewerkers geven in ieder geval aan dat  het belangrijk is dat er een 

goede afstemming is in het geval er meerdere hulpverleners zijn, dat ieders rol en taken helder zijn 

en dat er vooral niet óver de cliënt gesproken wordt in plaats van mét de cliënt. Eén medewerkster 

geeft hier het voorbeeld van een bewindvoerder die geneigd is met haar over de cliënt te praten, 

waarop deze buurtteammedewerkster telkens zegt: “Bel de cliënt zelf maar even.” 

Afstemming kan nog beter volgens teamleiders 

Teamleiders geven aan dat het in de praktijk niet zo is dat er bij alle cliënten sprake is van één 

begeleider. Instanties als thuiszorg, schuldhulpverleners, behandelaars uit de verslavingszorg of 

Altrecht zijn regelmatig in beeld. Volgens de teamleiders kan de afstemming met deze partijen vaak 

nog wel beter en ligt hier nog een mogelijke ontwikkelopdracht. De belangrijkste opgave volgens de 

teamleiders is dan ook niet het ‘alleen’ willen begeleiden vanuit het Buurtteam, maar het hebben 

van voldoende regie. 

4.6 Generalisme versus specialisme 

In 25% van casussen verwijzing naar aanvullende specialistische zorg 

In de schriftelijke enquête voor de medewerkers vroegen wij hen in hoeverre zij in casussen alsnog 

cliënten hebben doorverwezen naar (aanvullende) specialistische zorg [N=193]. Deze 

doorverwijzing bleek te hebben plaatsgevonden bij 25% van de casussen (tabel 3.5).  
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Tabel 3.5   Mate waarin doorverwijzing heeft plaatsgevonden naar (aanvullende) specialistische zorg ** 

Wel doorverwijzing 25%   (N=47) 

Geen doorverwijzing 75% (N=144) 

Bron: IB Onderzoek november 2014    

 

Uit interviewgesprekken met medewerkers blijkt dat verwijzingen met name plaatsvinden naar: 

• Specialistische organisaties ten behoeve van diagnostiek 

• Specialistische organisaties ten behoeve van aanvullende of plaatsvervangende behandeling 

• Psychologenpraktijk 

• Crisisdienst van Altrecht 

• De Waag (agressietraining) 

• Victas (indien verslavingsproblematiek teveel inwerkt op andere gebieden) 

In de meeste gevallen zijn de verwijzingen aanvullend op de begeleiding van het Buurtteam. In 

enkele gevallen gaat de cliënt voor behandeling in het geheel over naar een andere organisatie. 

Medewerkers zowel tevreden als waakzaam over generalistische aanpak 

Uit de interviewgesprekken met medewerkers maken we op dat het generalistisch werken in grote 

lijnen positief beoordeeld wordt. Eén medewerkster zegt bijvoorbeeld dat ze het prettig vindt om 

met andere deskundigen samen te werken en van hen te leren en andersom ook aanspreekpunt 

voor anderen te kunnen zijn. 'Het werkt voor mij', voegt ze er aan toe. Toch worden er ook kritische 

opmerkingen geplaatst. Eén medewerkster zegt dat je ‘goed moet blijven opletten dat mensen de 

goede scholing krijgen … je moet opletten waar de hiaten zitten …. Je bent niet van de ene op het 

andere moment een generalist …'  Een andere medewerkster spreekt op dit gebied ook haar zorg 

uit over de toekomst en is bang dat er dan misschien te weinig tijd zal zijn voor medewerkers om 

bij te scholen en van elkaar te leren. Ook is er een medewerkster die wel eens twijfelt of ze cliënten, 

die door hun vorige begeleiders/instanties goed geholpen werden, wel net zo goed kan helpen. Dat 

heeft volgens haar met expertise te maken en daar is volgens haar bij het generalistische werken 

nog wel een slag in te maken. ‘Je hebt nog niet alles in huis, dat moet wel groeien’, zegt ze. 

 

Een medewerker geeft hier als voorbeeld een cliënt met NAH. Deze cliënt zei bijvoorbeeld zelf te 

koken, maar de medewerker vermoedt nu dat dit waarschijnlijk niet waar is. Tijdens trainingen heeft 

ze namelijk geleerd dat er bij NAH bepaalde delen van de hersenen beschadigd worden en dat 

cliënten daardoor bijvoorbeeld geen overzicht kunnen houden of zichzelf overschatten. Met deze 

kennis zou de medewerker daar een volgende keer meer op letten en doorvragen. 

 

Sommige medewerkers tonen zich bezorgd over de vraag of de oorspronkelijke specialismen niet 

teveel dreigen te verdwijnen. Eén medewerkster gaf aan dat er bij haar in het team, in geval van 

moeilijke casussen op bijvoorbeeld gebied van psychiatrie, LVB of verslaving, er standaard twee 

begeleiders worden ingezet.  
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Medewerkers over generalisme 

 

Het is handig als een collega met bepaalde expertise als schaduwcollega optreedt en meekijkt. 

 

Door generalistisch te werken houd je het overzicht. 

 

Je moet een generalistische blik hebben. Het één heeft invloed op het ander. 

 

Je kunt als generalist niet alles. Als je maar weet waar je je specialistische kennis haalt. 
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5 Samenvatting en conclusies 

 

5.1 Inleiding 

Dit rapport vormt de helft van een monitorverslag naar het functioneren van de zes Buurtteams in 

Utrecht. Tegelijk met dit rapport, dat over de Teams Sociaal gaat, verschijnt er ook een rapport over 

de Teams Jeugd & Gezin. Beide rapporten vormen tezamen een breed verslag van resultaten met het 

buurtteamwerken. Eerder verschenen er al diverse tussenrapportages. De vier hoofdvragen van dit 

onderzoek zijn:  

 

1. Met welke kengetallen hebben de Buurtteams op dit moment te maken als het gaat om 

eigenschappen van de buurten waarin zij werkzaam zijn, bereik onder cliënten, 

begeleidingsduur en achtergrondkenmerken van cliënten? 

2. In welke mate vergroot de inzet van de Buurtteams de zelfredzaamheid van cliënten en op 

welke leefdomeinen uit de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en wat is het beeld van 

professionals bij deze scoring op de ZRM? 

3. Wat vinden cliënten van de begeleiding van het Buurtteam en wat zijn voor hen de 

resultaten? 

4. In welke mate realiseert het Buurtteam de uitgangspunten van de werkwijze zoals 

activering, netwerkversterking, eigen krachtversterking, werken volgens 1 gezin, 1 plan? 

 

Voor het beantwoorden van deze vragen gebruiken we uiteenlopende instrumenten, zoals 

bestands- en registratie-analyses, diepte-interviews en een inventarisatie van behaalde resultaten 

op casusniveau. 

5.2 Bereik, begeleidingsduur, cliënt- en buurtkenmerken 

 

Voorlopige kengetallen laten zien dat de zes Buurtteams op dit moment een ‘werkveld’ van bijna 

100.000 inwoners bedienen, wat overeenkomt met bijna 50.000 huishoudens. Er zijn inmiddels 

3.332 casussen geregistreerd, wat betekent dat het gemiddelde bereik van de teams 8% van het 

totaal aan huishoudens is. Hierbij doen zich wel onderlinge verschillen voor omdat niet alle teams 

een even grote en ‘zware’ buurt bedienen. Over het bereik van cliënten merken medewerkers op dat 

dit ‘goed loopt’. De teams kennen over het algemeen een grote toeloop aan cliënten, mede door 

toenemende verwijzingen door huisartsen en wijkagenten. Ook laten medewerkers weten preventief 

veel te kunnen doen voor bewoners, doordat ze in een vroeg stadium hulp kunnen bieden bij 

betalingsachterstanden bij energieleveranciers en/of woningbouwverenigingen. Huisuitzettingen 

kunnen daardoor veelvuldig voorkomen worden. De gemiddelde doorlooptijd van alle casussen is 

8,1 maanden. Voor de afgeronde casussen geldt dat 57% tussen de één en zes maanden heeft 

geduurd, 22% tussen de zes maanden en één jaar en 12% langer dan één jaar. Kijken we naar de 

nog lopende casussen dan loopt 43% tussen de zes maanden en één jaar en 18% langer dan één 
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jaar. Van alle casussen (afgerond en lopend) loopt één op de zeven (16%) langer dan één jaar. Wat 

cliëntkenmerken betreft zien we dat cliënten van de Buurtteams even vaak man als vrouw zijn en 

voor het grootste deel in de leeftijd tussen 30 en 59 jaar. De problemen die het vaakst gezien 

worden hebben te maken met (gebrek aan) zelfredzaamheid op het gebied van dagbesteding, 

inkomen en maatschappelijke participatie. Bij ruim één op de vijf (22%) cliënten is er naar 

inschatting van de medewerkers sprake van een taalbarrière en bij ruim een kwart van de cliënten 

(26%) speelt er een belemmering op cognitief gebied. Achtergrondkenmerken van de buurten (zoals 

buurtbeleving en kwetsbaarheid van inwoners) laten zien dat er in Kanaleneiland Zuid veel sociaal 

isolement is en weinig sociale cohesie. In Leidsche Rijn zijn de scores op sociaal gebied veel 

gunstiger. De achtergrondkenmerken kunnen worden opgevat als indicatoren om toekomstige 

ontwikkelingen in de werkgebieden van de Buurtteams te monitoren. 

5.3 Zelfredzaamheid 

Conclusies op basis van zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) 

Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de zelfredzaamheid van cliënten is toegenomen 

door interventies van de Buurtteams, analyseerden we meetgegevens van zo'n 1.342 cliënten op de 

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). De ZRM maakt het mogelijk om cliënten op elf verschillende 

leefdomeinen te scoren op hun niveau van zelfredzaamheid (inkomen, huisvesting, dagbesteding, 

huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, ADL-vaardigheden, 

sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie). De niveaus waarop kan worden gescoord 

binnen een leefdomein zijn: acute problematiek (trede 1), niet zelfredzaam (trede 2), beperkt 

zelfredzaam (trede 3), voldoende zelfredzaam (trede 4) en volledig zelfredzaam (trede 5). Uit de 

analyse van de Zelfredzaamheidsmatrix blijkt dat: 

• Minste zelfredzaamheid bij aanvang begeleiding: Zelfredzaamheid van cliënten bij aanvang van 

de begeleiding is gemiddeld het laagst op de domeinen dagbesteding en inkomen. 

• Begeleidingsdoelen: Er worden gemiddeld per cliënt op vier ZRM-domeinen begeleidingsdoelen 

gesteld door medewerkers en cliënten samen. De medewerkers verwachten het meeste resultaat 

te kunnen behalen op de leefdomeinen dagbesteding en inkomen. Medewerkers verwachten bij 

één op de twintig cliënten op geen enkel leefgebied vooruitgang te kunnen boeken binnen de 

ZRM-systematiek. 

• Verschillen in uitgangssituatie cliënten tussen teams: Het Buurtteam Leidsche Rijn valt in 

gunstige zin op als het gaat om de uitgangspositie van cliënten. Zij scoren relatief gunstig op 

de leefdomeinen inkomen, dagbesteding, fysieke gezondheid, ADL-vaardigheden, sociaal 

netwerk en maatschappelijke participatie. Het Buurtteam Kanaleneiland Zuid valt daarentegen in 

ongunstige zin op, doordat er relatief veel ongunstige uitgangsposities van cliënten zijn op de 

leefdomeinen inkomen, dagbesteding, geestelijke gezondheid, verslaving en justistie. 

• Vooruitgangsresultaten: In de praktijk wordt gemiddeld de meeste vooruitgang geboekt op de 

domeinen dagbesteding, inkomen, geestelijke gezondheid en maatschappelijke participatie. De 

totale gemiddelde vooruitgang voor alle cliënten waarvan een eindmeting bekend is, is 0,3 

tredes (op een schaal van 0 tot 4). 



 

 45 

Werken met de ZRM in de praktijk 

In een zestal diepte-interviews met medewerkers zijn we dieper ingegaan op het werken met de 

ZRM-systematiek in de praktijk. Voor veel casussen blijkt de ZRM-systematiek goed bruikbaar 

volgens de medewerkers. Toch geven medewerkers ook aan het lastig te vinden dat door de ZRM-

systematiek (onbedoeld) veel nadruk komt te liggen op ‘vooruitgang in de begeleiding’ en dat 

bepaalde nuances en ervaringen van cliënten minder goed in beeld komen. Als we de bevindingen 

van de ZRM bestandsanalyse leggen naast alle toelichtingen van medewerkers, dan concluderen we 

dat de cijfermatige ZRM-analyses slechts gedeeltelijk laten zien wat cliënten op het gebied van 

zelfredzaamheid precies bereikt hebben. Het is zeer aannemelijk om te stellen dat er méér aan 

zelfredzaamheid wordt gewonnen binnen het buurtteamwerken dan het meetinstrument ZRM sec 

laat zien. 

5.4 Tevredenheid van cliënten 

 

Wat betreft de tevredenheid van cliënten vroegen we aan 16 van hen wat zij vonden van de 

begeleiding door de Buurtteams. Daarnaast vroegen we aan medewerkers om een inschatting te 

geven van frequentie en achtergrond van mogelijke ontevredenheid bij cliënten.  

 

Geïnterviewde cliënten grotendeels tevreden 

Wat betreft het eerste contact van cliënten met het Buurtteam blijkt dit enerzijds tot stand te komen 

door verwijzingen van bijvoorbeeld huisarts of de afdeling Werk en Inkomen. Anderzijds gaat het 

ook om overdrachtssituaties waarbij de cliënt vanuit een bestaand hulpverleningstraject (SBWU, 

Tussenvoorziening) toegeleid wordt naar het Buurtteam. Over het algemeen verloopt deze 

overdracht zonder problemen. Twee cliënten gaven echter aan dat ze vonden dat hun vroegere 

hulpverlener over meer expertise beschikte. Bijna alle cliënten gaven aan vooraf niet bekend te zijn 

geweest met het Buurtteam. Zo goed als alle cliënten gaven aan tijdens de begeleiding te hebben 

gewerkt met een plan van aanpak. Dit ervoeren ze als prettig en duidelijkheid gevend. Op het 

gebied van activering zien we dat cliënten voor een deel ook inderdaad meer ondernemend zijn 

geworden na de begeleiding door het Buurtteam, zoals het starten van vrijwilligerswerk, zelf contact 

leggen met artsen en dergelijke. Cliënten noemen echter vooral dat ze in het algemeen 'beter in hun 

vel' zijn komen te zitten. Netwerkversterking speelt bij een klein deel van de cliënten die we 

spraken een rol in de zin dat men meer is gaan praten over hun problemen met bekenden. Diverse 

cliënten laten echter weten dat netwerkversterking niet van toepassing is omdat hun netwerk op 

zich al wel goed was, maar hen op hun probleemgebied niet kon helpen. Het beeld dat cliënten over 

begeleiders hadden varieert van 'sparring partner' tot iemand die ze wegwijs maakt in de 

bureaucratische wirwar. Over het algemeen waren de cliënten die wij spraken zeer positief over hun 

begeleiders. Toch speelde er voor een enkeling ook het feit dat ze de medewerker te weinig 

bereikbaar vonden of te ondeskundig. Op onze vraag hoe zij de resultaten van de begeleiding voor 

zichzelf zouden willen omschrijven, kregen we te horen dat ze sinds de begeleiding van het 

Buurtteam beter zijn gaan slapen, minder zorgen aan hun hoofd hebben, niet meer het gevoel 

hebben er 'alleen voor te staan' en bijvoorbeeld minder last hebben van woedeaanvallen. De meeste 

cliënten zouden in geval ze opnieuw problemen ondervinden zonder meer direct teruggaan naar het 
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Buurtteam. Twee van de zestien geïnterviewde cliënten gaven echter aan toch eerst naar een 

buurman, respectievelijk huisarts terug te gaan.  

 

Medewerkers hebben relatief weinig te maken met ontevreden cliënten 

Uit interviewgesprekken met medewerkers over het onderwerp ‘ontevredenheid bij cliënten’ blijkt 

dat zij dit in de praktijk weinig tegenkomen en er zelf vaak nooit mee te maken hebben gehad. Als 

er al sprake is van ontevredenheid, dichten zij dit toe aan (a) problemen bij de overdracht vanuit 

een specialistische organisatie, (b) weerstand bij cliënten om ‘alles zelf te moeten doen’ en (c) het 

ontbreken van een persoonlijke klik. 

5.5 Realisering nieuwe werkwijze 

 

Om te zien in hoeverre de Buurtteams de basisuitgangspunten van hun vernieuwde werkwijze goed 

uit kunnen voeren, evalueerden we de uitganspunten 'activering', 'netwerkversterking', 'versterken 

van eigen kracht', 'bundelen van de begeleiding' en 'generalistisch werken'. We voerden een 

groepsgesprek met teamleiders hierover, stelden interviewvragen aan medewerkers (12) en voerden 

een digitale inventarisatie uit van resultaten op casusniveau (N=193).  

 

Op het gebied van activering zien we dat het ondersteunen van cliënten bij het aangaan van sociale 

contacten buitenshuis in 65% van de casussen succesvol verliep. Het gaat dan wel om casussen 

waar deze vorm van toeleiding in principe past in de onderliggende ondersteuningsplannen. Het 

activeren naar georganiseerde activiteiten bleek in 44% van de casussen succesvol, het activeren 

naar betaald werk in 34% en het activeren naar vrijwilligerswerk bleek in 21% van de casussen 

succesvol te verlopen. Ook voor deze uitkomsten geldt dat het alleen gaat om dié casussen waar 

deze vormen van activering volgens medewerker in principe passend is. Activering is volgens de 

teamleiders in het algemeen goed te realiseren door de overzichtelijke geografische omvang van 

het werkgebied. Wel wordt de veranderde functie van buurthuizen betreurd omdat daar nu vooral 

sterk voorgestructureerde activiteiten plaatsvinden waar men van buitenaf minder makkelijk 

toegang toe heeft. Medewerkers merken op dat activering niet altijd (direct) mogelijk is omdat de 

cliënt soms nog teveel in beslag wordt genomen door grote (financiële) zorgen of andere 

belemmeringen. Ook stellen zij dat intrinsieke motivatie van de cliënt nodig is om echt tot 

activering te kunnen komen. 

 

Waar het netwerkversterking betreft zien we dat dat in 50% van de casussen waar dit onderwerp in 

principe actueel is, gerealiseerd kon worden. Zowel teamleiders als medewerkers merken op dat het 

versterken van het eigen netwerk van de cliënt vaak problematisch is omdat het eigen netwerk soms 

al snel afhaakt, met eenzelfde soort problematiek kampt als de cliënt zelf, overbelast is of 

anderszins niet functioneel versterkend kan optreden. In plaats van het versterken van het eigen 

netwerk wordt door de Buurtteams dan ook meer gefocust op het aanvullen van bestaande 

netwerken met bijvoorbeeld mensen uit Maatjesprojecten of (ander) vrijwilligerswerk. Eén 

teamleider merkt op dat hij het liefst een vrijwilligersteam in de wijk zou hebben in plaats van te 

werken met een algemene vrijwilligerscentrale. 
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Voor casussen waar het versterken van de eigen kracht van toepassing is, zeggen de medewerkers 

van de Buurtteams dat ze bij 39% van de cliënten de eigen kracht in grote mate hebben kunnen 

versterken, bij 42% in geringe mate en bij 19% niet of nauwelijks. Teamleiders zijn van mening dat 

cliënten in het algemeen goed gestimuleerd kunnen worden om meer zelf te doen. Medewerkers 

van de Buurtteams vinden het versterken van de eigen kracht van cliënten een belangrijk 

hulpverleningsdoel, maar hebben wel meer vragen over wanneer ze wel of niet hierop moeten 

aansturen. Ze laten weten het soms als een grijs gebied te zien en het belangrijk te vinden dat de 

cliënt eerst zijn eigen verhaal doet en het pas daarna te gaan hebben over eigen kracht. Soms lukt 

het versterken van de eigen kracht ook echt niet volgens hen, omdat mensen sommige dingen echt 

niet zelf kunnen. 

 

De ambitie om te gaan werken met 1 gezin, 1 plan lukt volgens medewerkers in 53% van de 

casussen goed en in 35% van de casussen in geringe mate. In 14% van de casussen lukt het niet of 

nauwelijks. Regelmatig komt het voor dat cliënten van de Buurtteams ook contact hebben met 

andere hulpverlenings- of zorgorganisaties (thuiszorg, Victas, Altrecht, schuldhulpverlening). De 

belangrijkste opgave volgens de teamleiders is niet zozeer het ‘alleen’ willen begeleiden vanuit de 

Buurtteams, maar om te zorgen voor voldoende regie in het hulpverleningsproces. In 

interviewgesprekken met medewerkers blijkt een wisselend beeld waar het gaat om (tevredenheid 

over) de te voeren regie in de hulpverlening. Eén medewerkster merkt op geen hinder te 

ondervinden van de aanwezigheid van andere hulpverleners in begeleiding van haar cliënten. Ze 

heeft korte lijnen met hen en ze zitten haar ‘niet in de weg’. Een andere medewerkster merkt echter 

op dat er wel degelijk spanningshaarden ontstaan bij cliënten in wiens gezinnen ook andere 

hulpverleners werken.  

 

Wat betreft de generalistische aanpak van de begeleiding van cliënten, zien we bij medewerkers 

zowel tevredenheid als waakzaamheid. Medewerkers laten weten over het algemeen heel tevreden 

te zijn om generalistisch te kunnen werken. Het bevalt ze goed om onderling van elkaar te leren en 

om elkaar aan te vullen. Tegelijkertijd is er sprake van waakzaamheid over de vraag of men op alle 

punten wel genoeg expertise in huis heeft. ‘Je bent niet van het ene op het andere moment een 

generalist’ zegt één van de medewerksters bijvoorbeeld. Ook is er zorg over de vraag of er in de 

toekomst wel genoeg ruimte blijft voor medewerkers om van elkaar te leren, bij te scholen en te 

voorkomen dat er expertise verloren gaat. Uit de casusinventarisatie blijkt dat bij 25% van de 

begeleidingen er een doorverwijzing heeft plaatsgevonden naar (aanvullende) specialistische zorg, 

waaronder overigens ook eenmalige professionele interventies werden begrepen. Doorverwijzingen 

vinden volgens medewerkers met name plaats naar specialistische organisaties (vanwege 

diagnostiek, aanvullende of plaatsvervangende behandeling), een psychologenpraktijk, De Waag, 

Victas of het ‘voorveld’ met informele voorzieningen. 

5.6 Aanbevelingen 

 

Het werk van de buurtteams Sociaal laat op hoofdlijnen een heel positief beeld zien: het bereik van 

de teams is groot, cliënten ervaren de hulp vooral als stimulerend, ondersteunend en 

(probleem)verhelderend en voelen zich door de begeleiding beter in hun vel zitten. Er worden door 
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de medewerkers veel resultaten geboekt op de leefdomeinen ‘inkomen’, ‘dagbesteding’ en 

‘maatschappelijke participatie’ en netwerken van de cliënten worden in 50% van de gevallen 

versterkt en/of vergroot. Als we onze blik op de toekomst richten, lijkt het ons op basis van de 

uitkomsten van deze monitor van belang om aan drie aspecten van het werk van de buurtteams 

verder aandacht te besteden. We doelen op ‘omgaan met chroniciteit’, ‘versterken van de 

uitwisseling van kennis en ervaring van de teams’ en ‘verfijning van het meetinstrument ZRM'. 

 

Omgaan met chroniciteit 

• Het werk van de buurtteams is op dit moment nog in ontwikkeling. Dat betekent dat er 

vanuit de buurtteams nog geen langdurende ervaring is opgedaan met het werken met 

cliënten bij wie de problemen (zo goed als) chronisch van aard zijn. Van belang hierbij is 

op te merken dat er bij relatief veel cliënten van de buurtteams ook belemmeringen van 

cognitieve aard spelen (tussen de 26% à 42%) en er frequent sprake is van (soms moeilijk te 

slechten) taalbarrières (22%). Het lijkt ons van belang om oplossingsrichtingen te vinden 

die kunnen voorkomen dat de buurtteams na verloop van tijd gaan ‘dichtslibben’ met 

cliënten waarbij langdurige problematiek of chroniciteit een rol speelt en de 

oorspronkelijke doelstelling om te werken met in tijd afzienbare trajecten in het gedrang 

komt. 

 

Versterken van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen teams 

• Uit gesprekken met medewerkers en teamleiders blijkt dat men weliswaar binnen het eigen 

team veel uitwisselt, maar dat de uitwisseling tussen de teams nog minder goed op gang is 

gekomen. Dit resulteert er in dat sommige procedures (bijvoorbeeld ten aanzien van 

preventief werken) door de buurtteams onderling soms verschillend worden opgepakt. De 

ervaringen die buurtteams los van elkaar opdoen met partijen als bijvoorbeeld sociaal 

makelaars, Werk & Inkomen, woningbouwverenigingen en huisartsen zouden ons inziens 

sterker onderling gedeeld kunnen worden. Ditzelfde geldt voor ‘werkzame bestanddelen’ 

in de werkwijze in het algemeen. Teams zouden meer van elkaars ervaringen kunnen leren 

op het gebied van bijvoorbeeld (omgaan met) psychiatrie, huiselijk geweld, 

netwerkversterking, preventief werken en imagoversterking.  

 

Verfijning van meetinstrument ZRM 

• Resultaten op het gebied van zelfredzaamheid worden in deze rapportage gemeten aan de 

hand van de ZRM (ZelfRedzaamheidsMatrix). Dit meetinstrument biedt veel mogelijkheden 

voor het op betrouwbare manier kwantificeren van behaalde resultaten. Medewerkers 

merken echter ook op dat de ZRM zich vooral richt op ‘vooruitgang’ bij de cliënt en minder 

op stabilisatie of het voorkomen van achteruitgang. Omdat dit aspecten zijn die vaak een 

rol spelen in de begeleiding van cliënten, is het van belang om het meetinstrument op dit 

punt in de toekomst te verfijnen zodat er een breder beeld ontstaat van behaalde 

resultaten.  
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Bijlagen 

1 ZRM: Resultaten op de afzonderlijke tredes 

 

Inkomen 

Trede-2 cliënten boeken meer winst dan trede-3 cliënten 

De meerderheid van de cliënten (63%) scoort bij de nulmeting trede 2 of trede 3 op het leefdomein 

inkomen. Van de cliënten die tijdens de nulmeting trede 2 scoren gaat 75% er op vooruit tijdens het 

hulpverleningstraject. Daarnaast blijft bij een kwart van de cliënten de trede hetzelfde. Cliënten die bij 

de nulmeting trede 3 scoren gaan er minder vaak op vooruit op de ZRM (44%) vergeleken met cliënten 

die bij de nulmeting trede 2 scoren. Een groter deel van deze groep cliënten boekt geen vooruitgang, 

maar ook geen achteruitgang. 

 

Figuur B.1 – ZRM-resultaten op het leefdomein inkomen per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.2 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein inkomen 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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Dagbesteding 

 

Iets meer winst bij trede-3 cliënten dan trede-2 cliënten 

Op het domein dagbesteding scoort de meerderheid van de cliënten (73%) bij de nulmeting trede 2 of 

3. Cliënten die bij de nulmeting trede 2 scoren gaan er in 45% van de gevallen op vooruit tijdens de 

begeleiding. Van de cliënten die trede 3 scoren tijdens de nulmeting gaat 48% erop vooruit. Opvallend 

is de winst bij trede-1 cliënten (88% gaat er op vooruit, gemiddeld met twee tredes). Hier gaat het 

echter in absolute aantallen nog om een zeer kleine groep.  

 

Figuur B.3 – ZRM-resultaten op het leefdomein dagbesteding per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.4 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein dagbesteding 

 

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Huisvesting 

 

Twee derde van de trede-2 en trede-3 cliënten gaat er op vooruit 

Op het leefdomein huisvesting scoort 28% van de cliënten trede 2 of 3 bij de nulmeting. Het merendeel 

van de cliënten is wat betreft huisvesting voldoende of volledig zelfredzaam (70%). Van de cliënten die 

trede 2 of 3 scoren bij de nulmeting gaat twee derde erop vooruit tijdens de begeleiding 

(respectievelijk 66% en 65%). Een klein deel van de cliënten die trede 3 scoren bij de nulmeting gaan er 

op achteruit gedurende het traject (3,5%). De resultaten voor trede 2 zijn voorlopig nog indicatief, 

vanwege de lage absolute aantallen. 
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Figuur B.5 – ZRM-resultaten op het leefdomein huisvesting per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.6 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein huisvesting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Gezinsrelaties 

 

Bijna helft trede-3 cliënten gaat er op vooruit 

Ruim eenderde van de cliënten (37%) scoort bij de nulmeting trede 2 of 3 op het leefdomein 

gezinsrelaties. De meerderheid van de cliënten die bij de nulmeting trede 2 scoren boekt vooruitgang 

tijdens de begeleiding (83%). Dit resultaat is echter voorlopig nog indicatief vanwege de lage absolute 

aantallen. Van de cliënten die trede 3 scoren bij de nulmeting gaat bijna de helft erop vooruit (49%).  

 

Figuur B.7 – ZRM-resultaten op het leefdomein gezinsrelaties per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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Figuur B.8 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein gezinsrelaties 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Geestelijke gezondheid 

 

Meeste vooruitgang bij trede-2 cliënten 

Ongeveer de helft van de cliënten (49%) scoort trede 2 of 3 op het leefdomein geestelijke gezondheid 

tijdens de nulmeting. Van de cliënten met een score op trede 2 bij de nulmeting boekt 62% vooruitgang 

tijdens het traject. Cliënten die bij de nulmeting trede 3 scoren gaan er in 46% van de gevallen op 

vooruit. 

 

Figuur B.9 – ZRM-resultaten op het leefdomein geestelijke gezondheid per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.10 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein geestelijke gezondheid 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

  

1,50

1,17

0,54

0,05

-0,07

-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

acute problematiek

niet zelfredzaam

beperkt zelfredzaam

voldoende zelfredzaam

volledig zelfredzaam

 

 

 

75%

62%

46%

18%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. acute

problematiek

(n=4)

2. niet

zelfredzaam

(n=69)

3. beperkt

zelfredzaam

(n=83)

4. voldoende

zelfredzaam

(n=115)

5. volledig

zelfredzaam

(n=37)

achteruitgang gelijk vooruitgang

  

1,25

0,87

0,46

0,16

-0,03

-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

acute problematiek

niet zelfredzaam

beperkt zelfredzaam

voldoende zelfredzaam

volledig zelfredzaam



 

 53 

Fysieke gezondheid 

 

Bijna helft trede-3 cliënten gaat er op vooruit 

Op het leefdomein fysieke gezondheid scoort ongeveer een derde van de cliënten (32%) trede 2 of 3 op 

de ZRM bij de nulmeting. Van de cliënten met een score op trede 2 bij de nulmeting gaat 68% er op 

vooruit tijdens het traject. Het aandeel cliënten dat erop vooruit gaat is lager voor de groep met een 

score op trede 3 bij de nulmeting. Van deze groep gaat 45% erop vooruit. De resultaten voor trede 2 op 

het domein fysieke gezondheid zijn voorlopig nog indicatief, vanwege de lage absolute aantallen. 

 

Figuur B.11 – ZRM-resultaten op het leefdomein fysieke gezondheid per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.12 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein fysieke gezondheid 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Verslaving 

 

Beperkte vooruitgangen voor alle cliënten 

Ongeveer 17% van de cliënten scoort trede 2 of 3 op de ZRM tijdens de nulmeting op het leefdomein 

verslaving. Vergeleken met andere leefdomeinen is de vooruitgang beperkt voor cliënten met een score 

van trede 2 of 3 bij de nulmeting, respectievelijk 19% en 39% vooruitgang.  

De resultaten voor trede 2 en 3 op het domein verslaving zijn voorlopig nog indicatief, vanwege de 

geringe absolute aantallen.  
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Figuur B.13 – ZRM-resultaten op het leefdomein verslaving per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.14 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein verslaving 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

ADL-activiteiten dagelijks leven 

Beperkte vooruitgang bij trede-3 cliënten 

Op het leefdomein ADL vaardigheden scoort 23% van de cliënten trede 2 of 3 bij de nulmeting. Cliënten 

die bij de nulmeting trede 2 scoren op het leefdomein ADL vaardigheden gaan er in 63% van de 

gevallen op vooruit. Van de cliënten die trede 3 scoren in de nulmeting scoort het merendeel ook trede 

3 bij de eindmeting (64%) en gaat 36% er op vooruit. De resultaten voor trede 2 op het domein ADL 

vaardigheden zijn indicatief, vanwege de lage aantallen. 

 

Figuur B.15 – ZRM-resultaten op het leefdomein ADL vaardigheden per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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Figuur B.16 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein ADL vaardigheden 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Sociaal netwerk 

 

Meer dan helft trede-3 cliënten gaat er op vooruit 

Op het leefdomein sociaal netwerk scoort 45% van de cliënten trede 2 of 3 bij de nulmeting. De 

meerderheid van de cliënten die bij de nulmeting trede 2 of 3 scoren op het domein sociaal netwerk 

boekt vooruitgang tijdens de begeleiding, respectievelijk 68% en 56%. Ook hier geldt echter dat de 

resultaten voor trede 2 op het domein sociaal netwerk voorlopig nog indicatief zijn vanwege de lage 

absolute aantallen. 

 

Figuur B.17 – ZRM-resultaten op het leefdomein sociaal netwerk per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.18 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein sociaal netwerk 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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Maatschappelijke participatie 

 

Bijna helft van trede-2 en trede-3 cliënten boekt vooruitgang 

De meerderheid van de cliënten (59%) scoort trede 2 of 3 op de ZRM op het leefdomein 

maatschappelijke participatie bij de nulmeting. Bijna de helft van de cliënten met een score van trede 2 

of 3 bij de nulmeting op het domein maatschappelijke participatie gaat erop vooruit. Nagenoeg de rest 

van de cliënten boekt geen vooruitgang, maar ook geen achteruitgang.  

 

Figuur B.19 – ZRM-resultaten op het leefdomein maatschappelijke participatie per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.20 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein maatschappelijke participatie 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Justitie 

Beperkte vooruitgang trede-2 en trede-3 cliënten 

Op het leefdomein justitie scoort de meerderheid van de cliënten op trede 4 of 5 (91%) bij de 

nulmeting. Een klein deel van de cliënten scoort op trede 2 of 3 bij de nulmeting (8%). Van de cliënten 

die trede 3 scoren bij de nulmeting gaat bijna drie op de tien erop vooruit tijdens het traject. De 

resultaten voor trede 2 en trede 3 op het domein justitie zijn indicatief, vanwege de lage aantallen. 
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Figuur B.21 – ZRM-resultaten op het leefdomein justitie per trede bij de nulmeting 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

Figuur B.22 – Gemiddeld verschil nul- en eindmeting per trede, domein justitie 

 
Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

2 ZRM: Aantal cliënten per Buurtteam 

 

 

Tabel B1 Aantal geregistreerde cliënten per Buurtteam 

 ZRM nulmeting 

ZRM 

doelmeting 

ZRM periodieke 

meting 

ZRM 

eindmeting 

Totaal aantal 

ZRM metingen*  

Buurtteam Kanaleneiland - Zuid 101 82 38 13 103

Buurtteam Leidsche Rijn 144 0 35 23 169

Buurtteam Ondiep 394 270 189 141 405

Buurtteam Overvecht Spoorzoom 157 16 5 5 158

Buurtteam Overvecht Gagel 345 292 206 131 349

Buurtteam Zuilen 201 171 9 15 203

Totaal  alle Buurtteams 1.342 831 482 328 1.387

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek  november 2014 

*aantal cliënten waarvoor één of meerdere ZRM scores beschikbaar is 
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3 ZRM: Nulmetingsscores per Buurtteam 

 
Tabel B2 - ZRM scores bij aanvang hulpverlening, Buurtteam Kanaleneiland Zuid 

 n 

acute 

problematiek 

niet 

zelfredzaam 

beperkt 

zelfredzaam 

voldoende 

zelfredzaam 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen 101 15% 24% 50% 7% 4%

Huisvesting 101 4% 10% 23% 22% 42%

Dagbesteding 101 6% 57% 26% 5% 6%

Gezinsrelaties 101 3% 10% 29% 40% 19%

Geestelijke Gezondheid 101 8% 28% 30% 27% 8%

Fysieke Gezondheid 101 0% 8% 18% 37% 38%

Verslaving 101 2% 9% 10% 23% 56%

ADL vaardigheden 101 3% 5% 24% 29% 40%

Sociaal Netwerk 101 3% 10% 38% 28% 22%

Maatschappelijke 

Participatie 101 8% 19% 37% 16% 21%

Justitie 101 4% 10% 7% 18% 61%

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

 

Tabel B3- ZRM scores bij aanvang hulpverlening, Buurtteam Leidsche Rijn 

 n 

acute 

problematiek 

niet 

zelfredzaam 

beperkt 

zelfredzaam 

voldoende 

zelfredzaam 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen 144 4% 24% 22% 24% 26%

Huisvesting 144 2% 7% 19% 15% 57%

Dagbesteding 144 1% 22% 28% 25% 24%

Gezinsrelaties 144 3% 8% 32% 31% 26%

Geestelijke Gezondheid 144 0% 16% 24% 38% 22%

Fysieke Gezondheid 144 0% 8% 15% 31% 46%

Verslaving 144 1% 2% 4% 3% 90%

ADL vaardigheden 144 1% 4% 10% 13% 72%

Sociaal Netwerk 144 0% 5% 28% 33% 34%

Maatschappelijke 

Participatie 144 1% 10% 33% 34% 22%

Justitie 144 1% 1% 1% 9% 87%

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

 

Tabel B4 - ZRM scores bij aanvang hulpverlening, Buurtteam Ondiep 

 n 

acute 

problematiek 

niet 

zelfredzaam 

beperkt 

zelfredzaam 

voldoende 

zelfredzaam 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen 394 7% 26% 37% 16% 14%

Huisvesting 394 3% 8% 20% 24% 45%

Dagbesteding 394 4% 41% 28% 17% 11%

Gezinsrelaties 394 2% 13% 26% 44% 16%

Geestelijke Gezondheid 394 3% 24% 33% 32% 8%

Fysieke Gezondheid 394 1% 11% 26% 38% 23%

Verslaving 394 1% 7% 10% 16% 66%

ADL vaardigheden 394 3% 8% 24% 38% 28%

Sociaal Netwerk 394 1% 13% 37% 35% 15%

Maatschappelijke 

Participatie 394 4% 25% 35% 26% 9%

Justitie 394 1% 3% 10% 16% 70%

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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Tabel B5 - ZRM scores bij aanvang hulpverlening, Buurtteam Overvecht Spoorzoom 

 n 

acute 

problematiek 

niet 

zelfredzaam 

beperkt 

zelfredzaam 

voldoende 

zelfredzaam 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen 157 8% 23% 50% 8% 11%

Huisvesting 157 1% 7% 6% 14% 72%

Dagbesteding 157 2% 46% 25% 13% 13%

Gezinsrelaties 157 0% 7% 17% 48% 28%

Geestelijke Gezondheid 157 1% 31% 21% 32% 15%

Fysieke Gezondheid 157 0% 6% 18% 30% 46%

Verslaving 157 0% 2% 7% 11% 80%

ADL vaardigheden 157 0% 4% 15% 22% 59%

Sociaal Netwerk 157 0% 9% 33% 32% 26%

Maatschappelijke 

Participatie 157 3% 18% 31% 26% 22%

Justitie 157 0% 3% 3% 9% 86%

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

 

Tabel B6 - ZRM scores bij aanvang hulpverlening, Buurtteam Overvecht Gagel 

 n 

acute 

problematiek 

niet 

zelfredzaam 

beperkt 

zelfredzaam 

voldoende 

zelfredzaam 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen 345 10% 25% 39% 14% 12%

Huisvesting 345 3% 10% 15% 18% 54%

Dagbesteding 345 3% 46% 28% 14% 9%

Gezinsrelaties 345 3% 13% 24% 37% 23%

Geestelijke Gezondheid 345 1% 24% 27% 38% 10%

Fysieke Gezondheid 345 0% 10% 29% 34% 27%

Verslaving 345 1% 5% 10% 17% 68%

ADL vaardigheden 345 1% 4% 19% 34% 43%

Sociaal Netwerk 345 1% 10% 37% 34% 18%

Maatschappelijke 

Participatie 345 6% 20% 36% 27% 12%

Justitie 345 0% 3% 8% 14% 75%

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

 

Tabel B7 - ZRM scores bij aanvang hulpverlening, Buurtteam Zuilen 

 n 

acute 

problematiek 

niet 

zelfredzaam 

beperkt 

zelfredzaam 

voldoende 

zelfredzaam 

volledig 

zelfredzaam 

Inkomen 201 6% 19% 51% 14% 9%

Huisvesting 201 2% 5% 16% 24% 52%

Dagbesteding 201 1% 38% 40% 12% 8%

Gezinsrelaties 201 0% 7% 32% 49% 11%

Geestelijke Gezondheid 201 2% 16% 46% 29% 6%

Fysieke Gezondheid 201 0% 6% 30% 32% 31%

Verslaving 201 0% 3% 11% 29% 57%

ADL vaardigheden 201 1% 2% 39% 22% 36%

Sociaal Netwerk 201 0% 6% 52% 31% 9%

Maatschappelijke 

Participatie 201 4% 16% 43% 27% 10%

Justitie 201 0% 1% 4% 8% 86%

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 
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4 ZRM:  Doel- en eindmetingsresultaten met betrouwbaarheids-

indicatie 

 

Tabel B8 Doelen hulpverlening ZRM ten opzichte van aanvangssituatie op elf domeinen inclusief betrouwbaarheidsindicatie 

 

Gemiddeld verschil*  

nul- en doelmeting 

(n= 810) 

Ondergrens** 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

gemiddeld verschil  

Bovengrens** 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

gemiddeld verschil 

Inkomen 0,79 0,73 0,86

Huisvesting 0,47 0,41 0,52

Dagbesteding 0,79 0,74 0,85

Gezinsrelaties 0,42 0,37 0,47

Geestelijke Gezondheid 0,64 0,59 0,69

Fysieke Gezondheid 0,32 0,28 0,36

Verslaving 0,17 0,13 0,20

ADL vaardigheden 0,26 0,22 0,29

Sociaal Netwerk 0,47 0,43 0,51

Maatschappelijke Participatie 0,61 0,55 0,67

Justitie 0,15 0,12 0,18

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

*voor elke cliënt is het verschil tussen de nulmeting en doelmeting berekend. Op basis hiervan is het gemiddelde verschil bepaald.  

**de onder- en bovengrens van het gemiddeld verschil geeft aan dat met 95% zekerheid gezegd kan worden dat het werkelijke 

verschil ligt in het gebied tussen de onder- en bovengrens. 

 

 

Tabel B9 Eindmeting ZRM vergeleken met nulmeting ZRM inclusief betrouwbaarheidsindicatie 

 

Gemiddeld verschil* 

nulmeting en 

eindmeting 

(n= 308) 

Ondergrens** 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

gemiddeld verschil 

Bovengrens** 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

gemiddeld verschil 

Inkomen 0,56 0,47 0,64 

Huisvesting 0,36 0,27 0,45 

Dagbesteding 0,49 0,40 0,59 

Gezinsrelaties 0,30 0,23 0,37 

Geestelijke Gezondheid 0,39 0,32 0,46 

Fysieke Gezondheid 0,18 0,11 0,25 

Verslaving 0,06 0,02 0,10 

ADL vaardigheden 0,14 0,08 0,20 

Sociaal Netwerk 0,34 0,27 0,41 

Maatschappelijke Participatie 0,42 0,33 0,50 

Justitie 0,04 -0,01 0,10 

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

* voor elke cliënt van wie het traject is afgesloten is het verschil tussen de nulmeting en de eindmeting berekend. Op basis hiervan is 

het gemiddelde verschil bepaald. 

** de onder- en bovengrens van het gemiddelde verschil geeft aan dat met 95% zekerheid gezegd kan worden dat het werkelijke 

verschil ligt in het gebied tussen de onder- en bovengrens. 
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Tabel B10 Eindmeting ZRM ten opzichte van doelen op elf domeinen inclusief betrouwbaarheidsindicatie 

 

Gemiddeld verschil*  

eind- en doelmeting 

(n= 166 ) 

Ondergrens** 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

gemiddeld verschil  

Bovengrens** 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

gemiddeld verschil 

Inkomen -0,22 -0,30 -0,14

Huisvesting -0,16 -0,25 -0,07

Dagbesteding -0,32 -0,42 -0,21

Gezinsrelaties -0,13 -0,20 -0,06

Geestelijke Gezondheid -0,18 -0,26 -0,11

Fysieke Gezondheid -0,12 -0,18 -0,05

Verslaving -0,08 -0,13 -0,02

ADL vaardigheden -0,07 -0,12 -0,02

Sociaal Netwerk -0,09 -0,16 -0,02

Maatschappelijke Participatie -0,24 -0,34 -0,13

Justitie -0,06 -0,11 -0,01

Bron: KRIS, bewerking IB-Onderzoek, 2014 

*voor elke cliënt is het verschil tussen de eindmeting en doelmeting berekend. Op basis hiervan is het gemiddelde verschil 

bepaald.  

**de onder- en bovengrens van het gemiddeld verschil geeft aan dat met 95% zekerheid gezegd kan worden dat het werkelijke 

verschil ligt in het gebied tussen de onder- en bovengrens. 

 

 

 


