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Stand van zaken in het onderzoek 
Enquête onder hulpverleners: visie wordt gesteund,  
zorgen over de praktijk 
 
Het onderzoek is in volle gang. De inclusie van kwetsbare mensen in het project verloopt wisselend 
per wijk, maar overal moeizaam. Dit is ook te zien aan het aantal ingevulde vragenlijsten. Geen 
enkele wijk is erin geslaagd om de afgesproken 30 kwetsbare mensen te includeren. Boxmeer zit 
inmiddels op 25, maar de andere wijken blijven daar ver bij achter. Dit is problematisch voor de 
voortgang van het onderzoek.  
 
We willen daarom nogmaals met klem verzoeken om meer kwetsbare mensen te 
includeren in het project. In de grafiek hieronder is te zien hoeveel vragenlijsten er 
tot op heden per wijk binnen zijn gekomen.  
 

Aantal ingevulde vragenlijsten per wijk (per 13 nov 2009)
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Cliëntonderzoek 
Het vervolg van het onderzoek zal zich blijven richten op de evaluatie van het 
proces. Daarnaast willen we ook de effecten van het project op de kwetsbare 
mensen in kaart brengen. Daarom is het belangrijk dat er meer mensen worden betrokken in het project. Om 
de effecten op de kwetsbare mensen in kaart te kunnen brengen zijn er over een aantal maanden de volgende 
gegevens nodig: 
 

- Een overzicht van hoe vaak de kwetsbare mensen worden besproken in het wijkteam en welke concrete 
acties er hebben plaatsgevonden ten behoeve van deze mensen. Het is daarom belangrijk om deze 
informatie bij te houden en ergens te registreren 
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- Een overzicht van de algemene veranderingen die in de wijk tot stand zijn gekomen ten gevolge van het 
project, maar die niet concreet te koppelen zijn aan één kwetsbaar persoon (zoals het openstellen van 
bestaande voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen, het organiseren van een gezamenlijke activiteit in 
de wijk, etc.) 

 

- Een beschrijving vanuit de kwetsbare mensen zelf. Jolanda Habraken zal daartoe een aantal kwetsbare 
mensen per wijk telefonisch een aantal vragen stellen om erachter te komen wat deze mensen zelf hebben 
gemerkt van het project.  

 
Deze vervolgmeting zal in het voorjaar plaatsvinden. In de tussentijd is het de bedoeling dat de wijkteamleden 
(en/of hun collega’s) die de vragenlijst de eerste keer hebben ingevuld met de kwetsbare mensen terugkeren 
naar deze zelfde mensen met die eerste ingevulde vragenlijst, om deze nogmaals met de mensen door te 
nemen. Op deze manier kan de hulpverlener er achter komen of er inmiddels iets is veranderd in de situatie 
van de kwetsbare burger. De vragenlijst hoeft niet nogmaals ingevuld te worden. Het doel van nog een keer 
terug gaan naar de mensen is dat de hulpverlener opnieuw in contact komt met de kwetsbare burger (voor 
zover dit niet al gebeurt) en nogmaals op een gestructureerde manier de zorgbehoeften van diegene in kaart 
brengt. Dit kan dan weer dienen als input voor het vervolgtraject van de kwetsbare burger.  
 
Hulpverlenersenquête 
Tot slot zal er over een aantal maanden ook een tweede meting plaatsvinden bij de wijkteamleden. Deze 
tweede meting is een vervolg op de vragenlijst die de wijkteamleden hebben ingevuld aan het begin van het 
project, met vragen over verwachtingen ten aanzien van het project. Een aantal opvallende resultaten uit deze 
eerste vragenlijst zijn hieronder weergegeven. 
 
In totaal hebben 39 mensen de eerste vragenlijst ingevuld, verspreid over de 4 wijken. Wat betreft visie en 
draagvlak vindt bijna iedereen het project een goed initiatief. Er wordt zeer positief gedacht over wijkgericht 
werken en over meer samenwerking tussen professionals onderling en tussen vrijwilligers en professionals. 
Over de keuze van de doelgroep zijn de meningen wel wat verdeeld.  
 

Ik denk dat... dit project niet gaat over de echt belangrijke 
problemen van kwetsbare mensen
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► Lees verder op de volgende pagina.
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Ook zijn er zorgen over onderlinge concurrentie en samenwerking. 
 

Ik denk dat... onderlinge concurrentie samenwerking tussen 
organisaties in de weg staat
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Ondanks dat de wijkteamleden de achterliggende visie van het project lijken te onderschrijven, zijn ze toch 
niet allemaal overtuigd van de noodzaak om ook zelf hun manier van werken te veranderen.  
 

Ik denk dat... ik niet veel hoef te veranderen aan mijn werkwijze 
omdat ik kwetsbare mensen al heel goed ondersteun

0

2

4

6

8

10

12

helemaal mee
oneens

een beetje mee
oneens

neutraal een beetje mee
eens

helemaal mee
eens

 
 
De wijkteamleden geven wel aan dat ze graag meer zouden willen leren over kwetsbare mensen, en over 
wijkgericht werken. Tot slot zijn er ook zorgen over de voortzetting van de nieuwe werkwijze als het project 
is afgelopen. ◄ 
 

Ik denk dat... de nieuwe werkwijze binnen dit project na afloop 
van het project zal verdwijnen en we weer volgens de oude 

manier verder gaan
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Ontwikkelingen rond AWBZ-begeleiding 
Niet op wijkniveau op te lossen, wel aan te pakken 
 
Met de provinciale begeleidingscommissie is op 11 november de voortgang van het project besproken. Eén van de bespreekpunten 
was de ontwikkeling in de AWBZ (de ‘pakketmaatregel’) en de effecten voor de vier wijkpilots. 
 
AWBZ-begeleiding 

• Gemiddeld verliest zo’n 27% van alle mensen met AWBZ-begeleiding deze begeleiding, aldus VWS. Johan 
Vermeulen, adjunct-directeur zorgkantoren van CZ, geeft aan dat er een sterke differentiatie naar doelgroep en 
regio is. Veel ouderen verliezen hun indicatie. Mensen met een verstandelijke handicap worden relatief 
gespaard. Hoeveel ouderen worden getroffen, is nog niet exact bekend. Vanuit de praktijk komen 
wisselende berichten over de omvang ervan. 

• Uit de wijkpilots horen we dat de inloopvoorzieningen GGZ onder druk staan. Roeland van Overbeek van 
VGZ Zorgkantoren meldt dat de inloopvoorzieningen niet bekostigd worden op basis van individuele 
indicaties. Indien de inloopvoorziening gekoppeld is aan een dagcentrum (dat wel op indicatie wordt 
bekostigd) kan het wegvallen van cliënten met een indicatie begeleiding mogelijk doorwerken op de 
inloopvoorziening. 

• De totale bezuiniging voor het Rijk bedraagt € 600 mln. De gemeente krijgen € 100 mln. De gemeente 
kan dus nooit de bezuiniging op de begeleidingsvoorziening opvangen. Dat is niet reëel. 

• Een oplossing hiervoor is het vermengen van geldstromen. In Tilburg is door zorg- en welzijns-
instellingen een gezamenlijk plan gemaakt (‘De Aanspraak’), licht Jos van Balveren, directeur van De Twern, 
toe. De gezamenlijke instellingen werken samen om de dagvoorzieningen overeind te houden en gespreid 
te houden over de stad. Door Wmo-gelden toe te voegen kunnen ook mensen zonder AWBZ-indicatie 
geholpen worden. Maar: het zal voor veel mensen een stap terug zijn in aantal uren en in kwaliteit die 
geboden kan worden. Het wordt een sober pakket. 

• De bestuurlijke afstemming die daarvoor nodig is, ligt op een hoger niveau dan de wijk. Maar: in Tilburg 
is het initiatief wel gekomen vanaf de werkvloer! In gemeenten kan en moet samenwerking en synergie 
worden georganiseerd, waarbij AWBZ-gelden (met inachtneming van individuele aanspraken) en Wmo-
gelden worden vermengd. 

• Het wegvallen van de AWBZ-begeleiding is niet op wijkniveau op te lossen, maar wel op wijkniveau aan 
te pakken! 

 
Offensief oppakken 
Bart Eigeman, wethouder wijkgericht werken in Den Bosch, pleit voor een offensieve aanpak. Leer van de wijkpilots 
welke randvoorwaarden je nodig hebt om de participatie en zelfstandigheid van mensen te bevorderen. Dat 
betekent enerzijds dat het werk van de professionals en de werkprocessen van de instellingen veranderen. 
Anderzijds moet die andere werkwijze worden geborgd ontwikkel hiervoor een strategie, waarbij onder 
andere financiële middelen worden gebundeld. 
De wijkpilots beproeven een preventieve aanpak. In de AWBZ is nauwelijks geld voor preventie, in de 
zorgverzekering zit preventiegeld vast in zorgketens. We moeten meer geld voor preventie vrijmaken door 
ZVW-, AWBZ- en Wmo-gelden samen te brengen. Scherper inzetten op preventie is een economisch te 
motiveren keuze. Bijvoorbeeld: een betere begeleiding en opvang van drugsverslaafden leidt tot 75% reductie 
in inbraken.  
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Praktijkverhaal 
Dorpsondersteuner Hannie Penninx ‘matcht’ formele en 
informele zorg 
 
Jongeren én zorgbehoevende ouderen dreigden het dorp te verlaten, maar zover kwam het 
in Elsendorp dankzij eendracht en saamhorigheid niet. De afgelopen jaren werden extra 
woningen gebouwd, kwam er een multifunctioneel centrum, werden woon/zorg 
voorzieningen voor ouderen gerealiseerd en ging de dorpswinkel, die reeds gesloten was, 
weer open. Onder bezielende leiding van ‘dorpsondersteuner’ Hannie Penninx zet 
Elsendorp nu een volgende belangrijke stap: aansluiting van de formele en de informele 
zorg, in de pilot ‘Iedereen in Elsendorp doet mee’. 
 
Slechts 1000 inwoners telt Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel), maar dat 
zullen er als het aan de ‘Commissie 1500’ ligt binnen afzienbare tijd méér 
zijn: tenminste 1500 dus. Maar wel zo dat de hechte sociale structuur in het 
Peeldorp in stand blijft. Want die is uniek, vertelt Hannie Penninx (42), 
sinds november ‘dorpsondersteuner’ in Elsendorp. Haar taak in het kort: 

welzijnsvragen van Elsendorpers (jong en oud) beantwoorden; ervoor zorgen dat problemen (door 
vrijwilligers of professionals) worden opgepakt; daarin bemiddelen en/of doorverwijzen en ondersteunen.  
“De sociale cohesie is hier erg groot”, roemt Hannie de informele verhoudingen in Elsendorp waar zij 
geboren en getogen is en vrijwel iedereen kent. “Als ergens hulp nodig is, wordt hier altijd wel iets geregeld. 
Van oudsher zijn we gewend onze eigen boontjes te doppen. Elsendorpers zijn er trots op dat ze dingen zelf 
kunnen regelen en de onderlinge hulpvaardigheid is groot. Als een vereniging een activiteit heeft, is er altijd 
wel een andere vereniging die bereid is te helpen. En er is saamhorigheid. Als ergens de gordijnen ongewoon 
lang dicht blijven, wordt er bezorgd aangebeld. Ik ben blij dat ik in Elsendorp woon en dat ik er kan blíjven 
wonen”, aldus Hannie Penninx. 
 
Dreigende leegloop 
Wat dat laatste betreft zag het er voor haar en andere Elsendopers een tijd lang niet best uit. Net als voor 
andere dorpen dreigde ook voor Elsendorp leegloop. Voor de eigen inwoners werden onvoldoende 
woningen gebouwd. Daarnaast dreigde een groeiend aantal ouderen gedwongen buiten het dorp te moeten 
verhuizen, met alle sociale onthechting van dien.  
“We hebben de laatste jaren erg veel bereikt”, aldus Hannie Penninx. En dat bleef niet onopgemerkt. In 2007 
won haar dorp de landelijke dorpsvernieuwingsprijs, uitgeloofd door de Vereniging van Kleine Kernen. 
Tevreden achterover leunen is echter niets voor Elsendorpers. De versnipperdheid van zorg, huishoudelijke 
hulp en verpleging werd als een knelpunt ervaren en dat is iets waaraan nu met grote voortvarendheid wordt 
gewerkt. “De mensen die zorg en hulp verleenden kwamen van buiten het dorp, met als gevolg veel reistijd. 
Bovendien kwamen er telkens andere mensen over de vloer. Tijd voor een kopje koffie was er niet. Er werd 
te weinig betrokkenheid ervaren”.  
 
Werkgroep 
In 2007 werd een werkgroep geformeerd bestaande uit een afvaardiging van het Dorpsoverleg, huisarts 
Hoevenaars, de gemeente, CZ Zorgkantoor en de PRVMZ. Doel: met behulp van de PGB-budgetten, in het 
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de AWBZ, geïndiceerde hulp en zorg laten uitvoeren 
door mensen afkomstig uit Elsendorp. De werkgroep polste twee grote zorgorganisaties om het model uit te 
voeren, maar die konden volgens Hannie Penninx niet aan die vraag voldoen. “We kwamen uit bij Zorgmed 
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in Eindhoven, een kleine organisatie die via PGB werkt. 
De twee directeuren kwamen hier uit de buurt en wisten 
meteen wat wij wilden. We hebben als Dorpsoverleg 
toen een advertentie geplaatst met de vraag wie uit 
Elsendorp interesse had om zorg te verlenen. Daarop 
kwamen 23 reacties. Daaruit zijn uiteindelijk drie 
mensen voortgekomen met een vast contract, vijf die 
als oproepkracht als persoonlijke zorgverlener werken 
en twee huishoudelijke krachten (via de Wmo). Zij 
bedienen nu ruim twintig zorgvragers.”  
De mensen die de zorg vragen hebben de regie. Zij kunnen het zorgteam bellen als ze een zorgvraag hebben 
met een indicatie, die dan snel ingevuld kan worden. Hannie Penninx: “De betrokkenheid keert terug en er is 
nu wél tijd voor een kopje koffie. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Het model biedt immers tevens 
passend werk aan mensen die in hun eigen omgeving willen werken, bijvoorbeeld een ouder met kleine 
kinderen die alleen binnen schooltijd wil werken. Minder reistijd ontlast bovendien het milieu. Doordat snel 
en efficiënt hulp wordt geboden, zonder bureaucratie en zonder overheadkosten, kunnen we een goede 
samenwerking tussen professionele en informele zorg bewerkstelligen.” 
 
Op het lijf geschreven 
Hannie Penninx fungeert als dorpsondersteuner als spin in het web. Doel van haar functie is de 
zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de inwoners van Elsendorp te optimaliseren, waardoor het welzijn 
van de inwoners wordt verhoogd. Zo is zij als dorpsondersteuner de probleemeigenaar van elke vraag 
omtrent de informele ondersteuning op alle gebieden van de Wmo, verantwoordelijk voor het totale traject 
‘van signaal tot de invulling’. Door de inzet van de dorpsondersteuner blijven de inwoners gevrijwaard van 
bureaucratische rompslomp. De pro-actieve houding maakt minder professionele en curatieve (medische) 
ondersteuning nodig. 
De baan (acht uur per week) is haar op het lijf geschreven. Als actief lid van het Dorpsoverleg en doordat zij 
geruime tijd in de gehandicaptenzorg werkte, kent zij veel mensen. “Ik heb mijn netwerk en voer maandelijks 
overleg met de politie, de huisarts, het maatschappelijk werk en de welzijnsorganisatie. Dat kan over ouderen 
gaan die dreigen te vereenzamen, maar bijvoorbeeld ook over jongeren die door drugs in de problemen 
dreigen te komen. De ervaring vanuit de praktijk is dat de meeste vragen vanuit de ouderen komen. Ik kijk 
eerst naar wat mensen willen. Ik zoek een oplossing en als ik het niet weet ga ik de informatie halen. Of ik 
verwijs door.” 
 
Hannie Penninx: “Ik heb het gevoel dat de mensen mij wel weten te vinden. Het is een groeimodel. Ik vind 
het erg leuk werk. Echt pionieren. Er hebben zich de afgelopen tijd diverse vrijwilligers gemeld die mee willen 
werken om het project te doen slagen, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan anderen of vervoer te 
regelen om mede-inwoners op te halen voor een activiteit. Ik zie dat mensen die meer contact zouden willen 
nu actief zijn naar andere mensen, waardoor het voor beiden ‘win win’ is. Momenteel zijn we aan het bekijken 
of we kunnen bemiddelen in de vragen naar huishoudelijke zorg. Daarnaast zien we dat mensen met vragen 
omtrent Wmo bij mij aankloppen in plaats van dat ze naar het zorgloket gaan.” 
Draagkracht is een voorwaarde voor succes. “Een dorpsondersteuner (of zoals elders - bijvoorbeeld in 
Gemert-Bakel een wijkregisseur) kan alleen goed functioneren als hij of zij gedragen wordt door de mensen. 
Er is een zekere cohesie op buurt- of wijkniveau voor nodig.” Begin 2011 wordt de pilot in Elsendorp 
geëvalueerd. De tevredenheid onder de mensen intussen is bijzonder groot. “We hebben 45 tachtig-plussers 
in Elsendorp. Sinds wij met het project zijn begonnen, is er nog maar één persoon uit het dorp vertrokken.”  
 

Ervaringen elders  
 

PRVMZ is bij diverse wijk- en dorpsgerichte 
initiatieven betrokken, zoals bij Elsendorp. Het 
artikel is afgelopen voorjaar verschenen in PRVMZ 
Nieuws. Medio 2010 willen PRVMZ en Tranzo 
samen met de vier wijkpilots en andere Brabantse 
initiatieven een conferentie over wijk- en 
dorpsgericht werken beleggen. 
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Evaluatieve gesprekken met stuurgroepen 
 
Tranzo en PRVMZ houden in de periode november-december 2009 evaluatieve gesprekken met de stuurgroepen en de 
projectleiders ven de vier wijkpilots. Het doel is te kijken of we met elkaar nog op de koers zitten waarop we willen zitten en, 
indien nodig, bij te sturen. 
 
Aan de orde komen onder andere of de onderliggende visie nog gedragen wordt, in hoeverre dat stuurgroep 
en projectleider het wijkteam sturen, de samenstelling van het wijkteam, de randvoorwaarden om in het 
wijkteam te kunnen deelnemen en veranderingen in de ‘buitenwereld’ zoals de pakketmaatregel-AWBZ en de 
consequenties die dat heeft voor de wijkprojecten. 
Een terugkerende discussie in alle vier de wijkpilots is in hoeverre de organisaties individuele medewerkers 
ondersteunen in het wijkgericht samenwerken. Langs meerdere kanten komen de signalen dat veel 
wijkteamdeelnemers het lastig vinden om collega’s en management bij het project te betrekken. Ook botst het 
wijkgericht werken regelmatig met de reguliere werkprocessen in regionaal opererende zorgbedrijven, zoals de 
thuiszorg, MEE, GGZ en gehandicaptenzorg. Met de stuurgroep (lees: de managers van de deelnemende 
organisaties) zal hier nadrukkelijk naar worden gekeken. 
 

 

Promotie Jolanda Habraken 
Op woensdag 18 november jl. is Jolanda Habraken, de hoofdonderzoeker voor dit project, 
gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd op een onderzoek 
naar palliatieve zorg voor COPD-patiënten waarbij ze, net zoals in het PRVMZ/Tranzo-
project, een mix gebruikt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksinstrumenten.  
 
Palliative care needs of patiënts with advanced COPD. An exploration of illness experiences, 2009. 
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