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1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De evaluatie van Samen DOEN geeft inzicht in de resultaten die de buurtteams met
gezinnen en overige huishoudens hebben bereikt. Daarnaast levert de evaluatie een
nadere onderbouwing op van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)
van Samen DOEN van Lubbe en Larsen (2012). De potentiële baten van de aanpak
zouden volgens deze analyse fors hoger zijn dan de kosten. De MKBA berust echter
voor een belangrijk deel op aannames. Deze aannames hebben betrekking op:
• de samenstelling van de doelgroep;
• de werkwijze (outreachend werken, multidisciplinaire teams, plan van aanpak en
de inzet van eigen kracht);
• de verwachte resultaten (verhogen zelfredzaamheid, minder (dure) en succesvollere
zorgtrajecten).

Onderzoeksvragen
In deze evaluatie van bureau INTRAVAL staan de volgende drie hoofdvragen centraal:
1. Aannames: In hoeverre sluit de huidige uitvoeringspraktijk aan bij de aannames
zoals ze bij de start van het programma zijn verwerkt in de MKBA? Op welke
wijze moeten de aannames in de MKBA worden aangepast en welke gevolgen
heeft dit voor het MKBA saldo?
2. Resultaten: Wat zijn de persoonlijke en financiële resultaten van Samen DOEN tot
nu toe? Wat is werkelijk van belang om die resultaten in huishoudens te behalen?
Wat zijn de inspanningen en resultaten per leefdomein? Wat betekent dit voor de
aanpak?
3. Lerend ontwikkelen: Welke mechanismen in de werkwijze hebben bijgedragen aan
de gevonden resultaten? Welke uitvoerende randvoorwaarden zijn hierbij
bepalend? Wat kan er verbeterd worden in de uitvoering, sturing en monitoring om
de resultaten van de werkwijze verder te vergroten en structureel te borgen?

Onderzoeksopzet
Om vast te stellen welke resultaten zijn bereikt en de aannames beter te onderbouwen
zijn registratiegegevens van Samen DOEN geanalyseerd, zijn interviews gehouden
met teamleiders en teamleden over de werkwijze van buurtteams, is de mate van
zelfredzaamheid van huishoudens nagegaan, zijn met teamleden casussen besproken
en zijn gesprekken gevoerd over en met huishoudens.
Verder zijn kostengegevens van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en
(jeugd)zorgkosten opgevraagd en geanalyseerd. Het koppelen van de cliëntgegevens
van Samen DOEN en de (zorg)kosten blijkt lastig te zijn. Om er zeker van te zijn dat
de daadwerkelijk gemaakte (zorg)kosten aan het juiste huishouden worden
toegewezen en om de privacy te waarborgen zijn alle persoonsgegevens
geanonimiseerd met een unieke code door een trusted third party. Ondanks de
zorgvuldige wijze waarop de koppeling is uitgevoerd zijn de cijfers over de kosten
lastig te interpreteren. Dat komt deels doordat registraties niet altijd volledig zijn.
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Wanneer een persoon in een van de gebruikte bronbestanden ontbreekt, kan een
koppeling niet worden gemaakt en zijn de (zorg)kosten niet beschikbaar. Dat geldt
bijvoorbeeld voor personen die illegaal in Nederland verblijven, gezinsleden die ten
onrechte niet door Samen DOEN zijn geregistreerd, maar ook voor gezinsleden die
officieel op een ander woonadres verblijven. De verzamelde (zorg)kosten zijn
daardoor een benadering van de werkelijke kosten en moeten met enige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Om de veranderingen in de huishoudens vast te stellen is gebruik gemaakt van de
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Dit instrument is ontwikkeld om de mate van
zelfredzaamheid op persoonsniveau te meten. Samen DOEN ondersteunt het hele
huishouden. Voor dit onderzoek zijn om recht te doen aan de inspanningen van de
teamleden van Samen DOEN en om rekening te houden met de sociale dynamiek in
huishoudens uitspraken op huishoudniveau nodig. De persoonlijke scores van alle
leden van huishoudens ouder dan 18 jaar zijn om die reden omgerekend naar een
samengestelde huishoudscore.

Realistic evaluation
Om hard wetenschappelijk bewijs te verkrijgen voor de effecten van het Samen
DOEN programma is een experimenteel onderzoeksdesign het meest geëigend.
Vanwege het ontbreken van een goede controlegroep is dit design niet mogelijk. Een
alternatief is realistic evaluation van Pawson en Tilley (1997), waarvan in deze
evaluatie gebruik is gemaakt. Hiermee kunnen we aannemelijk maken dat de
veronderstelde werkzame mechanismen, oftewel de aannames die aan de aanpak van
Samen DOEN ten grondslag liggen, bij toepassing op kwetsbare huishoudens leiden
tot de verwachte resultaten. Deze resultaten zijn geoperationaliseerd in enkele
meetbare indicatoren: verhogen van de zelfredzaamheid van huishoudens; minder
(dure) en succesvollere zorgtrajecten; en het voorkomen van escalaties. Bij de aanpak
gelden enkele randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering, zoals
een goede samenwerking met instellingen en organisaties in de buurt en het
beschikken in de buurtteams over competente professionals. Daarnaast kunnen de
decentralisaties in het sociale domein en de politiek-bestuurlijke verhoudingen in
Amsterdam van invloed zijn op de resultaten die met de aanpak van Samen DOEN
worden bereikt.

1.1 Aannames
De aannames die bij de start van het programma van Samen DOEN zijn verwerkt in
de MKBA hebben betrekking op de samenstelling van de doelgroep en de werkwijze
van Samen DOEN bestaande uit outreachend werken, multidisciplinaire teams, plan
van aanpak en de inzet van eigen kracht. Nagegaan is in hoeverre deze aannames juist
zijn gebleken en in hoeverre de aannames aanpassing behoeven.
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Doelgroep
De doelgroep van Samen DOEN bestaat uit kwetsbare huishoudens, die op tenminste
twee (van 11) leefdomeinen beperkt zelfredzaam zijn (aanname MKBA). Van de door
Samen DOEN bereikte huishoudens voldoet 94% aan deze definitie (figuur 1.1).
Hiermee heeft Samen DOEN in hoge mate de doelgroep van kwetsbare huishoudens
bereikt. De 6% die niet tot de kwetsbare huishoudens behoren, hebben met
enkelvoudige problematiek te maken.
Figuur 1.1

Huishoudens naar aantal leefdomeinen waarop zij niet of in beperkte mate
zelfredzaam zijn (ZRM-score 1, 2 of 3) bij aanvang van de hulpverlening (n=1.815)
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Het overgrote deel van de door Samen DOEN bereikte huishoudens bevindt zich in de
middelste twee categorieën van de piramide van zorgbehoefte, conform de
beleidsveronderstelling. Een klein deel (tenminste 10%) heeft een relatief zware
problematiek. Hun scores op de zelfredzaamheidsmatrix komen sterk overeen met die
van dak- en thuislozen met OGGZ-problematiek, een doelgroep die tot de top van de
piramide van zorgbehoefte wordt gerekend.

Meer gezinnen
De aannames die in de MKBA door Lubbe en Larsen (2012) over de samenstelling
van de bereikte doelgroep zijn weergegeven, wijken af van de door de buurtteams van
Samen DOEN bereikte huishoudens. Er zijn relatief meer gezinnen bereikt dan vooraf
is aangenomen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de kosten die gemaakt worden bij de
huishoudens. Het bieden van ondersteuning aan gezinnen kost door een cumulatie van
problemen vaak meer tijd dan de ondersteuning van overige huishoudens. Een
aanwijzing daarvoor zijn de verschillen in caseload tussen teamleden die gezinnen
ondersteunen en teamleden die vooral overige huishoudens hulp hebben geboden. De
gemiddelde caseload van teamleden die gezinnen begeleiden is 17 per fte tegenover
een gemiddelde caseload van 23 per fte voor teamleden die overige huishoudens
ondersteunen. De gemiddelde caseload van alle teamleden is 19 per fte. Ook in de
MKBA werd uitgegaan van een gemiddeld lagere caseload voor gezinnen.
Vooral de teamleden die niet afkomstig zijn uit de jeugdzorg ervaren de ondersteuning
aan een gezin vaak als een extra belasting. Uit interviews blijkt dat vooral de
verantwoordelijkheid voor de kindveiligheid hen zwaar valt.
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Outreachend werken
Voor het vinden en bereiken van kwetsbare huishoudens zijn teamleden in het begin
van Samen DOEN gedurende korte tijd met ongescreende en daarna met uitsluitend
gescreende klantlijsten van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) naar de huishoudens
toegegaan om een keukentafelgesprek met ze te voeren (figuur 1.2). Ondanks de soms
negatieve reacties van huishoudens, die niet altijd waren gediend van deze vorm van
ongevraagde aandacht, zijn door deze vorm van outreachend werken veel huishoudens
bereikt. In de loop van de aanpak zijn huishoudens in toenemende mate via andere
kanalen ingestroomd.
Figuur 1.2

Instroom van huishoudens in Samen DOEN naar aanmelder in periode eind 2011
tot eerste helft 2014 (N=4.135), in %
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Weinig hulpverleningscontacten
Het langs de deuren gaan en werken met (gescreende) klantgegevens van DWI heeft
geresulteerd in het bereiken van kwetsbare huishoudens waarvan een deel geen
hulpverleningscontacten had. Uit een aselecte steekproef van 126 kwetsbare
huishoudens blijkt dat tenminste een derde (34%) op het moment dat Samen DOEN
contact met ze kreeg geen hulpverlening had. In de MKBA werd uitgegaan van
ongeveer 10% ‘nieuwe’ huishoudens.
De buurtteams zijn door het op deze wijze van benaderen van kwetsbare huishoudens
gestuit op een doelgroep waar veel verborgen leed aanwezig is. Teamleden geven in
interviews aan dat wanneer zij met huishoudens in gesprek gaan er soms meer
problemen blijken te zijn dan zij op basis van de informatie waarover zij beschikken
hadden verwacht. Door schuldgevoelens en schaamte om hulp te vragen,
onwetendheid (met name bij allochtonen) en de complexiteit van regels en procedures
hebben deze huishoudens in het verleden niet de hulp gekregen die zij wel degelijk
nodig blijken te hebben.
In de door samen DOEN bereikte doelgroep zit meer verborgen leed dan waarmee in
de aannames rekening is gehouden. Het bereiken van deze huishoudens is vanuit
maatschappelijk oogpunt een wenselijk effect. Door het hoge percentage nieuw
gevonden huishoudens zal echter de kosten-baten verhouding op korte termijn
hierdoor minder positief uitvallen dan verwacht.
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Multidisciplinaire teams
De buurtteams van Samen DOEN zijn multidisciplinair samengesteld. De kern van het
team bestaat uit specialisten, vooral afkomstig van jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang en zorg voor licht verstandelijk beperkten. Zij
kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring van experts die deelnemen aan
overleggen maar niet zelf huishoudens ondersteunen. Hiervan wordt door teamleden
vooral in de casuïstiekbesprekingen gebruik gemaakt. Daarnaast worden deze experts
ook bilateraal bevraagd en wanneer dat nodig is gaan zij mee op huisbezoek.

Plan van aanpak
Door integraal te werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één
regisseur moet de hulpverlening verbeteren. Om dit te realiseren worden de
generalisten in de buurteams op specifieke leefdomeinen gevoed door hun collega’s
met een ander specialisme. Ondanks de breed samengestelde buurtteams waarin veel
kennis en ervaring is gebundeld, ontbreekt volgens geïnterviewde teamleiders en
teamleden met name diepgaandere kennis van en ervaring met psychische
problematiek en in mindere mate schuldhulpverlening. Ook kennis over de
woningmarkt wordt soms gemist. Het plan van aanpak en de gestelde doelen missen
hierdoor soms scherpte.

Inzet van eigen kracht
Twee derde (66%) van de huishoudens heeft volgens de cliëntregistratie van Samen
DOEN zelf of met behulp van personen uit hun sociale netwerk acties uitgevoerd. Bij
de overige huishoudens (34%) is geen eigen kracht toegepast. In die huishoudens zijn
de acties uitgevoerd door teamleden of zijn professionele derden ingeschakeld. Het
percentage huishoudens waarbij gebruik is gemaakt van de eigen kracht is hoger dan
in de MKMA werd verondersteld. Aangenomen werd dat voor 50% van de
huishoudens een plan wordt opgesteld, waarbij eigen kracht centraal staat.
Waarom bij een derde van de huishoudens geen gebruik is gemaakt van eigen kracht is
niet geheel duidelijk. Dit kan duiden op een (tijdelijk) gebrek aan eigen kracht in het
huishouden. De redenen voor een gebrek aan eigen kracht kunnen zijn gelegen in de
geestelijke of lichamelijke beperkingen van leden van huishoudens. Een andere reden
is gelegen in de cognitieve vaardigheden die soms onvoldoende ontwikkeld zijn voor
de acties die moeten worden ondernomen. Daarnaast kan het zijn dat het teamleden
niet is gelukt de in potentie wel degelijk aanwezige eigen kracht in huishoudens aan te
spreken. Niet alle teamleden zijn overtuigd van de mogelijkheden van eigen kracht.
Vooral bij complexere problematiek, zoals psychiatrische klachten, verslavingsproblematiek en verstandelijke beperkingen, ontbreekt het bij huishoudens volgens
hen vaak aan voldoende aangrijpingspunten om eigen kracht op toe te kunnen passen.
Bij sommige huishoudens is er echter sprake van onwil om zelf een actieve bijdrage te
leveren. Zij zijn van mening dat de hulpverlener er is om hun problemen op te lossen
en dat zij dat zelf niet hoeven te doen.
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Naast eigen kracht is tevens gebruik gemaakt van het sociale netwerk van
huishoudens. Vooral familieleden (ouders, broers en zussen) en vrienden zijn
ingeschakeld, met name voor kortdurende vormen van ondersteuning. Soms ontbreekt
echter een sociaal netwerk of is dit sociaal zwakker dan het huishouden.
Er kunnen mogelijk meer acties door de huishoudens zelf of hun netwerk worden
uitgevoerd wanneer teamleden meer gebruik maken van motiveringstechnieken en
langer de tijd nemen om het huishouden zelf te bewegen de acties uit te voeren.
Teamleden hebben soms moeite met het benutten van de mogelijkheden van de eigen
kracht van huishoudens. Zij worstelen nog met de overgang naar de nieuwe werkwijze
waarbij de teamleden ervoor moeten zorgen dat het huishouden zelf actie onderneemt.
Soms vervallen zij door de hoge werkdruk en de tijd die zij moeten besteden aan het
motiveren van een huishouden in hun oude werkwijze. In specifieke gevallen voelen
zij zich hiertoe ook genoodzaakt. Wanneer er escalatie dreigt, bijvoorbeeld een
uithuiszetting, is er geen tijd om te wachten op acties vanuit het huishouden.

1.2 Resultaten
De indicatoren voor het meten van de resultaten van Samen DOEN zijn: de
zelfredzaamheid van huishoudens; het aantal en de kosten van zorgtrajecten; en het
voorkomen van escalaties. De huishoudens waarvan de kosten van zorgtrajecten
beschikbaar zijn, zijn vooral in 2012 en 2013 ingestroomd (figuur 1.3). De
(zorg)kosten zijn beschikbaar voor de periode 2010-2013. De contactperiode van
Samen DOEN is nog te kort om al veranderingen in de zorgkosten vast te kunnen
stellen.

Ingestroomde huishoudens

Figuur 1.3

Ingestroomde huishoudens per jaar, in % (n=623)
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Verhogen zelfredzaamheid
De werkwijze van Samen DOEN leidt in meer dan de helft van de gevallen (60%; 373
huishoudens) tot een verhoging van de zelfredzaamheid van huishoudens (figuur 1.4).
Op alle leefdomeinen zien we bij deze huishoudens verbeteringen. Deze positieve
ontwikkeling zien we vooral bij huishoudens waar meer eigen kracht aanwezig is en
waarschijnlijk de intrinsieke motivatie om zelf (weer) de regie te nemen groter is.
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Huishoudens die achteruit zijn gegaan (14%; 85 huishoudens) zijn minder vaak bereid
zelf of met ondersteuning van hun sociale netwerk een actieve bijdrage te leveren.
Deze huishoudens verschillen op achtergrondkenmerken niet van de huishoudens die
vooruit zijn gegaan. Het lijkt erop dat in deze huishoudens de intrinsieke motivatie
door teamleden niet of onvoldoende kan worden aangesproken, waardoor zij niet in
staat zijn hun leefsituatie daadwerkelijk te verbeteren.
Bij het kwart van de huishoudens (26%; 165) dat stabiel is gebleven, zien we
enigszins sterker dan bij de huishoudens die vooruit of achteruit zijn gegaan dat de
zorgkosten met name stijgen in 2011 en 2012. Dat is de periode voordat deze
huishoudens zijn ingestroomd en is derhalve geen gevolg van Samen DOEN.
Figuur 1.4 Verschil in zelfredzaamheidsscores tussen de eerste en tweede meting (n=623)
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Aantal en kosten zorgtrajecten
Samen DOEN lijkt niet direct tot kostenbesparingen te leiden. Dat de beoogde
kostenbesparing niet zo groot is als gedacht komt mede door de nog relatief korte tijd
dat Samen DOEN actief is en doordat in sommige huishoudens de kosten na instroom
in Samen DOEN juist stijgen (figuur 1.5). Wij constateren een toename van het aantal
huishoudens dat gebruik maakt van voorzieningen van DWI, maar in hoeverre Samen
DOEN dit teweeg heeft gebracht is niet altijd duidelijk. Uit interviews met teamleden
blijkt dat zij soms huishoudens ondersteunen die recht blijken te hebben op meer
financiële ondersteuning dan waarvan zij gebruik maken. Samen met het huishouden
worden in dat geval aanvullende toeslagen en tegemoetkomingen alsnog aangevraagd.
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Figuur 1.5 Kosten per huishouden voor voorzieningen van DWI, POH-GGZ, farmacie,
kredietbank en paramedische hulpverlening per onderzoeksgroep, in indexcijfers
(basisjaar 2010 = 100)
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We zien een daling bij de gemaakte kosten voor educatie- en re-integratie trajecten
(figuur 1.6). Die daling doet zich voor bij alle groepen, ook bij de vergelijkingsgroep,
en ook al in 2011 nog voordat zij zijn ingestroomd in Samen DOEN. Er lijkt hier
sprake te zijn van een kostenontwikkeling die los staat van Samen DOEN.
Figuur 1.6 Ontwikkeling in kosten per huishouden voor educatie, re-integratie per
onderzoeksgroep, in indexcijfers (basisjaar 2010 = 100)
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Door de werkwijze van Samen DOEN zouden problemen met kinderen bij gezinnen
eerder worden gesignaleerd. De toename in 2012 en 2013 van het aantal
jeugdzorgtrajecten van Samen DOEN gezinnen valt samen met de periode dat de
gezinnen instromen in Samen DOEN (figuur 1.7). Dat geldt echter eveneens voor de
gezinnen in de vergelijkingsgroep, die geen ondersteuning van Samen DOEN hebben
ontvangen. Het eerder signaleren van opvoedingsproblemen vindt in Amsterdam
breder plaats. Er zijn meer projecten gericht op het signaleren van problemen en het
ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken, bijvoorbeeld de proeftuinen Om het Kind.
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Figuur 1.7 Ontwikkelingen in het aantal trajecten jeugdzorg per onderzoeksgroep, in
indexcijfers (basisjaar 2010 = 100)
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De toename van jeugdzorgtrajecten lijkt niet te leiden tot stijgende kosten. De
gemiddelde kosten voor jeugdzorg zijn na 2011 gedaald (figuur 1.8). De sterkste
daling in gemiddelde kosten doet zich voor bij de gezinnen die zijn gestabiliseerd. Op
basis van de interviews met teamleden is verondersteld dat dit gezinnen zijn die in een
eerder stadium jeugdzorg hebben ontvangen en vervolgens zijn afgeschaald. In de
gegevens vinden we dit echter niet terug. Of afschaling daadwerkelijk een rol speelt,
kunnen we op basis van de ons beschikbare informatie niet zeggen. Daarom is het van
belang dat deze veronderstelling in de toekomst nader wordt onderzocht.
Figuur 1.8 Ontwikkeling in de gemiddelde kosten per huishouden voor Jeugdzorg per
onderzoeksgroep, in €
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Domeinoverstijgend werken
Er lijkt bij de aanpak sprake te zijn van een domeinoverstijgend effect. We zien in
huishoudens vaak verbeteringen optreden op meerdere leefdomeinen, ook op
leefdomeinen waarop door teamleden geen directe inzet is gepleegd. Op in totaal zes
leefdomeinen hangt het inzetten op doelen sterk samen met een verbetering op een
ander leefdomein. Problemen op leefdomeinen hangen soms sterk samen. Wanneer
een huishouden niet zelfredzaam is op dagbesteding dan is dit vaak ook het geval op
maatschappelijke participatie. Het verbeteren van de zelfredzaamheid op dagbesteding
leidt vaak (automatisch) tot een verbetering op maatschappelijke participatie. Dit leidt
vervolgens vaak weer tot een betere score op het leefdomein sociaal netwerk. Door
deze samenhangende problematiek is ook een effect op andere domeinen relatief
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eenvoudig te bereiken. We zien echter ook verbeteringen optreden op leefdomeinen
die minder sterk met elkaar samenhangen, zoals het inzetten op verbetering van de
gezinsrelaties en een hogere zelfredzaamheid op de leefdomeinen sociaal netwerk en
justitie. Hierbij lijkt er duidelijk sprake te zijn van een domeinoverstijgend effect.

Voorkomen escalaties
Volgens teamleden zijn door hun inzet escalaties voorkomen. Vooral huisuitzettingen,
maar ook enkele ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsingen zijn voorkomen. Door
een outreachende werkwijze komen teamleden al in een vroegtijdig stadium in contact
met huishoudens. Door tijdig een schuldhulpverleningstraject in te zetten kan op deze
wijze een huisuitzetting worden voorkomen. In hoeverre de aanpak van Samen DOEN
succesvoller is geweest dan reguliere vormen van hulpverlening is op basis van de ons
beschikbare gegevens niet te zeggen. Daarvoor is een onderzoeksopzet met een goede
controlegroep nodig.
Niet altijd wordt escalatie voorkomen. Dit is vaak het geval bij huishoudens die, nadat
de dreiging van een uithuiszetting door de inspanningen van Samen DOEN is
weggevallen, weer terugvallen in hun oude gedragspatronen.

1.3 Lerend ontwikkelen
Voor het verder ontwikkelen van de aanpak van Samen DOEN is een leerlijn
ontwikkeld in de vorm van verdiepingsbijeenkomsten, waarbij de teams specifieke
expertise kunnen ontwikkelen en onderhouden. Om te kunnen leren is een
voedingsbodem nodig. Bij de teamleiders en teamleden is die in hoge mate aanwezig.
Zij onderschrijven de uitgangspunten van de aanpak van Samen DOEN, koesteren de
samenwerking en de integrale benadering en zijn er in het algemeen van overtuigd dat
zij hierdoor de leefsituatie in (veel) huishoudens kunnen verbeteren. Van de
huishoudens zelf krijgen zij ook vaak positieve feedback.
In de gesprekken die wij met de huishoudens hebben gevoerd blijkt ook dat zij in het
algemeen tevreden zijn met de geboden ondersteuning van teamleden. Veel
huishoudens blijken vooral blij te zijn met de aandacht voor de vaak al jarenlang
bestaande problemen waarvoor zij zelf geen oplossing meer zien. Zij profiteren vooral
van de samenwerking tussen verschillende disciplines in de buurtteams.
Dat de aanpak volop in ontwikkeling is en verdere innovatie behoeft, wordt door
programmaleiding, teamleiders en teamleden onderschreven. Bij de onderzoeksvraag
naar lerend ontwikkelen gaat het om een betere toepassing van de werkzame
mechanismen en de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn.
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Werkzame mechanismen
Outreachend werken is een werkzaam mechanisme gebleken. Vooral door vaak bij
vooraf gescreende klanten van DWI aan te bellen en te vragen naar eventuele
problemen en behoeften aan ondersteuning is een doelgroep bereikt die op dat moment
weinig of geen hulpverlening had, maar wel behoefte heeft aan ondersteuning.
Het multidisciplinair samengestelde team wordt ingezet voor de doelgroep van
kwetsbare huishoudens. Bij veel huishoudens zien we een verbetering in
zelfredzaamheid. Het multidisciplinaire team is een van de mechanismen die lijken te
werken. Teamleden zijn enthousiast over de aanwezige kennis en ervaring in hun
teams. Deze gebundelde kennis en ervaring wordt overgedragen in de casuïstiekbesprekingen en de bilaterale overleggen met deskundigen in de tweede schil. Deze
kennis wordt door de generalisten toegepast bij het ondersteunen van de huishoudens.
Dat doen zij op integrale wijze en op de leefgebieden waar dit naar hun inschatting
met meest nodig is. Door het leveren van maatwerk aan huishoudens zijn
domeinoverstijgende resultaten bereikt: door actie te ondernemen op een leefdomein is
in sommige gevallen ook de situatie op een of meer andere leefdomeinen verbeterd.
Het centrale uitgangspunt van één huishouden, één plan, één ondersteuner blijkt te
werken. Wel zijn er op diverse onderdelen van dit mechanisme verbeteringen
mogelijk.
Het gebruik maken van de eigen kracht en het sociale netwerk van huishoudens is
eveneens een veelbelovend mechanisme, dat al vaak door teamleden is toegepast.
Hierbij lopen zij tegen de grenzen aan van wat huishoudens zelf kunnen bijdragen aan
het oplossen van hun problemen. Waar die grenzen exact liggen is per huishouden
anders. Factoren die een rol spelen zijn houding, motivatie, (cognitieve) vaardigheden
en beperkingen van personen in huishoudens. Deze factoren zijn door teamleden te
beïnvloeden, maar het veranderen van gedrag is niet eenvoudig en heeft tijd nodig.

Randvoorwaarden
Om verbeteringen te realiseren zijn buurtteams deels afhankelijk van de context
waarbinnen zij hun ondersteunende taken in huishoudens uitvoeren. Wanneer de
samenwerking met GGZ-instellingen en GGD niet goed mogelijk is, lijkt dit vooral
een organisatorisch vraagstuk te zijn. De oplossing hiervoor ligt bij de
programmaleiding of wellicht op politiek-bestuurlijk niveau, maar niet zozeer bij de
buurtteams. Dat geldt wellicht ook voor gebrek aan capaciteit bij schuldhulpverlening
die zich in sommige stadsdelen voordoet, hoewel hierbij ook sprake is van een
algemene stagnerende economische ontwikkeling. Dat hierdoor meer huishoudens in
armoede vervallen is een gegeven, waarop de programmaleiding en de lokale politiek
vaak geen directe invloed heeft.
Een andere randvoorwaarde voor het behalen van resultaten zijn voldoende
competente teamleden en voldoende kennis en vaardigheden bij teamleden om als
generalist in huishoudens te werken. Twijfels over de aanpak komt bij sommige
teamleden vooral voort uit het feit dat zij zichzelf niet als generalist zien. Dat soms
nog een generalistische visie ontbreekt, is niet zozeer te wijten aan de teamleden als
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wel aan de selectie van teamleden en voldoende mogelijkheden tot bijscholing. Over
de selectie van teamleden dienen door de programmaleiding duidelijke afspraken te
worden gemaakt met de instellingen die de professionals leveren. De eisen die worden
gesteld aan generalisten zijn zwaar. Wanneer instellingen geen professionals hebben
die aan die eisen voldoen, is bijscholing mogelijk. Dit gebeurt reeds. Het werken aan
competenties kost echter (doorloop)tijd.

Verbeteringen
Het outreachend werken behoeft geen verdere verbetering. Het is wel een
mogelijkheid om de verhouding tussen de kosten en de baten van de aanpak te
beïnvloeden. Naarmate meer huishoudens door een outreachende werkwijze worden
bereikt stijgen immers op korte termijn de (zorg)kosten, omdat relatief veel
huishoudens ‘nieuw’ zijn en geen hulpverleningscontacten hebben. In de praktijk zit er
een zekere spanning tussen deze twee aannames: het op korte termijn verlagen van
zorgkosten en het voorkomen van escalatie door preventief te werken gaan in de
praktijk niet altijd samen. Escalaties kunnen worden voorkomen door vroegtijdiger in
te grijpen. Vroegtijdig ingrijpen vindt echter ook plaats bij ‘nieuwe’ huishoudens,
hetgeen tot hogere zorgkosten leidt. Directe kostenbeheersing is wel mogelijk door
meer huishoudens te laten instromen die reeds zorg ontvangen. Het voorkomen van
escalatie door preventief zorg in te zetten neemt daardoor echter af.
Het vooraf beter inschatten van de mogelijkheden gebruik te maken van eigen kracht
van huishoudens is een belangrijk verbeteringspunt. Motivering is hierbij het
sleutelwoord. Aan gedragsverandering gaat bewustwording vooraf. In de aanpak moet
nog sterker de nadruk liggen op verandering van gedrag en houding. Teamleden
moeten nog beter leren de kern van intrinsieke motivatie aan te spreken. Onderdeel
daarvan is een open gesprek met het huishouden, bijvoorbeeld via de methode van
motiverende gespreksvoering. In enkele teams is daar ook al ervaring mee opgedaan.
Aanbevolen wordt deze ervaringen te delen, ook met teams elders in het land. Dit is
een knelpunt waarmee meer sociale (wijk)teams te maken hebben.
De effectiviteit van de aanpak kan worden verbeterd wanneer het domeinoverstijgende
karakter nog sterker in de aanpak en werkwijze van Samen DOEN kan worden
verankerd. Dit vereist dat de teamleden in staat zijn om een goede diagnose van het
huishouden als geheel te stellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle benodigde
specialismen in de buurtteams beschikbaar zijn en wanneer dat nodig is zelf mee
kunnen naar een huishouden. Wanneer de diagnose scherp is gesteld kan een betere
afweging worden gemaakt op de leefdomeinen die moeten worden aangepakt en wat
daarvoor aan acties nodig is.
Een laatste verbetering betreft het monitoren en evalueren van de effecten van Samen
DOEN. Wanneer uitspraken over kosteneffectiviteit noodzakelijk zijn, dient een
onderzoeksaanpak te worden gerealiseerd waarin de huishoudens van Samen DOEN
kunnen worden vergeleken met een controlegroep waarvoor volledige overzichten van
de zorgkosten worden verkregen.
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2. ACHTERGROND

Dit rapport beschrijft de evaluatie van ‘Samen DOEN in de buurt’; een innovatieve
Amsterdamse werkwijze waarmee huishoudens met meervoudige problemen vanuit
een buurtteam worden geholpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten
van hun zelfredzaamheid. Over de zeven langst draaiende teams die deze werkwijze
hanteren is voor dit onderzoek zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie
verzameld. Door deze informatiebronnen te combineren is een zo compleet mogelijk
beeld geschetst van de resultaten en van de veronderstelde werkzame mechanismen
van Samen DOEN.
Dit rapport bestaat uit acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zijn de samenvatting
de belangrijkste conclusies gepresenteerd. In dit tweede hoofdstuk geven we eerst een
korte schets van de achtergrond van het Samen DOEN programma. Vervolgens wordt
het doel van deze evaluatie uiteengezet. Dit mondt uit in de onderzoeksvragen. In het
derde hoofdstuk lichten we de onderzoeksmethoden en gemaakte keuzes toe.
Hoofdstuk vier gaat vervolgens in op de beleidsveronderstellingen en vormt daarmee
het beoordelingskader voor onze evaluatie. In hoofdstuk vijf analyseren we de door
Samen DOEN bereikte doelgroep. Daarbij is ook aandacht voor de aannames die in de
MKBA over de samenstelling van de bereikte doelgroep zijn gemaakt. De overige
aannames en mechanismen staan in hoofdstuk zes en zeven centraal. In hoofdstuk zes
zetten we uiteen of de veronderstelde mechanismen correct zijn toegepast in de juiste
context. In hoofdstuk zeven wordt vervolgens duidelijk gemaakt of de verwachte
resultaten zijn behaald. In hoofdstuk acht formuleren we puntsgewijs de belangrijkste
conclusies. Tussen de hoofdstukken door worden enkele casussen gepresenteerd.

2.1 Samen DOEN
Met de introductie van het Samen DOEN programma (eind 2011) heeft de gemeente
Amsterdam een nieuwe vorm van hulpverlening ingevoerd waarbij de eigen kracht
van het huishouden centraal staat. Onder de naam ´Samen DOEN in de buurt´ zetten
buurtteams zich in voor ´Amsterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken´
(gemeente Amsterdam 2013a; gemeente Amsterdam 2014). Deze Amsterdamse
huishoudens hebben problemen op meerdere leefdomeinen. Zo hebben zij vaak geen
werk, inkomen of opleiding en kampen zij met relatie-, gezondheids-, opvoedings- of
verslavingsproblemen. Door de opeenstapeling van problemen zien personen uit deze
huishoudens vaak geen mogelijkheden meer om hun problemen om te lossen. Zoals de
naam van de werkwijze aangeeft, proberen hulpverleners samen met de huishoudens
een oplossing te vinden. Daarbij is het belangrijk meer structuur te bieden in het
dagelijks leven. In eerste instantie kijken leden van de buurtteams naar wat de
huishoudens nog zelf kunnen (eigen kracht), eventueel met hulp van familie, vrienden,
buren en vrijwilligers (sociale netwerk).
Achtergrond
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Aanleiding
Het in het leven roepen van het Samen DOEN programma komt voort uit de ambitie
van de gemeente om de hulpverlening aan kwetsbare Amsterdammers passender en
effectiever te maken. Deze ambitie is het gevolg van de ingrijpende veranderingen
waaraan het sociale domein in Nederland onderhevig is. De overheid wenst een
nieuwe balans te creëren tussen burgers en overheden (De Klerk e.a. 2010; Stam 2012;
Stam 2014). De burger dient medeverantwoordelijk te worden voor zorg en deelname
aan de samenleving. De wet Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) speelt een
belangrijke rol bij het bereiken van deze doelstelling. De Wmo sluit bestuurlijk aan bij
de decentralisatie van overheidstaken waarvan reeds sinds de jaren tachtig sprake is
(Stam 2014). Met de aanstaande decentralisaties in 2015 van jeugdzorg, werk en
inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen wordt deze lijn voortgezet.
De invoering van het Samen DOEN programma is in een stroomversnelling geraakt
door de aanstaande decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten. Dit brengt de
nodige extra kosten met zich mee, terwijl de meeste gemeenten, waaronder
Amsterdam, juist te maken hebben met forse bezuinigingen. De gemeente Amsterdam
wil echter een goede dienstverlening blijven bieden met name aan haar meest
kwetsbare inwoners. Zij heeft het daarom noodzakelijk geacht om de hulpverlening
aan deze doelgroep anders te moeten organiseren. Het College beoogt een aanpak
waarmee een blijvend effect kan worden bereikt door integrale hulp te bieden voordat
problemen escaleren met aanzienlijk minder middelen (gemeente Amsterdam 2014).
Uit een analyse van de jeugdwelzijnssector, uitgevoerd in opdracht van de toenmalige
wethouder Asscher, blijkt dat de hulp voor kwetsbare jongeren en volwassenen in
Amsterdam sterk is versnipperd. Veel Amsterdamse gezinnen blijken buiten de boot te
vallen en hulpverleners in multiprobleemgezinnen en in de jeugdsector werken langs
elkaar heen (De Booys 2009). Cliënten krijgen vaak te maken met meerdere
hulpverleners die elk verantwoordelijk zijn voor een select deel van de problemen.
Deze situatie kan, behalve inefficiënt, verwarrend zijn voor huishoudens, met name
voor leden van huishoudens met lage cognitieve vaardigheden. De aanwezigheid van
meerdere knelpunten belemmert het proces van de hulpverlening aanzienlijk. Om aan
dit probleem tegemoet te komen wordt binnen Samen DOEN gewerkt volgens het
principe ‘één huishouden, één plan, één ondersteuner en één budget’.

Outreachend werken
Het principe ‘één huishouden, één plan, één ondersteuner en één budget’ komt tot
uiting in de kern van deze nieuwe aanpak: de buurtteams. Met deze multidisciplinaire
samengestelde teams wordt op wijkniveau hulp geboden aan kwetsbare huishoudens.
De teams bestaan uit professionals van diverse organisaties en welzijnsinstellingen. Er
wordt door deze buurtteams ‘outreachend gewerkt’. Dat wil zeggen dat zij actief op
pad gaan om kwetsbare personen in kwetsbare omstandigheden op te zoeken en hulp
te bieden. Leden van de buurtteams maken zowel gevraagd als ongevraagd contact
met mensen om te achterhalen wie kwetsbaar is en ondersteuning nodig heeft
(Kloppenburg en Hendriks 2013).
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Omdat deze manier van werken uitgaat van professionals die over de grenzen van hun
eigen beroep heen kijken en functioneren binnen een ‘ontkokerde’ vorm van
aansturing wordt outreachend werken vaak gezien als kritiek op hoe het sociale
domein momenteel is georganiseerd (Van Doorn e.a. 2013). De reguliere vormen van
hulpverlening zouden te kort schieten omdat zij aanbodgericht, gefragmenteerd,
onvoldoende outreachend en onvoldoende afgestemd op de beperking van sommige
doelgroepen zouden zijn en uit een aaneenschakeling van individuele interventies
zouden bestaan. Op de specifieke werkwijze van Samen DOEN en de
veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen gaan we verderop in dit rapport
dieper in, omdat deze het beleidsmatig raamwerk en beoordelingskader vormen
waarin we de werkzame bestanddelen van de aanpak toetsen.

Ontwikkeling
Bij de start van Samen DOEN is de organisatiestructuur en werkwijze nog niet
vastgelegd. De structuur en de werkwijze, maar ook de doelgroep en de doelstellingen,
zijn gaandeweg ontwikkeld en gedefinieerd. Bij de ontwikkeling van de aanpak is
onder meer gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij de Kolenkitaanpak, die in 2009 in de Kolenkitbuurt is gestart. In 2011 is in deze buurt het eerste
Samen DOEN-team gestart, waarna de aanpak is uitgebreid over diverse wijken in de
verschillende Amsterdamse stadsdelen. Ook de ervaringen van de ‘achter de voordeuraanpak’ in stadsdeel Nieuw-West zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het
Samen DOEN programma. Aan het programma is een financiële taakstelling
gekoppeld, die gerealiseerd wordt door het bekostigen van het programma uit
bestaande budgetten (dus zonder extra gelden) en een efficiencykorting.

2.2 Doel evaluatie
De ambitie van Samen DOEN is ‘beter met minder’: ‘een meer passende en een
effectievere ondersteuning van kwetsbare Amsterdammers voor minder geld’
(gemeente Amsterdam 2014). Het programma beoogt positieve resultaten te
bewerkstelligen op zowel het maatschappelijke als het financiële vlak. De gemeente
Amsterdam heeft onderzoeksbureau INTRAVAL opdracht gegeven in beeld te brengen
in hoeverre er sprake is van deze resultaten en de drijvende krachten hierachter. Het
doel van deze evaluatie is na te gaan wat werkt, zodat hulpverleners en beleidmakers
in de toekomst kunnen werken en sturen met mechanismen die zich in de praktijk
hebben bewezen.
De evaluatie kan tevens een nadere onderbouwing zijn van de in 2012 gepubliceerde
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) van Samen DOEN (Lubbe en
Larsen 2012). Uit die publicatie blijkt dat de potentiële baten van de aanpak fors hoger
zijn dan de kosten. De MKBA berust echter, bij gebrek aan harde data, op aannames.
Deze aannames - die betrekking hebben op de samenstelling van de doelgroep, de
werkwijze (outreachend werken, multidisciplinaire teams, plan van aanpak en de inzet
van eigen kracht) en de verwachte resultaten (verhogen zelfredzaamheid, minder
Achtergrond
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(dure) en succesvollere zorgtrajecten) - zijn nog onvoldoende gevalideerd. Het nader
onderbouwen van deze aannames is een belangrijk doel van deze evaluatie.

Onderzoeksvragen
De volgende drie hoofdvragen staan in dit onderzoek centraal:
1. Aannames: In hoeverre sluit de huidige uitvoeringspraktijk aan bij de aannames
zoals ze bij de start van het programma zijn verwerkt in de MKBA? Op welke
wijze moeten de aannames in de MKBA worden aangepast en welke gevolgen
heeft dit voor het MKBA saldo?
2. Resultaten: Wat zijn de persoonlijke en financiële resultaten van Samen DOEN tot
nu toe? Wat is werkelijk van belang om die resultaten in huishoudens te behalen?
Wat zijn de inspanningen en resultaten per leefdomein? Wat betekent dit voor de
aanpak?
3. Lerend ontwikkelen: Welke mechanismen in de werkwijze hebben bijgedragen aan
de gevonden resultaten? Welke uitvoerende randvoorwaarden zijn hierbij
bepalend? Wat kan er verbeterd worden in de uitvoering, sturing en monitoring om
de resultaten van de werkwijze verder te vergroten en structureel te borgen?
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Bert heeft mazzel meent hij
• Alleenstaande man (33 jaar) zonder kinderen.
• Problemen met financiën, dagbesteding, gezondheid (depressieve klachten) en

een beperkt sociaal netwerk.
- - - - - - - - - - - -

Waar is de wereld gebleven, vraagt Bert Derksen zich wel eens af. De wereld die
aan zijn voeten lag toen hij 18 was. Nu is hij 33 en doet het pijn te beseffen dat
zijn dromen van toen niet meer uit zullen komen. Pijn die hij er niet bij kan
hebben. Want die verstoort de zoektocht naar rust in zijn leven. Een zoektocht
die voorzichtig resultaat begint op te leveren.
Bert was een veelbelovende gymnasiast. Tot de problemen begonnen. Bert werd
moe, lusteloos, opstandig. Achteraf is vastgesteld dat hij toen leed aan de ziekte
van Pfeiffer. “Maar dat is toen niet erkend. Dus werd ik behandeld als een lastige
puber. Ik neem het mijn ouders niet kwalijk, ik was ook niet gemakkelijk in die
tijd.” Maar de problemen hadden gevolgen. Het gymnasium hield hij niet meer
vol. Bert ging naar de havo. “Die maakte ik af met twee vingers in mijn neus,
terwijl ik de helft van de lessen absent was.”
Daarna ging het snel bergafwaarts. Vrienden hield hij bewust op afstand. “Ik was
altijd wel op mezelf, maar ik wilde hen ook niet lastig vallen met mijn
problemen. Het is ook een psychologisch probleem. Mensen zeggen dat ik
gedragsstoornis heb, maar ik denk dat het een autistisch trekje is. Ik was in mijn
jeugd al bezig met hoe ik op mensen overkom. Daar kon ik me vaak wel overheen
zetten, maar plotseling lukte dat niet meer.”
Bert kwam in contact met cannabis. Hij was snel verslaafd. “Ik rookte zeker acht
joints per dag. Daar wordt wel eens licht over gedacht, maar het is echt
problematisch.” Uiteindelijk deed Bert zeven dagen per week niks meer. Terwijl
hij thuis achter de computer zat te gamen, stapelden de problemen zich op.
Anderhalf jaar geleden dreigde de situatie te escaleren. “Ik dreigde mijn huis te
verliezen.”
Bert besloot zelf in te grijpen. Via het sociaal loket kwam hij in contact met
Samen DOEN. De brede aanpak sprak hem aan. “Ik kreeg wel eerder hulp
aangeboden, maar dat was altijd heel specifiek psychische hulp. Nu werden er
verschillende doelen gesteld. Via de rechter kreeg ik een bewindvoerder. Ik
moest het zelf allemaal regelen.”
De aanpak van Samen DOEN heeft gewerkt. Ook met hulp van zijn ouders. Zij
namen Berts schulden over, de bewindvoerder betaalt hen af. “Ik zou willen dat
de bewindvoerder wat meer van zich liet horen. Juist nu.” Want een enkele keer
valt er nog een aanmaning bij Bert op de mat en is er direct stress. Desondanks
voelt Bert dat de financiële situatie stabieler wordt. Dat geeft rust om andere
dingen te ondernemen. Alles op zijn eigen tempo. “Ik zal de hulpverleners wel
eens gefrustreerd hebben, maar ze hielden zich goed staande.”
Bert heeft niet het gevoel dat hij de wereld, die ooit aan zijn voeten lag, terug
zal vinden. Maar hij heeft wel weer perspectief, zegt hij. “Ik ga weer wat
opbouwen. Eigenlijk heb ik mazzel. Mazzel met mijn ouders die me zo helpen en
mazzel dat ik in Nederland woon. Een land waar zulke goede voorzieningen zijn.”

Casus

Saskia ruimt op en zet streep onder verleden
• Alleenstaande moeder (40 jaar) met één kind (15 jaar).
• Problemen met opvoeding, schulden en er is sprake van LVB.
- - - - - - - - - - - -

Saskia Belinfante wil weer aan het werk. Heeft weer zin in het leven. In iets meer
dan een half jaar tijd is ze vanuit ze uit een diep dal omhoog geklommen.
Himmelhoch jauchzend? Nee, zover is het nog niet. “Maar het gaat vrij behoorlijk
met me. Ik heb mijn ogen weer open.”
Een goede vriend die ze jaren niet had gezien, deed haar het licht zien. Dat was
nodig ook, want Saskia zat diep in de put. Heel diep. “Ik was ziek, had last van
burnout, dat voelde als het einde van de wereld. Ik kwam in de Ziektewet
terecht. Het ging niet goed met mijn dochter, maar ik zag het niet. Ik was mijn
baan kwijt en had schulden. Het ging van kwaad tot erger.”
Er was iemand nodig die Saskia in de nekvel greep. Die iemand bleek een oude
vriend te zijn. Saskia besloot te gaan praten met de school waar het niet goed
ging met haar dochter. Op school vertelden ze haar over Samen DOEN. ”Ik besloot
zelf contact met hen te zoeken. Dat ging eigenlijk meteen goed, terwijl ik toch
heel kritisch was. Ik had tamelijk slechte ervaringen met Jeugdzorg. Niet zozeer
met de instantie zelf, wel met de hulpverleners die op mijn pad kwamen. Met de
hulpverleenster van Samen DOEN klikte het direct.”
Al vrij snel werd duidelijk dat de problemen met haar dochter een duidelijk
aanwijsbare reden hadden. “Ik zag dat lange tijd niet. Ik had het te druk met
mijn eigen problemen, maar het ging steeds slechter. Ruzies, ik was bang dat ik
haar kwijt zou raken.” Nu Saskia weet wat er aan de hand is met haar dochter, is
het contact verbeterd. “De duidelijkheid geeft rust. Ik kan ermee omgaan, ben
ook gemotiveerd om ermee om te gaan. Ik wil ook weer wat doen.”
Saskia is blij met Samen DOEN. Haar leven komt weer op de rails, terwijl het een
klein jaar geleden een heel andere kant leek uit te gaan. “Alles moet je zelf
doen, maar ik ben heel blij met het duwtje in de rug dat ik kreeg van Samen
DOEN, mijn hulpverleenster staat altijd voor me klaar. Weet je ik kon op een
gegeven moment kiezen: een zijweg in naar niks of de weg omhoog. Ik ben dan
gelukkig wel iemand die kiest voor de weg omhoog. Er zijn nog problemen, ik heb
nogal wat schulden op te lossen. Maar ik heb weer zin in het leven. Ik ben aan de
slag gegaan in mijn huis. Ben aan het opruimen en daarmee zet ik een streep
onder het verleden. Ik wil weer een cursus op gaan pakken en hoop over een
tijdje weer aan het werk te gaan.”
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3. ONDERZOEKSOPZET

In dit hoofdstuk lichten we de gebruikte onderzoeksmethoden en de daarbij behorende
onderzoeksactiviteiten toe. Er is gekozen voor een onderzoeksdesign waarbij op basis
van een reconstructie van de beleidsveronderstellingen kan worden nagegaan in
hoeverre de gewenste veronderstelde resultaten tot stand zijn gekomen door de aanpak
van Samen DOEN. Dit onderzoeksdesign heeft, ondanks het gebrek aan een
controlegroep, een hoge interne validiteit waardoor uiteindelijke conclusies over de
resultaten van Samen DOEN zeer aannemelijk zijn. Om tot goed onderbouwde
conclusies te komen is over zeven buurtteams zowel kwantitatieve als kwalitatieve
informatie verzameld. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt uiteengezet om
welke bronnen het gaat, hoe de data verworven zijn en welke keuzes daarbij zijn
gemaakt. In latere hoofdstukken worden de veronderstelde mechanismen getoetst op
basis van de combinatie van deze informatiebronnen. Naast het ontbreken van een
controlegroep kent het onderzoek nog enkele andere beperkingen. In de afsluitende
paragraaf gaan we hier nader op in.

3.1 Methoden
Om de oorzaak-gevolg relaties van de Samen DOEN aanpak inzichtelijk te maken is
gebruikt gemaakt van ‘realistic evaluation’ (Pawson en Tilley 1997); een
gerespecteerde onderzoeksmethode om beleid te evalueren. In elke beleidstheorie
wordt, impliciet dan wel expliciet, uitgegaan van bepaalde veronderstellingen over wat
gedaan zou moeten worden om een bepaald doel te bereiken (Bressers en Hoogerwerf
1995; Pawson 2002; Leeuw 2003; Van der Knaap 2010). Realistic evaluation gaat er
van uit dat deze veronderstellingen de logische ordening van beleidsmakers of
bestuurders zijn die verschijnselen met elkaar in samenhang bezien. Op basis daarvan
nemen zij aan dat nieuwe interventies of programma’s in een bepaalde context leiden
tot de door hen beoogde processen en uitkomsten.
Dergelijke veronderstellingen liggen ook ten grondslag aan de invoering van het
Samen DOEN programma. Net als andere interventies en programma’s gaat de aanpak
uit van ‘mechanismen’ waarvan wordt verondersteld dat zij de link tussen de context
en de uitkomsten vormen. Er kan met relatief grote zekerheid worden vastgesteld dat
beoogde veranderingen teweeg zijn gebracht door een interventie wanneer blijkt dat
de mechanismen correct zijn toegepast in de juiste context.
Om de werkzame mechanismen van de Samen DOEN aanpak na te gaan is de
beleidslogica van het programma gereconstrueerd. Deze reconstructie staat centraal in
het vierde hoofdstuk. We stellen daarbij vast wat de context, mechanismen en
verwachte resultaten van het Samen DOEN programma zijn. Daarbij is gebruik
gemaakt van beschikbare documenten en voortgangsrapportages en interviews met
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beleidsmakers. Daarnaast hebben we wetenschappelijke publicaties en onderzoeken
naar vergelijkbare programma’s bestudeerd. Hiermee krijgen we inzicht in wat onder
welke voorwaarden werkt door te achterhalen of de mechanismen in de juiste context
en tevens correct zijn toegepast en welke resultaten daarmee zijn behaald.

3.2 Informatiebronnen
Om na te gaan of de veronderstelde mechanismen werkzaam zijn en vast te stellen of
de verwachte resultaten daadwerkelijk zijn behaald, is over de door zeven buurtteams
bereikte huishoudens zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verzameld
afkomstig van verschillende bronnen. Door de verzamelde informatie te analyseren
aan de hand van de gereconstrueerde beleidsveronderstellingen zijn we in staat om
conclusies te trekken over de resultaten van Samen DOEN.

Kwantitatieve informatiebronnen
In het Registratie Informatie Systeem (RIS) zijn door de teamleden op persoonsniveau
gegevens vastgelegd over de huishoudens die zij begeleiden. Het gaat onder meer om
het plan van aanpak, de doelstellingen die worden nagestreefd, de acties die worden
uitgevoerd en de scores op de leefdomeinen van de zogenoemde zelfredzaamheidsmatrix. Bij het inventariseren van deze gegevens blijken niet alle dossiers volledig. De
beheerder van het RIS heeft daarom in overleg met de teams van Samen DOEN een
inhaalslag uitgevoerd waarbij de onvolledige registraties, voor zover mogelijk, zijn
aangevuld. Voor onze evaluatie is van twee dataextracties uit het RIS gebruik
gemaakt. Een eerste extractie heeft betrekking op de bereikte doelgroep en omvat alle
door de teams van Samen DOEN bereikte huishoudens in de periode eind 2011 tot en
met de eerste helft van 2014. In totaal gaat het om ruim 4.100 huishoudens (ruim
11.000 personen) waarvan van zo’n 1.800 huishoudens (ruim 2.300 personen) één
zelfredzaamheidsscore beschikbaar is. De tweede extractie betreft de huishoudens
waarvoor meerdere keren een zelfredzaamheidsmatrix is ingevuld en waarvoor de
kosten beschikbaar waren. Dit databestand bevat 623 huishoudens (ruim 1.700
personen) verspreid over de zeven buurtteams. Deze 623 huishoudens komen voor wat
betreft hun achtergrondkenmerken (leeftijd en huishoudenssamenstelling) en
zelfredzaamheidsscores overeen met de 1.800 huishoudens waarvan één ZRM
beschikbaar is en vormen daarmee een goede afspiegeling van de door Samen DOEN
bereikte huishoudens.
De gegevens van de 623 huishoudens uit het RIS zijn gekoppeld aan de door hen
gemaakte (zorg)kosten op basis van persoonsgegevens uit de Gemeentelijk
Basisadministratie (GBA). Ter referentie zijn ook de gemaakte (zorg)kosten
opgevraagd voor een zogenoemde vergelijkingsgroep.1 Het gaat hierbij om personen
die voor wat betreft kenmerken en achtergronden in aanmerking zouden komen voor
1

We kunnen niet spreken van een controlegroep, omdat bij deze personen geen voor- en
nameting beschikbaar is in de vorm van meerdere metingen van de zelfredzaamheidsmatrix en
zij niet op willekeurige wijze tegelijkertijd met de onderzoeksgroep zijn samengesteld.
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het Samen DOEN programma, maar op de wachtlijst staan. Zij zijn in ieder geval niet
voor halverwege 2014 ingestroomd. In totaal bestaat de vergelijkingsgroep uit 246
huishoudens (zo’n 750 personen). Deze huishoudens zijn toegevoegd aan het
databestand van de 623 Samen DOEN-huishoudens uit het RIS. Vervolgens is aan
jeugdzorg, DWI en Achmea verzocht om over de periode 2010-2013 op
persoonsniveau de kosten van de door hen geleverde diensten uit hun registratie aan te
leveren. De databestanden zijn, vanwege de privacy-gevoeligheid van de informatie,
door een ‘Trusted Third Party’ geanonimiseerd. De informatie uit het databestand is
op geen enkele manier herleidbaar tot de identiteit van personen of huishoudens.

Kwalitatieve informatiebronnen
Om eventuele bevindingen op basis van deze kwantitatieve informatiebronnen te
duiden is daarnaast kwalitatieve informatie verzameld. De onderzoekers hebben in de
zeven buurtteams interviews gehouden met teamleiders en -assistenten en met enkele
teamleden uitgebreid één of meer van de door hun behandelde casussen besproken.
Om ook de andere kant van het verhaal te horen zijn tevens interviews gehouden met
huishoudens die - met wisselend resultaat - zijn ondersteund door Samen DOEN.
Met de zeven teamleiders en hun assistenten is gesproken over het functioneren van de
teams, de casuïstiek-overleggen, de samenwerking binnen het buurtteam en met
andere partijen, de beschikbare kennis en ervaring in het team, het ontbreken van
specifieke kennis en het werken in huishoudens als generalist.
Met de teamleden is zowel in groepsverband als individueel gesproken. Per team is
één groepsgesprek gehouden waaraan drie tot zeven teamleden hebben deelgenomen.
Het groepsgesprek ging met name in op het functioneren van het team, het werken als
generalist, integraal werken en de veranderingen die in de huishoudens zijn bereikt. In
de individuele gesprekken met teamleden zijn specifieke casussen besproken die van
te voren aselect door de onderzoekers zijn geselecteerd. Uiteindelijk zijn 42 casussen
(zes per team) behandeld. In elk interview is in ieder geval aandacht besteed aan de
redenen voor aanmelding van het huishouden, de mate van zelfregie, de werkwijze, de
wisselwerking tussen de informele en formele ondersteuning en de behaalde
resultaten.
In overleg met de teamleden, waarmee een specifieke casus is besproken, is een
volwassen persoon van dit huishouden uitgenodigd voor een gesprek waarin we ze
hebben gevraagd naar hun ervaringen met Samen DOEN. Bij het maken van afspraken
hebben we rekening gehouden met de wens van deze persoon over dag, tijdstip en
locatie. Zij hebben aangegeven waar (bij hen thuis, in het buurthuis of elders) en
wanneer zij graag wilden afspreken. Uiteindelijk is met 32 huishoudens gesproken. In
de gesprekken is gevraagd naar hun tevredenheid over het ondersteuningstraject en of
zij zelf verbeteringen ervaren. Bij dit laatste is een belangrijk aandachtspunt wie
daaraan de voornaamste bijdrage heeft geleverd.
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Dossieranalyse
Om de aannames die ten grondslag liggen aan de MKBA (Lubbe en Larsen 2012)
nader te onderbouwen dient een brug te worden geslagen tussen de kwantitatieve en
de kwalitatieve gegevens. De vragenlijst die is gebruikt voor de indicatieve MKBA
geeft inzicht in de eerdere vormen van hulpverlening die in het huishouden zijn
geweest, de problemen die er bij aanvang van Samen DOEN speelden, de interventies
die zijn gepleegd, wie deze interventie heeft uitgevoerd, hoeveel inspanning dit heeft
gekost en welke resultaten ermee zijn behaald. Deze informatie is onontbeerlijk om
meer inzicht te krijgen in de kosten en baten per huishouden en zijn belangrijke input
voor de nadere onderbouwing van de aannames van de MKBA. In totaal zijn 126
dossiers (maximaal 20 per buurtteam) geanalyseerd.

3.3 Methodologische beperkingen
Elk onderzoek kent beperkingen. Op die regel is deze evaluatie geen uitzondering. Een
eerste beperking is dat het onderzoek, zoals gezegd, geen experimentele opzet heeft,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een onderzoeks- en controlegroep. Daarnaast kent
het meetinstrument om de verbeteringen in de zelfredzaamheid vast te stellen enkele
methodologische knelpunten. Een laatste kritische opmerking betreft de koppeling van
gegevens afkomstig uit verschillende bronnen.

Ontbreken van een controlegroep
Een belangrijke beperking is het ontbreken van een controlegroep waartegen de
resultaten van Samen DOEN kunnen worden afgezet. Om hard wetenschappelijk
bewijs te verkrijgen voor de resultaten van het Samen DOEN programma is een
experimenteel design het meest geschikt. Met name vanwege het ontbreken van een
controlegroep is dit design niet mogelijk gebleken.
Als alternatief is gekozen voor realistic evaluation (Pawson en Tilley, 1997). Bij de
toepassing van deze methode dient er rekening mee te worden gehouden dat externe
omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen het verloop en de resultaten van
Samen DOEN kunnen meebepalen. Zonder hier rekening mee te houden loopt men het
risico dat de gevonden resultaten ten onrechte worden toegeschreven aan de invloed
van Samen DOEN. Dit probleem is te ondervangen door de externe factoren in kaart
te brengen waaraan een beleidssituatie onderhevig is. Daarom zijn in de
begeleidingscommissie van het onderzoek diverse deskundigen en belanghebbenden
vertegenwoordigd die kennis van zaken hebben. De onderzoekers doen waar nodig
een beroep op de deskundigheid van de leden van de begeleidingscommissie en
brengen zo de externe omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen in kaart.
Zodoende kan de invloed van Samen DOEN worden vastgesteld.

Zelfredzaamheidsmatrix
Om de zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens te meten hebben we gebruik
gemaakt van de zogenoemde zelfredzaamheidsmatrix (Lauriks e.a. 2013).
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Hulpverleners vullen gedurende de hulpverlening aan huishoudens op meerdere
momenten de zelfredzaamheidsmatrix in om meer inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van de zelfredzaamheid van volwassen personen in de huishoudens. De
scores dienen bij aanvang van de aanpak en na telkens drie maanden te worden
vastgelegd in het RIS. De resultaten geven inzicht in de resultaten die op in totaal 11
leefdomeinen worden bereikt. In het kader van Samen DOEN is dit de bron van
informatie waarmee de zelfredzaamheid van huishoudens wordt vastgesteld.
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de ZRM laat zien dat het instrument één
onderliggend construct meet, waarvan de interne consistentie goed is (Fassaert e.a.
2013). Ook de overeenstemming tussen beoordelaars was adequaat. In vrijwel alle
gevallen waren de correlaties tussen scores van verschillende beoordelaars positief en
hoog. De meest strenge maat voor overeenstemming (Kappa; corrigerend voor
‘toevalstreffers’) geeft echter aan dat de exacte overeenstemming tussen beoordelaars
voor een aantal domeinen nog niet voldoende is. Mede om aan deze beperking
tegemoet te komen is er bij deze evaluatie voor gekozen een combinatie van
kwantitatieve en kwalitatieve data te gebruiken.
Een knelpunt doet zich voor met betrekking tot het analyseniveau. Idealiter zouden we
de zelfredzaamheidsscores per huishouden analyseren, omdat een integrale aanpak op
huishoudniveau een belangrijk uitgangspunt van Samen DOEN is. De
zelfredzaamheidsmatrix is echter een individueel instrument. Een meetinstrument voor
gezinnen is niet beschikbaar. Voor onze evaluatie is daarom een score voor het gehele
huishouden geconstrueerd. Bij het construeren van deze score is voor alle 11
leefdomeinen steeds de score van het lid van het huishouden genomen die op een
leefdomein het laagste scoorde. Deze methode is al eerder is toegepast door de GGD
Amsterdam.
Koppeling gegevens
Een tweede beperking van dit onderzoek is dat gegevens over de (zorg)kosten alleen
op persoonsniveau aan het RIS kunnen worden gekoppeld via de GBA. Hierdoor zijn
in totaal 77 ‘cases’ weggevallen en niet in het onderzoek meegenomen. Zowel het RIS
als de GBA zijn voorafgaand aan de koppeling meerdere keren gecontroleerd op
fouten en vervolgens op dezelfde wijze geanonimiseerd met een code van ten minste
32 tekens. Uit deze controle is gebleken dat alle kostengegevens één-op-één
overeenkomen met de gegevens uit het RIS. We kunnen daarom met een grote mate
van waarschijnlijkheid stellen dat de informatie die wel is gekoppeld correct is. Er zijn
hoofdzakelijk drie redenen waarom er toch cases zijn weggevallen. Deze worden
hieronder besproken.
Ten eerste kan het in het RIS voorkomen dat op een adres maar één persoon
geregistreerd staat, terwijl het huishouden feitelijk uit meerdere personen bestaat
(mogelijk ook kinderen). In het kostenonderzoek beperken we ons dan tot die ene
persoon die wel in het RIS staat, terwijl de andere leden van het huishouden in het
onderzoek geheel buiten beeld blijven. Hoe vaak dit daadwerkelijk is voorgekomen is
op basis van onze data niet te zeggen.
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Ten tweede kan het ook zo zijn dat in het RIS een heel gezin staat ingeschreven,
terwijl dat gezin door bijvoorbeeld een scheiding niet meer samenwoont als gezin. Het
is niet te achterhalen vanaf wanneer dit het geval is. In het onderzoek zijn dan toch
alle gezinsleden meegenomen. Ook hier geldt dat op basis van onze data niet is vast te
stellen hoe vaak dit daadwerkelijk is voorgekomen.
Tot slot kan het in theorie zo zijn dat in het RIS een heel gezin op een adres is
ingevoerd, terwijl in de GBA is geadministreerd dat iemand op dat adres alleen woont.
In het onderzoek zijn alle in het RIS geregistreerde personen meegenomen in het
onderzoek, ook als uit het GBA blijkt dat er op dat adres niet meer personen wonen.
In de interviews vinden we voorbeelden van waarom cases zijn weggevallen. Zo komt
naar voren dat een ouder kind van een gezin in het buitenland is geboren en illegaal in
Nederland verblijft. Dit kind is derhalve niet in de GBA geregistreerd en moet daarom
bij de koppeling zijn weggevallen. Omgekeerd kan in het GBA een gezinslid zijn
vermeld die abusievelijk niet in het RIS is geregistreerd. Ook die personen zijn bij de
koppeling van gegevens niet meegenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een
samenwonend stel waarvan de man voor de bijstandsuitkering officieel op een ander
adres staat geregistreerd.
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat een gezin een dynamisch instituut is en een
database vrijwel altijd een onvolledige of verouderde weergave van de werkelijkheid.
Ook toekomstige onderzoeken naar de kosten van sociale interventies zullen van deze
twee wetmatigheden in meer of mindere mate last hebben. Met inachtneming van
bovenstaande mogelijke risico’s zijn de onderzoekers van mening dat er sprake is van
een kostenonderzoek waarmee een indicatie kan worden gegeven van de kosten van de
sociale interventie. Gezien de betrouwbaarheid van de gegevens zijn harde uitspraken
over de financiële resultaten van Samen DOEN niet mogelijk.

22

INTRAVAL – Gebundelde krachten

Eunice Roberts staat weer fier rechtop
• Alleenstaande moeder (33 jaar) met twee jonge kinderen.
• Problemen met fysieke gezondheid, schulden en opvoeding.
- - - - - - - - - - - -

Om te zeggen dat Eunice Roberts haar problemen de baas is, gaat net te ver.
Maar Eunice is een half jaar nadat ze in contact kwam met Samen DOEN wel een
eind op weg.
Wat Eunice vooral is opgevallen aan Samen DOEN is het uitblijven van oordelen.
“Ze luisteren goed naar je, ze helpen je zaken op te pakken, maar ze oordelen
niet.” In zeven maanden tijd is Eunice opgeleefd. Haar gevoel van eigenwaarde
was laag. Dat heeft veel te maken met de vader van de haar twee zoons. Een man
met losse handjes die zijn zoontjes wel naar het voetbal mag brengen, maar niet
meer bij Eunice thuis mag komen.
Door het gedrag van haar ex kwam Eunice bij de GGD terecht. Die verwees haar
door naar Samen DOEN. Dat ging niet zomaar. Eunice moest haar trots wegslikken
om de hulp te aanvaarden. Hulp die ze nodig om medische problemen op te
lossen, maar ook steeds grotere financiële problemen.
Eunice is blij dat ze haar trots aan de kant heeft geschoven. Ze praatte veel mee
over de plannen om haar leven weer op de rails te krijgen. “Ik kreeg er een
positief gevoel door. Het gaf me het gevoel dat ik zelf dingen voor elkaar kon
krijgen. En de hulpverleners waren niet zuinig met complimenten als het lukte.”
Eunice is uit het dal geklauterd, ze staat positief in het leven en is vooral blij met
de hulpverlener. Problemen? Die zijn er nog. Met de school van haar jongens
bijvoorbeeld. Met de schuldsanering ook. Maar ze heeft haar familie weer terug.
En die helpt haar af en toe financieel. Nu de gewelddadige ex uit beeld is, is het
contact met de familie zienderogen beter geworden. “Alle probleemsituaties zijn
beter geworden.”
Zonder hulpverlener Jan zou het Eunice niet zijn gelukt op te krabbelen. Hij hielp
haar uit haar dip te komen. “Dat gaf me de kracht weer dingen zelf te doen.”
Eunice heeft niets dan lof voor Samen DOEN. “Zonder Samen DOEN komen heel
veel mensen op straat te staan. Dat kost de maatschappij geld. Ja, mensen zoals
ik kosten de maatschappij geld, maar als we er weer bovenop geholpen worden,
kunnen we weer aan het werk gaan. Dan leveren we de maatschappij geld op.”

Casus

Een mislukte nieuwe start
• Alleenstaande moeder (35 jaar) met twee tienerzoons.
• Problemen met de Nederlandse taal, opvoeding, gezinsrelaties en huisvesting.
- - - - - - - - - - - -

Een nieuw begin Nederland. Dat moest het worden voor Erna Sekourov en haar
twee zoons. Dat werd het niet. De problemen met haar kinderen zijn eerder erger
dan minder geworden.
Die problemen waren al in haar vorige vaderland. Vooral haar oudste zoon heeft
geen respect voor haar - voor niemand eigenlijk - en is agressief. Haar jongere
zoon kopieert dat gedrag. “De kinderen zijn erg onaardig tegen mij. Ik dacht in
Nederland opnieuw te kunnen beginnen. Ik hoopte dat ze dan respect voor me
zouden krijgen. Ons huis is ook een probleem, we hebben een kamer in het huis
van mijn broer. We zitten altijd op elkaars lip.”
De oudste wil geen enkele vorm van hulp. “Naar een psycholoog ga je niet, daar
ga je heen als je gek bent”, zegt hij.
Erna is blij met de hulpverlening die ze van Samen DOEN krijgt. Al helpt het soms
niet veel, het geeft haar het idee dat ze er niet alleen voor staat. “Het gaat
daardoor met mij wel wat beter. In kleine stapjes. Ik voel me wat veiliger. Ik heb
heel veel advies gekregen om met mijn zoon om te gaan, maar het hielp niet
veel.”
De oudste zoon woont inmiddels even niet thuis. Hij woont bij Erna’s moeder,
omdat de ruzies te heftig werden. Dat geeft even rust. “Bij mijn moeder gedraagt
hij zich anders en ik merk ook dat mijn jongste zoon zijn gedrag nu verandert.
Hij probeert echt zijn best te doen. Bureau Jeugdzorg moet nu bepalen wat er
met mijn oudste gaat gebeuren. Mocht hij niet uit huis worden geplaatst, dan is
Jeugdzorg er in elk geval om een oogje in het zeil te houden.”
Erna beseft dat er iets moet gebeuren in de situatie met haar oudste zoon.
Binnenkort heeft ze met Samen DOEN een afspraak op school. “Ik snap dat hij
niet op slag kan veranderen en dat het stapje voor stapje moet gaan. Hij moet
echt professionele hulp krijgen, anders zie ik het niet positief in.” In haar
vaderland krijgt ze die hulp niet, zegt ze. Ze is verschillende keren bij artsen
geweest. “Dokters daar zeiden dat het de schuld was van mij en de vader. Verder
gebeurde er niks.”
Erna is daarom blij met wat hulpverleners van Samen DOEN tot nu toe hebben
gedaan. Ook al was het geen succes, ze heeft het idee dat er van alles is
geprobeerd.
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4. BELEIDSVERONDERSTELLINGEN

Dit hoofdstuk gaat in op de beleidsveronderstellingen die ten grondslag liggen aan het
Samen DOEN programma in Amsterdam. Het hoofdstuk vormt het beleidsmatig
raamwerk en beoordelingskader voor de evaluatie. Achtereenvolgens zetten we uiteen
wat de context is waarbinnen de werkwijze dient te worden toegepast, wat de
veronderstelde mechanismen van de werkwijze zijn en wat de resultaten zijn die
verwacht mogen worden wanneer de mechanismen correct worden toegepast in de
daarvoor bestemde context. Tevens bespreken we randvoorwaarden en externe
factoren die van invloed kunnen zijn op de uitvoering. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een samenvattend overzicht waarin de beleidsveronderstellingen schematisch zijn
weergegeven.

4.1 Doelgroep
In deze paragraaf behandelen we de context waarbinnen de werkwijze van Samen
DOEN toegepast zou moeten worden volgens de beleidsveronderstellingen. In het
geval van Samen DOEN wordt deze context gevormd door de doelgroep van het
programma. Samen DOEN is ontworpen om tegemoet te komen aan de problemen van
een specifieke doelgroep, omdat bij deze huishoudens het hoogste rendement zou
kunnen worden behaald tegen de laagste kosten. Daarom is de doelgroep afgebakend
en zijn aannames gedaan over de samenstelling.

Afbakening
De doelgroep van Samen DOEN wordt, op basis van de beleidsstukken, gevormd door
kwetsbare huishoudens (zowel alleenstaanden als gezinnen) in Amsterdam met
meervoudige domeinoverstijgende problematiek die niet of beperkt zelfredzaam zijn
(gemeente Amsterdam 2013a; gemeente Amsterdam 2014). Dat een huishouden
‘kwetsbaar’ is wil zeggen dat zij op twee of meer zogenoemde leefdomeinen
problemen ondervinden en niet of slechts in beperkte mate in staat zijn om deze
problemen zelfstandig op te lossen. De 11 leefdomeinen die in de zogenoemde
zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) worden gehanteerd, gelden daarbij als uitgangspunt.1
Door een professional wordt ingeschat of een huishouden tot de doelgroep van Samen
DOEN behoort, waarbij de ZRM als hulpmiddel wordt gebruikt.
De afbakening van de doelgroep kan inzichtelijk worden gemaakt door een piramide,
waarmee de Amsterdamse huishouden worden ingedeeld in vier categorieën op basis
van de zwaarte van de problematiek (zie onder meer Zonneveld en De Jong 2009). De
1

De 11 leefdomeinen zijn: financiën; dagbesteding; huisvesting; huiselijke relaties; geestelijke
gezondheid; lichamelijke gezondheid; verslaving; activiteiten dagelijks leven; sociaal
netwerken; maatschappelijke participatie; en justitie (Lauriks e.a. 2013).
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basis van de piramide wordt gevormd door huishoudens zonder problemen of met
enkelvoudige problematiek. De tweede laag van de piramide bestaat uit huishoudens
met meervoudige problematiek die (beperkt) zelfredzaam zijn, terwijl de derde laag
wordt gevormd door huishoudens met meervoudige problematiek die niet zelfredzaam
zijn. De top van de piramide zijn cliënten die zware en/of intramurale zorg behoeven,
waaronder overlastgevende multiprobleemgezinnen, cliënten van de crisisdienst van
de GGD, dak- en thuislozen en de ouderen in verzorg- en verpleeghuizen. Deze vier
categorieën zijn schematisch weergegeven in figuur 4.1.
Voor een maximaal rendement zou het Samen DOEN programma zich, gezien de
beleidsstukken, moeten richten op de middelste twee lagen van de piramide. Hier valt
met de aanpak relatief de grootste winst te behalen (Lubbe e.a. 2014). De werkwijze
van Samen DOEN zou zich daarentegen niet op de bovenste en onderste laag van de
piramide moeten richten. De bovenste laag bevat het ‘top-segment’. Het gaat hier om
huishoudens met zware (vaak intergenerationele) problematiek waar de inspanningen
en derhalve de kosten om winst te behalen relatief hoog zijn. Bij de onderste laag in de
piramide geldt dat de problematiek één duidelijke oorzaak heeft. Er kan in dat geval
waarschijnlijk worden volstaan met een aanpak die minder intensief en kostbaar is dan
de aanpak van Samen DOEN.
Figuur 4.1 Piramide van zorgbehoefte

Top

Meervoudige
problematiek
(niet zelfredzaam)

Meervoudige problematiek
((beperkt) zelfredzaam)

Enkelvoudige problematiek

Bron: Zonneveld en De Jong 2009, bewerking INTRAVAL.

Samenstelling
In een nadere analyse van de doelgroep wordt het aantal huishoudens in de doelgroep op basis van de beleidsveronderstellingen - geschat op zo’n 45.000. Op basis van deze
schatting hebben Lubbe en Larsen (2012) een MKBA uitgevoerd. Daarbij is er ook
vanuit gegaan dat de huishoudens in de doelgroep worden gekenmerkt door een grote
diversiteit in samenstelling en dat zij onderverdeeld kunnen worden in vier elkaarniet-overlappende categorieën, namelijk:
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•
•
•
•

risicogezinnen;
huishoudens zonder kinderen met GGZ-problematiek;
zwakbegaafden en (licht) verstandelijk beperkten (LVB) zonder kinderen;
huishoudens zonder kinderen met een hoog risico op sociaal isolement.

De samenstelling van de doelgroep is van groot belang voor de inschatting van de
gemaakte kosten (Lubbe en Larsen 2012). Elke categorie heeft zijn eigen kenmerken
en problemen en dient anders te worden benaderd en behandeld door de teamleden.
Dit zorgt voor een variatie in gemaakte kosten. De groep ‘risicogezinnen’ bestaat
bijvoorbeeld uit gezinnen waar sprake is van een opeenstapeling van problemen. Zij
moeten met meerdere personen vaak leven van een minimuminkomen, terwijl leden
van het huishouden kampen met een slechte geestelijke gezondheid en LVBproblematiek. Daarentegen bestaat de groep ’huishoudens met een hoog risico op
sociaal isolement’ voornamelijk uit alleenstaanden en/of ouderen. Het vinden en/of
behouden van goede dagbesteding vormt een belangrijk probleem bij deze groep.
Alhoewel de situatie van deze alleenstaanden en ouderen onwenselijk is en zij de hulp
van teamleden nodig hebben, is de behandeling van hun problemen minder intensief
en kostbaar dan die van risicogezinnen.

4.2 Veronderstelde mechanismen
De werkwijze van Samen DOEN bestaat grofweg uit een viertal mechanismen:
• outreachende werkwijze;
• multidisciplinaire teams;
• inzetten op eigen kracht;
• monitoring.
De veronderstelling is dat deze mechanismen werkzaam zijn wanneer zij correct
worden toegepast op de daarvoor bestemde doelgroep. In deze paragraaf bespreken we
waarom en hoe deze mechanismen in de praktijk moeten worden toegepast om
werkzaam te zijn.

Outreachend werken
De teams van Samen DOEN maken gebruik van een outreachende werkwijze, wat
inhoudt dat ze inzetten op het gevraagd en ongevraagd leggen van contact bij de
doelgroep thuis. Volgens Van Doorn en anderen (2013) gaat het bij outreachend
werken om het leggen, maar ook herstellen van verbindingen. Daarom zoeken
hulpverleners kwetsbare burgers op die het contact met hun omgeving zijn verloren en
proberen zij hun verbinding met de samenleving weer te herstellen. Er hoeft dus, in
tegenstelling tot reguliere hulpverlening, geen sprake te zijn van een expliciete
hulpvraag vanuit de cliënt.
De teams van Samen DOEN zijn, als gevolg van de buurtgerichte en outreachende
werkwijze, geografisch georganiseerd. Zo beslaat elk buurtteam een postcodegebied.
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Hierdoor is het mogelijk om maatwerk per buurt te leveren. De teams werken vanuit
een herkenbaar punt in de wijk, bijvoorbeeld een buurthuis of activeringscentrum.
Daardoor staan zij letterlijk dichter bij de bewoners en bouwen zij een netwerk op met
bewoners, scholen, huisartsen, buurtagenten et cetera (gemeente Amsterdam 2013b).
Als gevolg daarvan weten kwetsbare burgers op hun beurt ook de hulpverleners te
vinden wanneer zij problemen ondervinden in het dagelijks leven of kunnen instanties
gericht naar Samen DOEN doorverwijzen wanneer zij het vermoeden hebben dat een
huishouden ondersteuning nodig heeft.
De veronderstelling is dat met een dergelijke buurtgerichte en outreachende werkwijze
meer huishoudens worden bereikt en dat zij eerder worden bereikt (Lubbe en Larsen
2012). Dit zou enerzijds leiden tot een stijging van het aantal interventies (en daarmee
een stijging van de kosten), maar zou tegelijkertijd voorkomen dat problemen
escaleren, wat tot een aanzienlijke kostenbesparing zou leiden.

Multidisciplinaire teams
Gezien de complexiteit van de problematiek vraagt de doelgroep van Samen DOEN
om een integrale aanpak, waarbij de problemen op de verschillende leefgebieden in
onderlinge samenhang worden bezien en worden aangepakt. Daarom is een belangrijk
aspect van de aanpak dat de buurtteams multidisciplinair zijn. Dit houdt in dat de
teams bestaan uit hulpverleners uit verschillende disciplines en instellingen, elk met
hun eigen expertise en specialisme. De teamleden werken binnen de gezinnen als
generalist - ze ondersteunen het huishouden op alle leefgebieden waar zich problemen
voordoen - maar zijn binnen het team specifiek deskundig op één van de leefgebieden.
In de praktijk betekent dat dat de teamleden gebruik maken van elkaars expertise,
elkaar adviseren en met elkaar meedenken. In feite krijgen huishoudens dus
ondersteuning van het hele team, terwijl zij slechts één contactpersoon hebben
(gemeente Amsterdam 2013b). Het oppakken van deze zogenoemde regierol door de
(gezins)coaches vormt een essentieel onderdeel van de aanpak van
multiprobleemgezinnen, zo blijkt ook uit een evaluatie van de aanpak van
multiprobleemgezinnen in Groningen (Bieleman e.a. 2012). Huishoudens met
meerdere problemen kunnen zich soms zorgontwijkend opstellen als er een groot
aantal instanties over de vloer komt (Van Veldhuizen 1998). Door het aanstellen van
een regisseur wordt dit effect verminderd en kunnen problemen effectiever worden
aangepakt. Daarnaast kunnen teamleden zo nodig een beroep doen op ‘externe’
adviseurs en specialisten die zelf niet werkzaam zijn in de gezinnen (gemeente
Amsterdam 2014).
De veronderstelling is dat generalisten met een dergelijke integrale werkwijze
problemen effectiever kunnen aanpakken. Daardoor wordt een kostenbesparing
gerealiseerd, omdat het aantal hulpverleners per huishouden wordt teruggedrongen
(gemeente Amsterdam 2013b) en/of doordat de hulpverlening van de verschillende
betrokken instanties beter op elkaar wordt afgestemd. Kortom, er is één partij voor alle
problemen in plaats van meerdere partijen voor één probleem. Door de generalistische
werkwijze zou bovendien minder vaak een beroep gedaan hoeven te worden op
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duurdere tweedelijns zorg, omdat hier alleen in het uiterste geval een beroep op wordt
gedaan (gemeente Amsterdam 2013b).

Inzetten op eigen kracht
In het programma Samen DOEN staat het principe van de Eigen Kracht en de eigen
verantwoordelijkheid van huishoudens centraal. De inzet van de professionals van
Samen DOEN gaat uit van het vinden van een oplossing binnen de eigen
mogelijkheden van de cliënt en het eigen sociale netwerk. Aan huishoudens die
ondersteuning nodig hebben wordt gevraagd wat zij zelf kunnen doen om de gewenste
doelen te bereiken. Zo wordt een beroep gedaan op de reeds aanwezig eigen kracht
van het huishouden. Daarnaast worden huishoudens verzocht om actief op zoek te
gaan naar hulp in het eigen netwerk (gemeente Amsterdam 2013a).
In de Memo Nieuw voor Oud (gemeente Amsterdam 2013a) wordt in deze context
gesproken over ‘sociale veerkracht’. Binnen de aanpak Samen DOEN moet worden
gepoogd deze sociale veerkracht te versterken, zodat volwassenen en jeugdigen de
problemen zelf of door ondersteuning van sociale netwerken in hun omgeving kunnen
oplossen. Dit is in overeenstemming met de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling die het activeren van het huishouden en de sociale omgeving ook als
een essentiële taak van de eerstelijns gezinscoach noemt (RMO 2012).
Door de omgeving blijvend bij het huishouden te betrekken, ook wanneer de situatie is
verbeterd, zou de kans op terugval worden verkleind (gemeente Amsterdam 2013a).
Bovendien zou een betrokken en stimulerende sociale omgeving er uiteindelijk toe
leiden dat het gezin minder afhankelijk wordt van professionals (Admiraal en Cordus
2011). Wanneer een deel van de interventies wordt uitgevoerd door leden van het
huishouden of hun netwerk in plaats van door professionals, leidt dit bovendien tot een
kostenbesparing (Lubbe en Larsen 2012). Een stimulerende sociale omgeving komt
ook de ontwikkeling van kinderen ten goede (RMO/RVZ 2009, Bucx 2011).

Monitoring
Een groot deel van het succes van de aanpak hangt af van de kans op terugval. Die
dient zo klein mogelijk te zijn. De interventie is succesvol wanneer de problematiek
structureel wordt teruggedrongen en er ook een preventieve werking van uitgaat. De
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012) onderschrijft het belang van nazorg.
In onze evaluatie van de aanpak van multiprobleemgezinnen in Groningen blijkt
nazorg een randvoorwaarde te zijn voor het succes van de gezinsaanpak (Bieleman
e.a. 2012). De gewenste duur en intensiteit zijn echter afhankelijk van de situatie in
het huishouden en de sociale omgeving.
De teamleden van Samen DOEN krijgen in het kader van nazorg de ruimte om
gedurende langere tijd (twee jaar) de vinger aan de pols te houden nadat de feitelijke
hulp al is gestopt. Het doel van deze monitoring is snel te kunnen signaleren wanneer
er opnieuw problemen ontstaan en daarbij - alleen indien nodig - kort ondersteuning te
bieden (gemeente Amsterdam 2013b). De veronderstelling is dat door deze blijvende
monitoring en het selectief bieden van korte ondersteuning het aantal huishoudens dat
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terugvalt daalt (Lubbe en Larsen 2012). Naast een verbetering in de leefsituatie van
gezinnen wordt hiermee tevens een kostenbesparing gerealiseerd.

4.3 Verwachte resultaten
Wanneer de mechanismen correct worden toegepast op de daarvoor bestemde
doelgroep zou de werkwijze van Samen DOEN moeten leiden tot de gewenste
maatschappelijke en financiële resultaten. Deze resultaten van Samen DOEN worden
door de gemeente Amsterdam als volgt verwoord (gemeente Amsterdam 2014)2:
• meer burgers hebben regie over hun eigen leven;
• meer volwassenen participeren actief in de maatschappij door werk of een andere
zinvolle dagbesteding;
• meer kinderen krijgen de kans om zich volledig te ontwikkelen door een veilige
thuissituatie en het afronden van hun school;
• mensen zijn ondanks fysieke of psychische beperkingen in staat langer zelfstandig
thuis te wonen door het voorkomen van sociaal isolement en ondersteuning bij het
dagelijks functioneren;
• efficiëntere werkwijze door ontdubbelen, lager organisatiekosten en het toepassen
van Nieuw voor Oud3;
• hogere effectiviteit van de ondersteuning door meervoudige problematiek in
samenhang te benaderen en te voorkomen dat problemen escaleren of terugkeren.

Meetbare indicatoren
Bovengenoemde resultaten zijn helaas moeilijk meetbaar in het kader van onze
evaluatie. Op basis van de MKBA en enkele beleidsstukken kunnen de verwachte
resultaten echter wel worden geoperationaliseerd in een aantal concrete en meetbare
indicatoren (Lubbe en Larsen 2012; gemeente Amsterdam 2013a; gemeente
Amsterdam 2014). We mogen er van uit gaan dat ook de gewenste resultaten zijn
opgetreden wanneer deze indicatoren aanwezig zijn. Het betreft de volgende
indicatoren: het verhogen van de zelfredzaamheid van huishoudens; een lager aantal
zorgtrajecten; minder dure zorgtrajecten; succesvollere zorgtrajecten; en het
voorkomen van escalaties.

Zelfredzaamheid
Een voorwaarde om burgers meer regie over hun eigen leven te geven en ze beter te
laten participeren in de samenleving is het vergroten van hun zelfredzaamheid. De
mate van zelfredzaamheid wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van een score op de
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), waarbij op 11 leefgebieden een score van één tot vijf
kan worden gegeven. Door de aanvankelijke score (nulmeting) te vergelijken met
2

In de memo Nieuw voor Oud uit 2013 worden de doelstellingen van Samen DOEN iets
anders verwoord, maar de strekking is hetzelfde.
3
Met het principe Nieuw voor Oud wordt bedoeld dat professionals zonder additionele
financiering worden uitgeleend door hun moederorganisatie aan het programma Samen DOEN.
Eventuele aanvullende kosten worden betaald vanuit het bestaande budget.
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vervolgmetingen, kan een ontwikkeling in de zelfredzaamheid worden vastgesteld. Op
basis van de zelfredzaamheidsscores kan ook iets worden gezegd over de situatie
waarin kinderen opgroeien en of personen, ondanks fysieke of psychische
beperkingen, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wanneer dit het geval is
hoeft in mindere mate een beroep te worden gedaan op duurdere vormen van zorg.

Lager aantal zorgtrajecten
Een indicatie of de werkwijze van Samen DOEN leidt tot een hogere effectiviteit van
de ondersteuning vinden we in het aantal zorgtrajecten. De manier waarop het sociale
domein op dit moment is georganiseerd leidt er toe dat er veel organisaties betrokken
zijn bij de hupverlening van één huishouden. Deze organisaties stemmen echter vaak
onvoldoende met elkaar af. Dit veroorzaakt overlap en onnodig veel trajecten. Het ligt
in de lijn der verwachting dat, mits de integrale werkwijze van Samen DOEN correct
wordt toegepast, de overlap en dus het aantal trajecten afneemt.

Minder dure zorgtrajecten
Bovendien zouden de zorgtrajecten die ingezet worden minder duur moeten worden
als gevolg van de werkwijze van Samen DOEN. Omdat er door de buurtteams
outreachend wordt gewerkt kunnen hulpverleners eerder ingrijpen als het mis dreigt te
gaan in een huishouden. Door de aanpak vroegtijdig in te zetten is in theorie minder
vaak relatief dure specialistische hulp nodig, zo wordt ook verondersteld in de MKBA
(Lubbe en Larsen 2012).

Succesvollere zorgtrajecten
Naast een lager aantal en minder dure zorgtrajecten wordt ook verwacht dat de
trajecten succesvoller worden als gevolg van de aanpak. Omdat de buurtteams
multidisciplinair zijn en huishoudens slechts één ondersteuner en aanspreekpunt
hebben, verloopt de hulpverlening over aanzienlijk minder schijven en zouden
trajecten effectiever worden (Lubbe en Larsen 2012). Met name de effectiviteit van
schuldhulpverlenings- en re-intregratietrajecten zou toenemen en ook schooluitval bij
kinderen zou door de aanpak worden gereduceerd.

Voorkomen escalaties
De aanpak Samen DOEN wordt zo veel mogelijk vroegtijdig ingezet, voordat
problemen (verder) escaleren tot uithuiszettingen, uithuisplaatsingen en
ondertoezichtstellingen (gemeente Amsterdam 2013b, gemeente Amsterdam 2013a,
Lubbe en Larsen 2012). De hulpverlening wordt hierdoor niet alleen minder kostbaar,
maar ook effectiever. De veronderstelling is dat door vroegtijdig ingrijpen meer
huishoudens een stabilisatie of sociale stijging bereiken en minder vaak duurdere
specialistische hulp of interventies (bijvoorbeeld uitkeringen, uithuisplaatsingen,
maatschappelijk opvang) nodig hebben (Lubbe en Larsen 2012).

Overzicht
In tabel 4.1 is schematisch weergegeven welke meetbare indicatoren worden gebruikt
om welke verwachte resultaten na te gaan.
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Tabel 4.1 Verwachte resultaten en bijbehorende meetbare indicatoren
Verwachte resultaten
Meetbare indicatoren
•

Meer burgers hebben regie over hun
eigen leven;

•

Meer volwassenen participeren actief in
de maatschappij door werk of een
andere zinvolle dagbesteding;

•

Meer kinderen krijgen de kans om zich
volledig te ontwikkelen door een veilige
thuissituatie en het afronden van hun
school;

•

•

•

Mensen zijn ondanks fysieke of
psychische beperkingen in staat langer
zelfstandig thuis te wonen door het
voorkomen van sociaal isolement en
ondersteuning
bij
het
dagelijks
functioneren;
Efficiëntere
werkwijze
door
ontdubbelen, lager organisatiekosten en
het toepassen van Nieuw voor Oud;
Hogere
effectiviteit
van
de
ondersteuning
door
meervoudige
problematiek
in
samenhang
te
benaderen en te voorkomen dat
problemen escaleren of terugkeren.

•

Zelfredzaamheid op 11 leefdomeinen

•

Lager aantal zorgtrajecten

•

Minder dure zorgtrajecten

•

Succesvollere zorgtrajecten

•

Voorkomen escalaties

4.4 Randvoorwaarden
In het voorgaande zijn achtereenvolgens de context, de veronderstelde mechanismen
en de verwachte resultaten besproken. De wisselwerking tussen deze drie
componenten van een interventie treedt echter alleen op wanneer aan bepaalde
randvoorwaarden wordt voldaan. Alleen dan kunnen de gewenste resultaten worden
behaald. Het identificeren van de randvoorwaarden is dan ook een belangrijk
onderdeel van de reconstructie van de beleidstheorie. Bij de aanpak van Samen DOEN
identificeren we de volgende randvoorwaarden: een goede organisatie; een goede
samenwerking; competente professionals; en beschikken over het benodigde mandaat.

Organisatie
Ten eerste is het voor een een goede uitvoering van de aanpak van belang dat er
sprake is van een goede organisatie. Omdat Samen DOEN een gezamenlijk
programma van de Amsterdamse diensten en stadsdelen is, dient er maatwerk op
buurtniveau te worden geleverd. Tegelijkertijd dient er voldoende uniformiteit te
bestaan om de aanpak efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren (gemeente Amsterdam
2013b). Om dit te realiseren worden de teamleiders van de verschillende buurtteams
aangestuurd vanuit een stedelijk programmabureau. Het programmabureau stelt samen
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met de stadsdelen gebiedsplannen op, waarbij naast overkoepelende kaders ook
gebiedsspecifieke resultaatafspraken zijn opgenomen (gemeente Amsterdam 2013b;
gemeente Amsterdam 2013a). Het programmabureau legt vervolgens verantwoording
af bij de coördinerend wethouder en betrokken portefeuillehouder.

Samenwerking
Daarnaast moet er een goede samenwerking bestaan tussen de verschillende
uitvoerenden van het programma. De professionals in de buurteams zijn afkomstig van
verschillende instanties en worden door hun moederorganisatie ‘uitgeleend’
(gemeenten Amsterdam 2014). Door de diverse samenstelling van het team kunnen de
professionals niet alleen gebruik maken van elkaars expertise, maar ook van elkaars
netwerk en de korte lijnen met hun moederorganisatie. Indien nodig kunnen de
generalisten uit het buurtteam een beroep doen op een zogenoemde ‘tweede ring’,
bestaande uit adviseurs, specialisten, ‘aansluitmedewerkers’ en ‘eigen-krachtondersteuners’. De onderlinge afstemming en samenwerking tussen al deze betrokken
partijen vormt een voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van de aanpak.
Daarnaast dient de samenwerking met enkele grote ambtelijke organisaties, zoals de
Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de Belastingdienst, soepel te verlopen om tot het
optimale resultaat te komen.

Competenties
Ten derde is het van belang dat de door de uitvoerende instellingen aangewezen
generalisten zeer kundig en ervaren zijn met de doelgroep en de subdoelgroepen. De
professionals moeten beschikken over de juiste vaardigheden om als generalist te
werken met een integrale en dossieroverstijgende methodiek. Ze moeten bovendien in
staat zijn zelf actief in het gezin te werken, maar tegelijkertijd een brugfunctie te
vervullen naar het sociale netwerk van het gezin, andere beroepskrachten en eventueel
gespecialiseerde (tweedelijns) hulpverlening. Dat stelt hoge eisen aan de competenties
van de teamleden (RMO 2012).

Mandaat
Voor een goede uitvoering van hun taken, is het daarnaast van belang dat de
buurtteams het benodigde mandaat krijgen om domeinoverstijgend te kunnen werken.
De hulpverleners van Samen DOEN hebben een dergelijk mandaat, maar dit krijgt
gaandeweg nog concreet inhoud. Dit mandaat omvat op het moment van schrijven de
volgende onderdelen (gemeente Amsterdam 2013b):
• het zelf mogen uitvoeren van interventies;
• zwaarwegend en/of dwingend deskundigenadvies aan instellingen kunnen geven;
• een escalatiemodel om datgene wat niet lukt aan de kaak te stellen en op te lossen;
• indien nodig ontschot budget kunnen inzetten om domeinoverstijgend te kunnen
werken.
Mandaat vormt een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk hulpverlening op maat
te kunnen bieden, zo blijkt ook uit diverse (evaluatie)onderzoeken. Het vastleggen van
mandaat in een overeenkomst blijkt daarbij voornamelijk een symbolische waarde te
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hebben: niet zo zeer de overeenkomst maar met name de korte lijnen en het
persoonlijk contact tussen de teamleden en de medewerkers van betrokken
organisaties blijken cruciaal voor het verkrijgen van medewerking (Bieleman e.a.
2012).

4.5 Externe factoren
Naast randvoorwaarden spelen ook externe factoren een rol die de uitvoering van
Samen DOEN kunnen beïnvloeden. Externe factoren verschillen van
randvoorwaarden in de zin dat zij niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn door
beleidsmakers. Er kan slechts rekening worden gehouden met hun mogelijke invloed.
Samen DOEN heeft te maken met drie externe factoren, namelijk: de aanstaande
decentralisaties en bezuinigingen; maatschappelijke ontwikkelingen; en politiekbestuurlijke verhoudingen.

Decentralisaties en bezuinigingen
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en
inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze transities gaan gepaard met
aanzienlijke bezuinigingen. De gemeente Amsterdam grijpt de decentralisaties en
bezuinigingen aan voor het herinrichten van het sociale domein. De buurtteams, die
zelf een belangrijk onderdeel vormen van deze herinrichting, hebben daardoor te
maken met een sterk veranderende organisatiestructuur en de daarmee gepaard gaande
onrust en onzekerheden, wat de uitvoering kan beïnvloeden. Deze veranderingen in
het sociale domein zorgen ook voor ontwikkelingen in financiële middelen. Hier krijgt
Samen DOEN mogelijk ook mee te maken.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Naast de decentralisaties vormen ook maatschappelijke ontwikkelingen een
belangrijke externe factor. In de huidige samenleving is, mede ingegeven door
bezuinigingen, in toenemende mate aandacht voor zelfredzaamheid en participatie. De
samenleving wordt tegelijkertijd steeds complexer, onder meer door de digitalisering
van de sociale dienstverlening en een complexe regelgeving op het terrein van
bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Door deze ontwikkelingen valt een groeiende groep
huishoudens buiten de boot. Ze zijn niet in staat te voldoen aan de eisen die de
samenleving aan haar burgers stelt. Ondertussen groeit het aantal mensen met
financiële problemen als gevolg van de crisis. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen
hebben voor de omvang en samenstelling van de doelgroep van Samen DOEN. Ook
heeft de huidige krapte op de arbeidsmarkt gevolgen voor het behalen van de
doelstellingen van de aanpak: de re-integratie van groepen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt verloopt door de crisis extra moeizaam.

Politiek-bestuurlijke verhoudingen
Tot slot vormen de politiek-bestuurlijke verhoudingen een belangrijke factor. Zoals
aangegeven in paragraaf één vormde het versnipperde aanbod van de hulp voor
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kwetsbare groepen in Amsterdam één van de aanleidingen voor het ontwikkelen van
het programma Samen DOEN. De toenmalige wethouder Asscher maakte zich sterk
voor het vereenvoudigen van het hulpverleningsstelsel. Bij de bestuurders van enkele
betrokken organisaties uit het sociale domein stuitte het optreden van de wethouder op
enige weerstand. Daarna hebben verschillende wisselingen plaatsgevonden, op zowel
politiek als bestuurlijk vlak, die het verkrijgen en behouden van voldoende draagvlak
voor het uitvoeren van een gezamenlijke aanpak hebben gecompliceerd.

4.6 Schematisch overzicht
In figuur 4.2 worden de in dit hoofdstuk besproken beleidsveronderstellingen
schematisch weergeven. De interventie gaat uit van veronderstelde mechanismen
(input), die bij toepassing op de daarvoor bestemde doelgroep (context) leiden tot de
verwachte resultaten (outcome). De verwachte resultaten zijn geoperationaliseerd in
enkele meetbare indicatoren. Daarnaast zijn de randvoorwaarden en externe factoren
voor een goede uitvoering benoemd.
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Figuur 4.2 Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen Samen DOEN
Aanleiding

Probleem

De ambitie van de gemeente Amsterdam om de hulpverlening aan kwetsbare Amsterdammers
passender en effectiever te maken.

Doelgroep
Kwetsbare huishoudens in Amsterdam met
meervoudige problematiek die niet of beperkt
zelfredzaam zijn.

Interventie: ‘Samen DOEN in de buurt’
Randvoorwaarden

-

Goede organisatie

-

Goede samenwerking

-

Competente professionals

-

Beschikking over mandaat

Externe factoren

-

Decentralisaties en

Integrale aanpak op wijkniveau door middel van
buurteams waarvan de professionals afkomstig
zijn uit verschillende disciplines en instellingen,
elk met een eigen expertise en specialisme.

Veronderstelde mechanismen
-

Outreachend werken

-

Multidisciplinaire buurtteams

-

Plan van aanpak

-

Inzetten op eigen kracht

-

Monitoring

bezuinigingen

-

Maatschappelijke ontwikkelingen

-

Politiek-bestuurlijke
verhoudingen

Meetbare indicatoren
-

Zelfredzaamheid

-

Lager aantal zorgtrajecten

-

Minder dure zorgtrajecten

-

Succesvollere zorgtrajecten

-

Voorkomen escalaties

Verwachte resultaten
- Meer burgers hebben regie over hun eigen leven
- Meer volwassenen participeren actief in de maatschappij door werk of een andere zinvolle
dagbesteding
- Meer kinderen krijgen de kans om zich volledig te ontwikkelen door een veilige thuissituatie en
het afronden van hun school
- Mensen zijn ondanks fysieke of psychische beperkingen in staat langer zelfstandig thuis te wonen
door het voorkomen van sociaal isolement en ondersteuning bij het dagelijks functioneren
- Hogere effectiviteit van de ondersteuning door meervoudige problematiek in samenhang te
benaderen en te voorkomen dat problemen escaleren of terugkeren
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Faiza Mehar vindt einde van de tunnel
• Getrouwde vrouw (40 jaar) met twee kinderen.
• Problemen met schulden en opvoeding en er zijn psychische klachten.
- - - - - - - - - - - -

Drie jaar geleden zag Faiza Mehar geen uitweg meer. De problemen groeiden haar
boven het hoofd. Een faillissement, met alle rompslomp van dien, de zorg voor
haar kinderen en mensen uit het verleden die haar gezin lastig bleven vallen. Er
kwam geen einde aan. Nu, in de zomer van 2014, lijkt het einde van de tunnel in
zicht.
“We hadden een afhaal- en bezorgservice. Dat liep niet. In 2010 gingen we
failliet. Daarna volgde een periode met veel ellende. De oude eigenaar van de
zaak bleef ons lastig vallen. Ook toen mijn man een nieuwe baan had gevonden.
Hij viel hem lastig op zijn werk, waardoor hij die baan kwijtraakte. Het kostte
ons heel veel moeite de administratie bij elkaar te houden. Er was een
bewindvoerder, maar toch werden we gek van het papier. Mijn man spreekt niet
goed Nederlands, dus ik moest het meeste doen. We hadden geen geld, helemaal
niks en stonden er alleen voor. Ik had ook nog de zorg over twee kleine kinderen.
Het werd me te veel.”
“We kwamen bij PuntP terecht, waar ze ons hielpen met de opvoeding van de
kinderen. Bij PuntP adviseerden ze ons contact te zoeken met Samen DOEN. Zo
leerden we Tom kennen, onze hulpverlener. En daar ben ik nog steeds heel blij
mee. Ik zeg wel eens: arme Tom, wat moet hij veel voor ons doen.”
“We zijn er nog lang niet, maar we hebben wel veel meer rust gekregen en daar
ben ik al heel erg blij mee. Via Samen DOEN zijn we aan de slag gegaan met het
ordenen van onze administratie. Af en toe komen er heel veel brieven, hoewel
we een bewindvoerder hebben. We worden gek van dat papier en dan bel ik Tom.
Die komt altijd.”
“Ik heb het gevoel dat we de problemen met instanties aan het oplossen zijn. Ik
voel dat het de goede kant op gaat. Via Tom ben ik een opleiding gaan doen,
facilitair medewerker. Ik ben er heel blij mee, kan eindelijk weer eens het huis
uit, ik vind het huiswerk wel veel, haha. Ik loop nu stage en vind het erg leuk.
Via Tom krijg ik sollicitatietraining. Als ik de opleiding af heb, wil ik gaan
solliciteren. Het zal niet meevallen werk te vinden.”
“Niet dat het al heel goed gaat, maar mijn leven is de afgelopen twee jaar
enorm veranderd. Ik denk dat we nog twee jaar onder de bewindvoerder vallen.
Dan zijn we van de schulden af en is het tijd om opnieuw te beginnen.”

Casus

Het rustpunt van Joyce Emans
• Alleenstaande moeder (30 jaar) met twee jonge kinderen.
• Moeder heeft psychische klachten en problemen met schulden en huisvesting.
- - - - - - - - - - - -

Na een echtscheiding verhuisde Joyce Emans met twee van haar drie dochters
halsoverkop naar Amsterdam. Het huis in de hoofdstad is voor Joyce een rustpunt
in een woelig leven.
“Ik heb psychische problemen. Ik zat niet lekker in mijn vel, dat ik bij PuntP ben
beland komt echt doordat ik geen contact meer heb met mijn oudste dochter. Via
PuntP ben ik bij Samen DOEN terecht gekomen, ik moet eerst mijn sociale
problemen oplossen voor ik bij PuntP verder kan.”
“Ik heb een huis gevonden en dat heeft veel rust gegeven. Dat helpt ook weer bij
op het oplossen van andere problemen, ik heb schulden. Maar wat ik vooral wil is
herstel van het contact met mijn dochter en een beter contact met mijn exman.”
“Het gaat een stuk beter met me dan een jaar geleden. Ik heb veel te danken aan
mijn hulpverlener, ze bracht het beste in mij naar boven. Ik ben Samen DOEN ook
dankbaar, maar ik heb helaas ook nare ervaringen gehad. Ik had soms het gevoel
dat mijn hulpverlener me vooral de les las. Ook snap ik dat je het op eigen
kracht moet doen, maar Samen DOEN betekent toch ook dat je het samen doet?
Ik had af en toe het idee dat ik alles zelf moest doen. Ik was labiel en rende me
toch rot om alles te regelen. Dat heeft me wel eens dwars gezeten.”
“Er is ook een eigen kracht centrale georganiseerd. Die liep niet goed. Wat me
erg tegengevallen is, is dat die daarna is geëvalueerd zonder dat ik er bij was. Ik
kon die dag niet, maar mijn hulpverlener wilde het niet afzeggen, ze vond dat ze
de andere mensen niet kon laten wachten. Het enige goede van die eigen kracht
centrale is dat de band met mijn zus en moeder hechter is geworden.”
“We hebben een eigen huis en dat geeft veel rust. Ik zie ook dat het goed is voor
mijn twee dochters. Het gaat beter met ze. Maar met mijn oudste dochter heb ik
nog altijd geen contact. Ik zou graag meer hulp krijgen om dat contact te
herstellen.”
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5. DOELGROEP

In dit hoofdstuk wordt de bereikte doelgroep van het Samen DOEN programma over
de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt. Samen DOEN is ontwikkeld om tegemoet te
komen aan de problemen van een specifieke doelgroep, waarbij het hoogste rendement
zou worden behaald tegen de laagste kosten. Daarom is de doelgroep afgebakend en
zijn aannames gedaan over de samenstelling.
We gaan eerst na hoe de bereikte doelgroep zich verhoudt tot de beleidsveronderstellingen. Daarvoor zetten we de bereikte doelgroep achtereenvolgens af
tegen de afbakening van de doelgroep die we in de beleidsstukken tegenkomen en de
aannames die - op basis van de beleidsveronderstellingen - over de samenstelling zijn
gedaan in de MKBA (Lubbe en Larsen 2012). Tot slot wordt, ter referentie, de
bereikte doelgroep van Samen DOEN vergeleken met andere kwetsbare groepen.
We maken bij de vergelijkingen gebruik van de gegevens van alle in Samen DOEN
ingestroomde huishoudens. Deze bereikte doelgroep bestaat in de periode van eind
2011 tot en met juli 2014 uit ruim 4.100 huishoudens, waarvan van 1.815 een
nulmeting op de zelfredzaamheidsmatrix beschikbaar is. Het gaat hierbij om zowel
één- en tweepersoonshuishoudens als gezinnen.

5.1 Afbakening
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat Samen DOEN zich met name richt op de
middelste twee lagen van de piramide van zorgbehoefte (Zonneveld en De Jong 2009).
De huishoudens dienen, aldus de oorspronkelijke afbakening, meervoudige
problematiek te kennen en op ten minste twee leefdomeinen niet of beperkt
zelfredzaam te zijn. In de loop van het traject blijkt de afbakening van de doelgroep te
zijn aangescherpt. In de nieuwe afbakening wordt per leefgebied vastgesteld bij welke
score(s) op dit leefgebied het huishouden tot de beoogde doelgroep behoort. In deze
paragraaf zetten we de huidige bereikte doelgroep af tegen beide afbakeningen en
vermelden we enkele relevante uitspraken van teamleden.

Oorspronkelijke afbakening
Van alle ruim 4.100 huishoudens die in het Registratie Informatie Systeem (RIS) van
Samen DOEN voorkomen, is van 1.815 huishoudens een ZRM nulmeting beschikbaar
waardoor we kunnen vaststellen of deze huishoudens tot de beoogde doelgroep
behoren. Uit figuur 5.1 blijkt dat 1.698 (94%) huishoudens tot de doelgroep behoren
als we van de oorspronkelijke afbakening uitgaan. Zij zijn op ten minste twee
leefdomeinen niet of beperkt zelfredzaam. Voor 117 (= 30 + 87; 6%) van deze
huishoudens geldt echter dat zij op geen of slechts één leefdomein niet of beperkt
zelfredzaam zijn. Volgens deze definitie behoren deze huishoudens dus niet tot de
doelgroep van Samen DOEN.
Doelgroep
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Gemiddeld zijn de huishoudens op 5,1 leefdomeinen onvoldoende of beperkt
zelfredzaam. De mediaan, de middelste waarneming, ligt bij vijf leefdomeinen. Drie
van de tien huishoudens waarbij een ZRM is afgenomen scoren op zeven of meer
leefdomeinen een drie of lager.
We kunnen wat betreft de afbakening van de doelgroep vaststellen dat Samen DOEN
de beoogde doelgroep grotendeels bereikt heeft. De werkwijze en bijbehorende
mechanismen wordt in 94 procent van de gevallen toegepast op een huishouden
waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld is.
Figuur 5.1

Huishoudens naar aantal leefdomeinen waarop zij niet of in beperkte mate
zelfredzaam zijn (ZRM-score 1, 2 of 3) bij aanvang van de hulpverlening (n=1.815)
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Aangescherpte afbakening
In de gesprekken met de teamleden komt de bereikte doelgroep ook ter sprake. In
verschillende gesprekken benadrukken teamleden dat er in de loop der jaren sprake is
van een toename van het aantal huishoudens dat kampt met complexere en zwaardere
problematiek. Bij het bespreken van een casus met een teamlid wordt duidelijk dat het
hier soms om zeer ernstige gevallen gaat: “Alle afspraken die waren gemaakt waren
niet nagekomen en de cliënt was helemaal in de war. Op den duur stond ze hysterisch
op het balkon te schreeuwen en moest het crisisteam van psychiatrie er bij komen. Er
werd voodoo op haar uitgeoefend, dus GGZ dat had toch allemaal geen zin. Dat wou
ze absoluut niet. Binnenkort worden de kinderen uithuisgeplaatst. Soms moet je
hardere maatregelen nemen.” [D35]1
1

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 is tussen vierkante haken weergegeven op welke bron iedere
uitspraak is gebaseerd. Hierbij zijn de volgende afkortingen gebruikt: ‘C’ staat voor een casus
die in een diepte-interview is besproken met een teamlid; met ‘D’ wordt de dossieranalyse
bedoeld; ‘G’ duidt op een groepsgesprek met teamleden; en ‘T’ betreft een interview met een
teamleider en -assistent. Het nummer daarachter correspondeert met het nummer van het
interview.
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In de loop van het traject is de afbakening van de doelgroep van Samen DOEN
aangescherpt, waarschijnlijk door de constatering dat er ook huishoudens werden
bereikt waar sprake was van (te) zware problematiek. Ook de beoogde doelgroep op
basis van deze aangescherpte afbakening is afgezet tegen de bereikte doelgroep. Bij de
aangescherpte afbakening wordt per leefgebied vastgesteld welke score een
huishouden op een leefdomein moet hebben om tot de beoogde doelgroep van Samen
DOEN te behoren. Matrix 4.1 toont deze scores per leefgebied.
De aangescherpte afbakening verschilt op twee manieren van de oorspronkelijke
afbakening. Het eerste verschil is dat er ook rekening mee wordt gehouden dat
sommige problematiek te zwaar is voor het Samen DOEN programma. Waar een
huishouden dat bijvoorbeeld een één scoort op het leefdomein eerst tot de doelgroep
werd gerekend voor dat leefdomein, is dit niet meer het geval met de nieuwe
afbakening. Dat een huishouden qua zelfredzaamheidsscore niet tot de doelgroep van
Samen DOEN behoort betekent in deze omschrijving dus niet dat een huishouden
geen problemen op een leefdomein kent.
Een ander verschil is dat nu geldt dat huishoudens die op minimaal vier leefdomeinen
qua score binnen de aangegeven zone vallen tot de beoogde doelgroep behoren (zie
matrix 5.1). Volgens de oorspronkelijke afbakening behoorden huishoudens met
problemen op ten minste twee - in plaats van vier - leefdomeinen tot de beoogde
doelgroep.
Matrix 5.1 Beoogde doelgroep Samen DOEN*
Score ►

1

2

3

4

5

▼ Leefgebied
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ADL vaardigheden
Dagbesteding
Fysieke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Gezinsrelaties
Huisvesting
Financiën (inkomen)
Justitie
Maatschappelijk participatie
Sociaal Netwerk
Verslaving

* Minimaal vier scores in de donkergrijze vlakken.

In figuur 5.2 is schematisch weergegeven hoe de oorspronkelijke en de aangescherpte
afbakening zich tot elkaar verhouden. Wanneer wordt uitgegaan van deze nieuwe
indeling valt twee derde van de ingestroomde huishoudens (1.173 huishoudens; 65%)
binnen de doelgroep. Voor een derde (642 huishoudens, 35%) geldt dat zij met deze
omschrijving buiten de beoogde doelgroep zouden vallen, omdat hun problematiek te
licht is. We zien daarnaast dat de aanscherping tot gevolg heeft dat de verdeling in de
grafiek naar links opschuift; de doelgroep wordt gemiddeld genomen wat minder
zwaar. Bij deze aangescherpte afbakening zijn de huishoudens op gemiddeld 5,7
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leefdomeinen beperkt of onvoldoende zelfredzaam. De mediaan ligt op zes
leefdomeinen.
Figuur 5.2 Huishoudens naar aantal leefdomeinen binnen de beoogde doelgroep op basis van
de aangescherpte afbakening bij aanvang van de hulpverlening (n=1.815)
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5.2 Samenstelling
De door Samen DOEN bereikte doelgroep behoort op basis van de oorspronkelijke
afbakening voor het grootste gedeelte (94%) tot de beoogde doelgroep. In deze
paragraaf gaan we in op de samenstelling van deze bereikte doelgroep. In de MKBA
van Samen DOEN zijn op basis van de beleidsveronderstellingen aannames over de
samenstelling gedaan. Deze zijn van belang voor de doorrekening van de kosten van
het programma, aangezien de gemaakte kosten behoorlijk variëren voor huishoudens
met verschillende samenstellingen (Lubbe en Larsen 2012). Daarom wordt de
schatting afgezet tegen de bereikte doelgroep.

Indeling
Bij de samenstelling van de doelgroep onderscheiden Lubbe en Larsen (2012) een
aantal categorieën. De doelgroep van Samen DOEN zou uit vier elkaar niet
overlappende categorieën bestaan, die voor deze evaluatie om praktische redenen zijn
teruggebracht tot drie categorieën.2 Het gaat om:
• risicogezinnen;
• huishoudens zonder kinderen met GGZ-problematiek / zwakbegaafden en (licht)
verstandelijk beperkten (LVB) zonder kinderen;
• ouderen.

2

Het onderscheid tussen huishoudens zonder kinderen met GGZ-problematiek en
zwakbegaafden en (licht) verstandelijk beperkten kan op basis van het RIS niet worden
gemaakt. De informatie over de aanwezigheid van licht verstandelijke beperkingen in
huishoudens wordt niet in het RIS geregistreerd.
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Schatting
In deze paragraaf zetten we de schatting van de samenstelling (zie Lubbe en Larsen
2012) af tegen de bereikte doelgroep van huishoudens. Hun schatting is als volgt:
• ongeveer een kwart (24%) van de huishoudens zou een zogenoemd risicogezin
zijn. Deze categorie omvat minima-gezinnen, gezinnen waarbij tenminste een van
de leden een psychiatrische aandoening heeft en gezinnen waar LVB-problematiek
voorkomt;
• een derde (33%) van de doelgroep zou uit huishoudens bestaan zonder kinderen
met GGZ-problematiek en ruim een tiende (11%) bestaat uit huishoudens zonder
kinderen die zwakbegaafd zijn;
• bijna een derde (32%) van de doelgroep zou bestaan uit alleenstaanden met een
verhoogd risico op sociaal isolement. Dit is geoperationaliseerd als huishoudens
met minimaal één 65-plusser.

Bereikte doelgroep
In figuur 5.3 is de bereikte doelgroep afgezet tegen de schatting, zoals weergegeven
door Lubbe en Larsen (2012). De bereikte doelgroep van Samen DOEN bestaat uit
aanzienlijk meer risicogezinnen dan geschat. Meer dan de helft (56%) van de bereikte
huishoudens zijn risicogezinnen, terwijl dit op een kwart (24%) werd geschat. Volgens
de programmaleiding heeft de prioriteit gelegen op het bereiken van gezinnen. Dat is
goed gelukt.
Naast een overschatting van het aantal risicogezinnen in de aanpak is er sprake van
een onderschatting van het aantal alleenstaanden met een verhoogd hoog risico op
sociaal isolement. Slechts een gering aantal huishoudens (6%) die zijn ingestroomd
behoren tot deze groep, terwijl de schatting één derde (33%) was. De lage instroom
van ouderen is een logisch gevolg van het feit dat al in een vroeg stadium van de
aanpak is besloten dat ouderen geen doelgroep vormen van Samen DOEN. De
ouderen die wel zijn bereikt maken meestal deel uit van een meerpersoonshuishouden.
Het gaat bijvoorbeeld om een bij een gezin inwonende grootouder of om een oudere
persoon (65 jaar of ouder) met een partner die jonger is dan 65 jaar.
Het aantal ingestroomde huishoudens zonder kinderen met GGZ en/of LVB
problematiek is geschat op 44 procent. Dit komt goed overeen met de bereikte
doelgroep. Ongeveer twee van de vijf huishoudens (38%) in de aanpak hebben geen
kinderen. In hoeverre er sprake is van GGZ en/of LVB problematiek is niet duidelijk.
Hierover zijn geen exacte gegevens beschikbaar.
Samen DOEN heeft meer gezinnen bereikt dan verwacht. Dat de aannames over de
samenstelling van beoogde doelgroep niet overeen komen met de bereikte doelgroep
heeft consequenties voor de inschatting van de kosten, omdat teamleden gemiddeld
meer tijd kwijt zijn aan gezinnen dan aan andere huishoudens. De gemiddelde
caseload (actief en passief) van de teamleden van Samen DOEN die (voornamelijk)
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gezinnen ondersteunen is 17, terwijl teamleden die voornamelijk andere huishoudens
helpen gemiddeld zo’n 23 huishoudens in hun caseload hebben.3
Het bieden van hulp aan gezinnen kost niet alleen meer tijd, maar ook meer energie.
Teamleden moeten rekening houden met de verschillende leden van het huishouden en
de relaties tussen deze personen. Dit kan een vertragend of zelfs belemmerend effect
hebben op het hulpverleningstraject. Een teamlid geeft hier tijdens de bespreking van
één van de casussen een voorbeeld van: “De focus van de hulpverlening lag op veel
leefdomeinen. De leden van het huishouden hadden namelijk allerlei verschillende
problemen. Moeder sprak geen woord Nederlands, de vader had constant zorg nodig,
de zoon had al drie studies verprutst en was verslaafd en met de dochter viel niet te
praten, want die sloot zich af. Ondertussen probeerde moeder alles bij elkaar te
houden, maar dat lukt natuurlijk helemaal niet.” [C17]
Figuur 5.3 Geschatte doelgroep en bereikte huishoudens Samen DOEN, in %
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Nieuwe indeling en schatting
Net als voor de afbakening geldt ook voor de aannames over de samenstelling dat deze
gaandeweg zijn aangepast. Larsen e.a. (2014) onderscheiden in hun handleiding voor
een MKBA-tool voor sociale (wijk)teams niet meer vier elkaar niet overlappende
categorieën, maar drie. Het gaat om gezinnen, ouderen en overige huishoudens. Deze
indeling is ook voor Samen DOEN gehanteerd.
In figuur 5.4 zijn de nieuwe schatting op basis van deze indeling en de werkelijke
aantallen weergegeven. We zien dat er geen ouderen in de bereikte doelgroep zitten en
dat deze ongeveer evenveel gezinnen als overige huishoudens omvat. Wat betreft het
3

Op basis van in het RIS geregistreerde gegevens van 45 teamleden die (voornamelijk)
gezinnen ondersteunen. Op verzoek van de onderzoekers zijn deze aangeleverd door de
programmaleiding op 13 oktober 2014.
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aantal gezinnen blijkt de schatting aardig te kloppen (56% in werkelijkheid versus
50% geschat). De aanname dat er geen ouderen in de bereikte doelgroep zouden zitten
is echter niet juist. Een klein deel van de huishoudens (6%) bevat wel degelijk een
persoon van boven de 65 jaar oud. Het aandeel overig huishoudens valt iets lager uit
dan verwacht (38% in werkelijkheid versus 50% geschat).
Figuur 5.4 Nieuwe schatting doelgroep en bereikte doelgroep Samen DOEN, in %
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De nieuwe indeling kent naast de dimensie huishoudenssamenstelling ook een tweede
dimensie: problematiek. Er wordt per huishoudenssamenstelling een aanname gedaan
over de problematiek die zij kennen. Daarbij worden onderscheiden: huishoudens die
enkelvoudige problematiek kennen; huishoudens die meervoudige problematiek
kennen en zelfredzaam zijn; en huishoudens die meervoudige problematiek kennen en
niet zelfredzaam zijn. De schatting op basis van beide dimensies (problematiek en
huishoudenssamenstelling) en de bereikte doelgroep zijn weergegeven in tabel 5.1.4
Tabel 5.1

Nieuwe schatting
problematiek, in %

Samenstelling ►
Problematiek ▼
Enkelvoudig
Meervoudig
(zelfredzaam)
Meervoudig
(niet zelfredzaam)

samenstelling

bereikte

Gezinnen

doelgroep

Samen

Ouderen

DOEN

naar

Overige

Geschat
(N=46.661)

Bereikt
(N=4.135)

Geschat
(N=46.661)

Bereikt
(N=4.135)

Geschat
(N=46.661)

Bereikt
(N=4.135)

0

21

0

24

0

12

0

61

0

47

0

63

100

18

0

29

100

26

Waar de schatting van alleen de huishoudenssamenstelling grotendeels overeenkwam
met de bereikte doelgroep, is dat niet meer het geval wanneer we de tweede dimensie
aan de schatting toevoegen. We zien dat op basis van de beleidsveronderstellingen
wordt geschat dat alle huishoudens in de bereikte doelgroep meervoudige
problematiek kennen en niet zelfredzaam zijn. In werkelijkheid blijkt dit voor slechts
maximaal één derde van de huishoudens (gezinnen, ouderen en overige huishoudens)
4

Deze aantallen zijn gebaseerd op de door Lubbe en Larsen gehanteerde indeling, zoals
omschreven in de ‘Handleiding MKBA-tool sociale (wijk)teams’ uit mei 2014.
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het geval (tussen de 18% en de 29%). De meeste huishoudens kennen meervoudige
problematiek en zijn zelfredzaam (tussen de 47% en 63%), terwijl deze volgens de
schatting niet in de bereikte doelgroep voor zouden komen. Dit laatste geldt ook voor
huishoudens met enkelvoudige problematiek (tussen de 12% en 24%).

5.3 Verhouding tot andere kwetsbare groepen
Uit het voorgaande blijkt dat Samen DOEN zich inderdaad grotendeels richt op
huishoudens die kwetsbaar zijn, maar dat de samenstelling van de bereikte doelgroep
nogal afwijkt van wat werd verondersteld. In deze paragraaf wordt de bereikte
doelgroep van Samen DOEN vergeleken met cijfers van de GGD5 over andere
kwetsbare groepen om het referentiekader compleet te maken.
Zoals ook vermeld in het vorige hoofdstuk bestaat de beoogde doelgroep van Samen
DOEN uit huishoudens die in de piramide van zorgbehoefte in de middelste twee
‘lagen’ zitten (Zonneveld en De Jong 2009). Huishoudens die zich in de top en de
basis van de piramide bevinden behoren dus niet tot de doelgroep.
Met behulp van drie vergelijkingen gaan we na of de Samen DOEN aanpak inderdaad
huishoudens in de middelste twee lagen van de piramide bedient en niet zozeer
huishoudens in de top of de basis. Zo worden de zelfredzaamheidsscores van de
ingestroomde huishoudens in Samen DOEN vergeleken met een zwaardere doelgroep
(daklozen met OGGZ-problematiek), een vergelijkbare doelgroep (daklozen zonder
OGGZ-problematiek) en een lichtere doelgroep (cliënten van het DWI in trede twee
van de Participatieladder).

Zwaardere doelgroep
De top van de piramide omvat een doelgroep die intensieve en/of intramurale zorg
nodig heeft. Hieronder vallen overlastgevende multiprobleemgezinnen, cliënten van
de crisisdienst van de GGD, dak- en thuislozen en ouderen in verzorg- en
verpleeghuizen. Dit zijn personen die een zorgbehoefte combineren met een lage
zelfredzaamheid. Uit een meta-analyse van integrale aanpakken door sociale
(wijk)teams blijkt dat de verhouding tussen de kosten en de baten van de aanpakken
die zich op deze doelgroep richten minder gunstig zijn (Larsen e.a. 2014). De
maatschappelijke en zorgkosten zijn relatief hoog, terwijl de baten beperkt zijn.

Vergelijking daklozen met OGGZ-problematiek
De bereikte doelgroep van Samen DOEN is vergeleken met een relatief zware
doelgroep: personen in de maatschappelijke opvang met OGGZ-problematiek. Zij
representeren in dit geval de top van de piramide van zorgbehoefte. In deze categorie
vallen daklozen die veelal een gemarginaliseerd bestaan leiden en onvoldoende in
staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Daarnaast is er veelal
5

Met dank aan Matty de Wit en Wijnand van den Boom van de GGD Amsterdam voor het
beschikbaar stellen van de zelfredzaamheidsscores van de verschillende doelgroepen.
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sprake van meervoudige problematiek (zoals schulden, verwaarlozing, verslaving en
sociaal isolement). Ze stellen zelf vaak geen reguliere hulpvraag. Anderen, zoals
familie en buren, vragen meestal om hulp waardoor er vaak sprake is van bemoeizorg.
Omdat zij in theorie tot de top van de piramide van zorgbehoefte behoren zouden zij
dus lager op de zelfredzaamheidsmatrix moeten scoren dan de bereikte doelgroep van
Samen DOEN.
Uit tabel 5.2 blijkt dat de gemiddelde score van de bereikte doelgroep in de
maatschappelijke opvang met OGGZ-problematiek op vrijwel alle leefdomeinen
aanzienlijk lager is dan de gemiddelde score van de totale doelgroep van Samen
DOEN. De grootste verschillen met de Samen DOEN populatie doen zich voor op de
leefdomeinen financiën, huisvesting, verslaving, sociaal netwerk en justitie. Er is door
Samen DOEN dus inderdaad een lichtere doelgroep bereikt dan de top van de
piramide, hetgeen volgens de beleidslogica ook werd verondersteld.
Wanneer we echter alleen naar de scores kijken van de tien procent slechts scorende
huishoudens binnen Samen DOEN, dan blijken deze sterk overeen te komen met de
bereikte doelgroep van daklozen met OGGZ-problematiek. De top 10% van Samen
Doen scoort op veel leefdomeinen zelfs lager. Dat geldt niet voor het leefdomein
huisvesting. Hierop scoort de top 10% van Samen DOEN duidelijk hoger dan de
bereikte doelgroep in de maatschappelijke opvang. Al met al constateren we dat de top
10% van Samen DOEN vergelijkbare tot iets ernstigere problematiek kent dan
daklozen met OGGZ-problematiek, met als belangrijk verschil dat de top 10% van
Samen DOEN tijdens de nulmeting (nog) een dak boven het hoofd heeft.
Tabel 5.2 Gemiddelde score op de leefdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix bij Samen
DOEN, de top 10% van Samen DOEN en daklozen met OGGZ-problematiek
Samen DOEN
Samen DOEN
OGGZ
(n=1.815)
(top 10%; n=182)
(N=745)
Financiën / inkomen
2,80
2,02
1,62
Dagbesteding
2,49
1,84
1,86
Huisvesting
3,96
2,88
1,54
Gezinsrelaties
3,61
2,55
3,07
Geestelijke gezondheid
3,25
2,11
2,94
Lichamelijke gezondheid
3,88
2,99
3,93
Verslaving
4,62
3,43
3,28
ADL-vaardigheden
3,98
2,86
3,49
Sociaal netwerk
3,42
2,09
2,60
Maatschappelijke participatie
3,14
1,99
2,44
Justitie
4,61
3,52
3,53

Vergelijkbare doelgroep
De tweede laag van de piramide bestaat uit huishoudens met meervoudige
problematiek die (beperkt) zelfredzaam zijn, terwijl de derde laag wordt gevormd door
huishoudens met meervoudige problematiek die niet zelfredzaam zijn. Huishoudens
die zich in deze twee lagen van de piramide bevinden, behoren tot de doelgroep van
Samen DOEN.
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Vergelijking daklozen zonder OGGZ-problematiek
De bereikte doelgroep van Samen DOEN is wederom vergeleken, nu met een
ongeveer vergelijkbare doelgroep: personen in de maatschappelijke opvang zonder
OGGZ-problematiek. Zij representeren in dit geval de middelste twee lagen van de
piramide van zorgbehoefte.
Uit tabel 5.3 blijkt dat de huishoudens in de Samen DOEN aanpak hoger scoren op de
leefdomeinen financiën, dagbesteding, justitie en (vanzelfsprekend) huisvesting. Zij
scoren echter lager op ADL-vaardigheden en geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Tabel 5.3 Gemiddelde score op de leefdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix bij Samen
DOEN en daklozen zonder OGGZ-problematiek

Financiën / inkomen
Dagbesteding
Huisvesting
Gezinsrelaties
Geestelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Verslaving
ADL-vaardigheden
Sociaal netwerk
Maatschappelijke participatie
Justitie

Samen DOEN
(n=1.815)
2,80
2,49
3,96
3,61
3,25
3,88
4,62
3,98
3,42
3,14
4,61

Samen DOEN
(top 10%; n=182)
2,02
1,84
2,88
2,55
2,11
2,99
3,43
2,86
2,09
1,99
3,52

Niet-OGGZ
(N=1.424)
1,67
2,25
1,96
3,55
4,29
4,53
4,63
4,25
3,56
3,31
4,27

De top 10% van Samen DOEN scoort op alle leefdomeinen behalve financiën en
huisvesting (aanzienlijk) lager dan de bereikte doelgroep in de maatschappelijke
opvang zonder OGGZ-problematiek. Kortom, de cliënten van Samen DOEN scoren
op enkele leefdomeinen beter dan daklozen zonder OGGZ-problematiek, maar hebben
gemiddeld een slechtere geestelijke en lichamelijke gezondheid. De top 10% van
Samen DOEN scoort alleen nog beter op financiën en huisvesting.

Lichtere doelgroep
De basis van de zorgpiramide bestaat uit personen met enkelvoudige problematiek.
Deze personen zijn reeds zelfredzaam, maar functioneren minder goed op een enkel
leefdomein. In termen van een kosten-baten analyse worden er wanneer zij worden
ondersteund wel kosten gemaakt, terwijl er maar weinig baten te behalen zijn.

Vergelijking met DWI cliënten
De bereikte doelgroep van Samen DOEN is ook vergeleken met een doelgroep die in
theorie lichter is dan die van Samen DOEN. Het gaat om cliënten van de Dienst Werk
en Inkomen die tot de tweede trede van de Participatielader worden gerekend. Het gaat
om personen die veelal wegens een tekort aan sociale vaardigheden en persoonlijke
belemmeringen nog niet bemiddelbaar zijn op arbeid, maar wel deel kunnen nemen
aan een traject gericht op participatie. Qua problematiek behoren deze huishoudens net
tot de tweede laag van de piramide van zorgbehoefte (meervoudige problematiek,
maar zelfredzaam). Meer dan de helft van de Samen DOEN cliënten is aangemeld via
DWI en geselecteerd omdat ze op trede 1 of 2 van de Participatieladder staan. Daarom
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verwachten we dat zij vergelijkbaar of lager scoren dan de bereikte doelgroep in
Samen DOEN. Als dit het geval is kunnen we concluderen dat Samen DOEN in ieder
geval niet de basis van de piramide van zorgbehoefte bedient.
Uit tabel 5.4 blijkt dat DWI cliënten in trede 2 van de Participatieladder inderdaad op
alle leefdomeinen hoger of vergelijkbaar (lichamelijke gezondheid en maatschappelijke participatie) aan de bereikte doelgroep van Samen DOEN scoren. Daaruit
kunnen we concluderen dat de problematiek die bij de huishoudens van Samen DOEN
speelt zwaarder is dan die van de DWI cliënten. Daaruit concluderen we dat Samen
DOEN niet huishoudens bedient die tot de basis van de piramide van zorgbehoefte
behoren.
Tabel 5.4

Gemiddelde score op de leefdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix bij Samen
DOEN en cliënten DWI
Samen DOEN
DWI
(n=1.815)
(N=14.485)
Financiën / inkomen
2,80
3,05
Dagbesteding
2,49
2,67
Huisvesting
3,96
4,67
Gezinsrelaties
3,61
4,39
Geestelijke gezondheid
3,25
4,05
Lichamelijke gezondheid
3,88
3,91
Verslaving
4,62
4,77
ADL-vaardigheden
3,98
4,35
Sociaal netwerk
3,42
3,91
Maatschappelijke participatie
3,14
3,24
Justitie
4,61
4,87

5.4 Resumé
We stellen vast dat de overgrote meerderheid (94%) van de bereikte doelgroep van
Samen DOEN inderdaad kwetsbare huishoudens zijn, conform de afbakening in de
beleidsveronderstellingen. Dat wil zeggen dat zij meervoudige problematiek kennen
en op tenminste twee leefdomeinen onvoldoende of beperkt zelfredzaam zijn. Slechts
6% van de huishoudens in de bereikte doelgroep had niet in de aanpak opgenomen
moeten worden, omdat zij op minder dan twee leefdomeinen niet of beperkt
zelfredzaam waren. De aanscherping van de afbakening, onder meer dat huishoudens
op vier leefdomeinen niet of beperkt zelfredzaam dienen te zijn, heeft daarentegen tot
gevolg dat nog maar 65% van de bereikte doelgroep tot de beoogde doelgroep
behoort. Dat komt voornamelijk door het feit dat de nieuwe afbakening er ook
rekening mee houdt dat sommige problematiek te zwaar is voor het Samen DOEN
programma.
Verder blijken de aannames van Samen DOEN over de samenstelling van de beoogde
doelgroep, zoals verwoord in de MKBA van Lubbe en Larsen (2012), niet geheel
correct te zijn. Er zijn meer risicogezinnen bereikt dan is ingeschat, terwijl juist
minder ouderen (met een verhoogd risico op sociaal isolement) zijn bereikt dan is
ingeschat. Dit heeft consequenties voor de kosten die gemaakt worden bij de
Doelgroep
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huishoudens, omdat het bieden van hulp aan gezinnen namelijk meer tijd en energie
van de teamleden kost dan de hulpverlening aan overige gezinnen. Teamleden die
voornamelijk gezinnen begeleiden hebben een gemiddeld lagere caseload dan
teamleden die voornamelijk overige huishoudens ondersteunen. De verhouding tussen
kosten en baten zou hierdoor minder gunstig kunnen uitvallen dan nu in de MKBA uit
2012 wordt verondersteld.
De nieuwe aangescherpte schatting van de beoogde doelgroep blijkt daarentegen goed
overeen te komen met de samenstelling (gezinnen, ouderen en overige huishoudens).
De inschatting dat alle huishoudens in de bereikte doelgroep meervoudige
problematiek kennen en niet zelfredzaam zijn is daarentegen niet correct. Voor
maximaal één derde van de huishoudens blijkt dit het geval te zijn.
De door Samen DOEN bereikte doelgroep kent een vergelijkbare en/of zwaardere
problematiek dan de cliënten van DWI in trede twee van de Participatieladder, maar
iets lichtere problematiek dan daklozen zonder OGGZ-problematiek. De bereikte
doelgroep van Samen DOEN lijkt het meest op daklozen zonder OGGZ-problematiek,
met uitzondering van het leefdomein huisvesting. Daarmee bevestigen we dat de
bereikte doelgroep van Samen DOEN zich in de middelste twee lagen van de piramide
bevindt, conform de beleidsveronderstellingen.
Een klein deel van de bereikte doelgroep (tenminste 10%) heeft echter vergelijkbare
zelfredzaamheidsscores als daklozen met OGGZ-problematiek; een kwetsbare groep
die tot de top van de piramide van zorgbehoefte wordt gerekend. De problematiek en
zorgbehoefte van dit deel van de bereikte personen is mogelijk te zwaar voor de mate
van ondersteuning en begeleiding die Samen DOEN kan bieden. De aangescherpte
afbakening, die het gevolg is van deze constatering, houdt rekening met het feit dat
sommige problematiek te zwaar is voor de aanpak van Samen DOEN en biedt hier
uitkomst.
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Het gaat niet goed met Hans van Praag
• Alleenstaande man (55 jaar) zonder kinderen.
• Problemen met financiën, dagbesteding, gezondheid (progressieve ziekte en

beperkt geheugen) en mobiliteit.
- - - - - - - - - - - -

Met Hans van Praag gaat het niet goed. Vanwege de ziekte MSA slijt hij lange
dagen in het verpleeghuis, hopend dat er iemand op bezoek komt. Hij heeft al
eens aan zelfmoord gedacht. “Ik zou weer op mezelf willen wonen, maar ik denk
dat dat heel moeilijk wordt. De ziekte die ik heb, wordt niet beter. Ik heb de
arts gezegd dat ik euthanasie wil als het verder achteruitgaat.”
Ja, Hans is wel eens boos. Hij stond midden in het leven toen vijf jaar geleden de
ziekte zich openbaarde. “Op het werk bij de gemeentereiniging vroeg een collega
me waarom ik telkens leek om te vallen. Ik had geen idee waar hij het over had.
Maar ben toch naar de huisarts gegaan. Die had het over evenwichtsstoornissen.
Later kreeg ik een MRI-scan en kwam het eruit: MSA.”
Hans heeft van jongs af gewerkt. Al vanaf het moment dat hij in 1981 in
Amsterdam kwam wonen. De scheepvaart, eerst 15 jaar de grote vaart, daarna
vijf jaar de binnenvaart. Hij werkte in de bouw en was stratenmaker. “Het leven
was altijd goed, maar toen de ziekte kwam rolde het balletje de verkeerde kant
uit.”
Hans trouwde nooit, heeft geen kinderen. Hij woonde alleen, maar door zijn
ziekte ging dat niet meer. Via zijn hulpverlener kwam hij in contact met Samen
DOEN. Hij is niet echt tevreden over het project, al beseft hij dat hij veel dingen
ook niet goed meer weet. “Ik hoopte eigenlijk dat ik met Samen DOEN verder zou
komen, maar dat is niet gelukt. Het gaat eigenlijk alleen maar slechter met me.
Ik zit hier in het verpleeghuis. Soms komt mijn ex-vriendin langs, maar vaak
heeft ze geen tijd.”
De hulpverlening van Samen DOEN is afgelopen. Hans weet niet goed waarom.
“William, mijn hulpverlener is langsgekomen om te vertellen dat het was
afgelopen. Ik denk dat mijn tijd er gewoon op zat. Nee, ik heb niet veel aan ze
gehad. Ze deden eigenlijk niks voor me, vind ik. Jammer, ik had er meer van
verwacht. Mijn leven is er niet beter door geworden. Ook dat moet ik zelf doen.”
Hans heeft eigenlijk maar een wens. “Ik hoop dat er een soort van hulpverlening
is, waarmee ik weer op mezelf kan wonen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat dat
met mijn ziekte niet meer lukt. Nee, dat is geen mooi vooruitzicht. Soms heb ik
slechte dagen en kom ik niet uit mijn bed. Dan denk ik wel eens aan zelfmoord.
Ik heb de arts gezegd dat hij me niet mag reanimeren als me wat gebeurt. Op
goede dagen hoop ik dan dat er een hulpverlening is waarmee ik weer verder
kan.”

Casus

Jana Butkowsky heeft nog veel te doen
• Alleenstaande moeder (31 jaar) met laag IQ en met drie jonge kinderen.
• Problemen met opvoeding, dagbesteding en gezondheid.
- - - - - - - - - - - -

“Met Jana Butkowsky gaat het wel goed”, zegt Jana Butkowsky. Het is maar ten
dele waar. Ze heeft iets minder grote zorgen dan een jaar geleden, maar nog een
lange weg te gaan.
Met haar 13-jarige zoon en twee jongere meiden woont Jana in een
driekamerflat. Jana heeft fors overgewicht, is verstandelijk licht beperkt en lezen
en schrijven kost haar veel moeite. Dat laatste levert geregeld stress op. Jana
raakt in paniek van de brieven die ze krijgt en hulp bij het lezen van de post is
niet altijd bij de hand.
Jana schaamt zich voor haar lichaam. Naar buiten gaan doet ze liever niet. Ze wil
een maagverkleining, maar heeft te horen dat dat er voorlopig niet in zit. “Ik ben
te gestrest voor zo’n ingreep.” Ze krijgt hulp bij het leren omgaan met die stress,
maar er komen de problemen met haar puberende zoon bij. Hij kan niet meer in
dezelfde kamer slapen als Jana’s dochters, de meiden slapen bij haar in bed. Dan
nog is het huis vaak te klein. Letterlijk en figuurlijk. Jana hoopt op een andere
woning.
Jana is blij met de hulp die ze krijgt, al weet ze soms niet precies welke
hulpverlener bij welke hulpverlening hoort. De laatste tijd is er veel gewerkt aan
het op orde brengen van de post. “Dat geeft me wel meer rust.”
Waar Jana zegt dat het wel goed gaat, bedoelt ze dat het minder slecht gaat. “Ik
ben losser geworden, zit niet meer in een dip.” Over de hulpverlening heeft ze
gemengde gevoelens. Zo zou ze graag meer steun willen bij haar pogingen een
maagverkleining te krijgen. Tegelijkertijd is Jana blij met de steun die ze wel
krijgt. “Ze helpen mij met alles.” Ook bij de aanpak van haar zoon. Er wordt nu
op gelet dat hij op tijd op school zit, hij is op voetbal gegaan en is daar gek op.
Jana vindt dat ze veel aan hulpverleners overlaat, bijvoorbeeld het zoeken naar
een andere woning. Maar heeft zelf wel een belangrijke eerste stap gezet. “Ik
ben blij dat ik heb verteld dat ik niet kan lezen en schrijven. Daar schaamde ik
me voor en het gaf veel stress.”
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6. MECHANISMEN

De

aanpak van Samen DOEN is gestoeld op mechanismen waarvan wordt
aangenomen dat die werkzaam zijn voor de doelgroep van kwetsbare huishoudens
waarop de aanpak zich richt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de mate
van kwaliteit in de uitvoering (randvoorwaarden) en de bestuurlijke en
maatschappelijke context waarbinnen de aanpak wordt uitgevoerd (externe factoren).
In hoofdstuk vier is uitvoerig ingegaan op de veronderstelde mechanismen en de
aannames die er aan ten grondslag liggen. Deze mechanismen zijn: het outreachend
werken van de buurtteams; de multidisciplinaire aanpak van de teams; het gebruik van
de eigen kracht van huishoudens en hun sociale netwerk; en het blijvend volgen monitoren - van huishoudens wanneer zij (weer) zelfredzaam zijn of voldoende stabiel
zijn bevonden. In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre deze veronderstelde
mechanismen correct zijn toegepast en wat mogelijke knelpunten zijn bij de
uitvoering. In de laatste paragrafen komen de randvoorwaarden waarbinnen de aanpak
dient te worden uitgevoerd en de invloed van externe factoren aan bod.

6.1 Outreachend werken
Bij outreachend werken gaat het om het leggen van contact bij de doelgroep thuis en
het herstellen van de verstoorde verbinding met de samenleving. Om de
bereikbaarheid en laagdrempeligheid te vergroten dienen de teams op buurtniveau te
zijn georganiseerd en te werken vanuit een herkenbaar gebouw in de wijk. De
veronderstelling is dat met een buurtgerichte en outreachende werkwijze meer
huishoudens worden bereikt en dat zij bovendien in een eerder stadium worden
bereikt, waardoor minder interventies nodig zijn en escalaties minder frequent
voorkomen.

Contactlegging
Een belangrijke aspect van outreachend werken is de contactlegging. Teamleden gaan
de wijk in en leggen zowel gevraagd als ongevraagd contact met kwetsbare burgers. In
de beginperiode van Samen DOEN hebben de buurtteams van DWI lijsten ontvangen
van personen in trede 1 en 2. De personen op deze lijsten waren vaak niet gescreend
op problematiek. Teamelden zijn met deze lijsten de buurt ingegaan en hebben
aangebeld bij de adressen op de lijst. Om die reden bestaat de instroom in 2011 voor
97% uit klanten van DWI (figuur 6.1). In 2012 daalt dit naar 68%. In dat jaar is ook al
tamelijk snel gebruik genaakt van gescreende lijsten. Medewerkers van DWI maken
gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix wanneer zij meervoudige problematiek
vermoeden en de klant mogelijk willen verwijzen naar Samen DOEN. De uitkomsten
worden gedeeld met Samen DOEN. Hoewel in absolute aantallen de instroom via
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DWI hoog blijft, neemt het aandeel in de totale instroom in 2013 en 2014 verder af. In
2013 is dit gedaald naar 40% en in 2014 daalt het aandeel van DWI tot 35%.
Figuur 6.1

Instroom van huishoudens in Samen DOEN naar aanmelder in periode eind 2011
tot eerste helft 2014 (N=4.135), in %
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Achter de voordeur
Wanneer de teamleden contact hebben met personen in een huishouden, inventariseren
zij in een (keukentafel)gesprek de problematiek. Zo wordt nagegaan of het om een
kwetsbaar huishouden gaat dat tot de doelgroep van Samen DOEN behoort, of er
verbanden zijn tussen de verschillende leefdomeinen waar huishoudens problemen op
hebben en of zij op dit moment of al eerder contact hebben (gehad) met andere
hulpverlenende instanties. Dat was noodzakelijk, omdat de informatie van DWI over
de huishoudens in eerste instantie beperkt was, aldus de teamleiders en –assistenten:
“Op basis van de lijsten gaan we er op af, terwijl we geen idee hebben wat er speelt”
[G4].
Teamleden treffen achter de voordeur een grote diversiteit aan huishoudens en
problematiek aan. Enerzijds gaat het om huishoudens met relatief lichte problematiek,
zoals een te kleine woning. Anderzijds zijn er ook relatief zware problemen. “Ernstige
zorgmijders en personen met psychiatrische problematiek.” [T3] Deze teamleider ziet
ook overeenkomsten tussen de huishoudens met zware meervoudige problematiek:
“Vaak bleek het te gaan om personen die al langere tijd passief waren.” [T3]

Dichte deur
Niet alle op deze wijze benaderde personen zijn gediend van de ongevraagde aandacht
die zij van Samen DOEN krijgen. “Het is soms lastig om achter de voordeur te komen
zonder officiële aanmelding.” [T2] Sommigen huishoudens geven bijvoorbeeld aan
geen behoefte te hebben aan hulpverlening. Ruim 7% van alle bereikte huishoudens
wenst geen contact te hebben met buurtteams van Samen DOEN. “Sommige gezinnen
zijn eigenlijk niet aanspreekbaar en nemen hun probleem niet serieus. Ze worden wel
aangemeld, maar ze vragen: wat doe je hier? Of de deur wordt niet opengemaakt.”
[G7] Daarnaast zijn er huishoudens die van mening zijn dat zij geen ondersteuning
nodig hebben, maar desondanks toch het gesprek aangaan, vaak uit angst om
bijvoorbeeld hun uitkering te verliezen. “Personen die via DWI zijn aangemeld voelen
de verplichting - of denken dat het hun verplichting is - om het gesprek aan te gaan,
maar weigeren uiteindelijk vaak hulp.” [T4]
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Dat teamleden in enkele gevallen voor dichte deur komt te staan heeft er mogelijk mee
te maken dat sommige van hen er soms moeite mee hebben om actief in hun wijk
cliënten te werven. Zij missen in dat geval de overtuigingskracht om bij de
huishoudens binnen te komen. Volgens een teamleider leeft bij hen ‘de overtuiging
dat het outreachend werken in de wijk niet professioneel is”. [T4] Het komt in de
beleving van deze teamleden amateuristisch over als zij aan de deur gaan staan. Een
van de teamleiders deelt deze mening niet. Het is haar ervaring dat te lang wachten tot
te laat ingrijpen leidt en dat is onwenselijk. De opkomst van outreachend werken is in
haar ogen een goede ontwikkeling, omdat escalaties op de lange termijn kunnen
worden voorkomen. “Zeker met het oog op de samenstelling van de wijk. Veel
bewoners met een psychische probleem, een licht verstandelijke beperking,
verslavingsproblemen en dergelijke.” [T7]

Veranderingen in instroom
De instroom van huishoudens in Samen DOEN is veranderd over de tijd, omdat
Samen DOEN qua teams is uitgebreid en, zoals in figuur 5.1 al te zien was, andere
instroomkanalen zijn geïntroduceerd. We kunnen stellen dat het principe van
outreachend werken zich gaandeweg heeft ontwikkeld en dat die ontwikkeling nog
steeds gaande is.
Als we onze gegevens nader analyseren zien we dat het aantal huishoudens meegroeit
met de toename van het aantal teams. Op 1 januari 2013 hebben de tot op dat moment
10 buurtteams ongeveer 1.750 huishoudens bereikt. Op 1 januari 2014 zijn er 19
buurtteams en is het aantal bereikte huishoudens volgens de voortgangsrapportage van
Samen DOEN meer dan verdubbeld tot bijna 3.700 (gemeente Amsterdam 2014). Op
1 juli 2014 is het aantal teams onveranderd (19 buurteams), terwijl het aantal
huishoudens is gestegen tot ruim 4.300. Er zijn dus in de loop der tijd meer teams
gekomen die meer huishoudens bereiken.
De instroom uit de kanalen Afschaling van BJZ en Jeugdbescherming (onder meer
multiprobleemgezinnen) is gestegen van 2% in 2012 naar 6% in 2013 en in 2014
gedaald naar 5%. Ondanks de beperkte instroom van deze afgeschaalde casussen,
komen ze veelvuldig in de groepsgesprekken met de teamleden terug. Voor hun
gevoel is de instroom vanuit BJZ aanzienlijk toegenomen “Tegenwoordig krijgen we
meer multiprobleemgezinnen.” [G2] “Multiprobleemgezinnen krijgen stedelijk de
meeste aandacht. Veel worden nu afgeschaald naar Samen DOEN.” [T3] Bovendien
merken teamleden op dat het daarbij bijna altijd om casussen gaat die zwaarder zijn
dan zij normaliter tegenkomen. “Er is een groei in afschaling van zware casussen.”
[G4] “Door de ontwikkelingen bij BJZ is er nu een andere doelgroep dan voorheen.
Nu hebben we ook de afschaling van BJZ erbij.” [G2] “We worden nu geconfronteerd
met een zwaardere problematiek op meerdere leefgebieden. Dat heeft ook te maken
met ontwikkelingen van bovenaf, waar wij geen invloed op hebben.” [T7] Een
geïnterviewde teamleider merkt dat zijn teamleden hierop zenuwachtig reageren. “Als
er een aanmelding komt van Bureau Jeugdzorg schiet men al in de stress.” [T4]
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Veel teamleden vinden deze gezinnen lastige klanten, ook omdat de problematiek in
deze huishoudens vaak breder is. Dat heeft deels te maken met het feit dat het om
gezinnen gaat waarbij meerdere gezinsproblemen spelen, zoals schulden en
huisvesting als individuele problemen, soms bij alle gezinsleden. Daar komen de
zorgen om de veiligheid van kinderen nog bij. Bovendien zien de ouders in deze
gezinnen zelf niet altijd de problemen die de teamleden wel signaleren. “Probleem met
deze gezinnen is dat er vaak financiële problemen zijn, maar daarnaast ook
kindzorgen. Als je aan hun overlaat waar de problemen liggen dan zullen ze altijd
aangeven dat het aan het geld ligt. Wij zien wel andere problemen. Misschien dat ze
zich hier niet van bewust zijn, ze hebben hun eigen referentiekader. Ik voel me nu vaak
wel een soort verkapte jeugdbeschermer.’’ [G3]

Laagdrempeligheid
Bij outreachend werken is het dus van belang dat de hulpverlener de weg naar
kwetsbare huishoudens weet te vinden. Deze laagdrempeligheid is vooral belangrijk,
omdat de beoogde doelgroep moeite heeft de weg naar zorg te vinden in verband met
bijvoorbeeld een taalbarrière, een licht verstandelijke beperking of geestelijke
problematiek. Om de laagdrempeligheid te bevorderen zijn de teams op buurtniveau
georganiseerd en werken zij vanuit een herkenbaar gebouw in de wijk. Een
laagdrempelige toegang zou bevorderen dat huishoudens de weg naar zorg weten te
vinden en dat er huishoudens worden bereikt die momenteel geen hulpverlening
ontvangen of zelfs helemaal niet bekend zijn bij hulpverlenende instanties. De
werkwijze zou op deze manier ook kunnen bevorderen dat huishoudens zich vaker zelf
melden bij de hulpverlening.
Uit de interviews blijkt dat de zeven oudste buurteams alle actief zijn op buurtniveau,
conform de veronderstellingen. In de interviews is vaak benadrukt dat het werken op
buurtniveau voordelen biedt. Daarbij gaat het om contacten die teamleden zelf met
bewoners en organisaties onderhouden, maar ook met professionals die werkzaam zijn
in de buurt. Deze contacten hebben voor de buurtteams een belangrijke meerwaarde in
het signaleren van kwetsbare huishoudens. “Ik krijg wel eens reactie: “Hé, jij bent
toch van de hulpverlening?” In dit geval bleek dat deze persoon wou melden dat hij
dacht dat de buurvrouw enorme schulden had. Toen ben ik langs gegaan.” [C16]
Toch zijn niet alle teams die we bezoeken actief vanuit een herkenbaar gebouw in de
buurt. Sommige teams werken vanuit het gebouw van het stadsdeel, dat niet makkelijk
toegankelijk is voor de gewone burger.

Toenemende bekendheid
Ondanks het feit dat teamleden van de buurtteams maar moeilijk achter de voordeur
komen en aantal doorverwijzingen aan de lage kant is, wordt door enkele teamleiders
opgemerkt dat de buurt de teamleden gaandeweg beter heeft leren kennen. “Een
voordeel van de lijsten van het DWI die de hulpverleners hebben afgewerkt, is de
bekendheid die zij in de buurt hebben verkregen”. [T4] De cijfers geven aan dat
kwetsbare huishoudens de teams mondjesmaat weten te vinden. Het aantal
zelfmeldingen bedraagt 3% in 2012 en 2013 (respectievelijk 29 en 27 huishoudens) en
blijft in de eerste helft van 2014 beperkt tot 2% (18 huishoudens) van de instroom.
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Teamleden merken dit ook persoonlijk. Zij worden soms door buurtbewoners gebeld.
‘Vrienden van klanten komen ook met hulpvragen, omdat klanten vertellen over de
(goede) hulp. Ze spelen positieve ervaringen en informatie door, dus schijnbaar zijn ze
toch positief over de aanpak.” [G3] “Ik merk ook wel dat mensen zich bij mij gaan
aanmelden die via via aan mijn nummer komen.” [G7]
De bekendheid in de buurt beperkt zich niet tot huishoudens. Ook professionals die
werkzaam zijn in de buurt weten het buurtteam steeds beter te vinden. Kwam in 2012
14% van de instroom via professionals derden, in 2013 is dit gestegen naar 28% en in
2014 naar 35% (figuur 6.1). De participatie van professionele derden is breed.
‘Huisartsen doen ook mee aan de aanpak. Daar hebben we goed contact mee.” [T3]
Dit leidt eveneens tot nieuwe aanmeldingen. “Daarnaast worden mensen die nergens
bekend zijn bereikt. Bijvoorbeeld in een gezin waar de kinderen nog niet leerplichtig
zijn en niet door leerkrachten van school worden gesignaleerd. De huismeester die
iets kwam repareren in een woning heeft een melding bij ons gedaan.” [T4]
In de interviews met teamleden en teamleiders zijn verder onder meer buurtregisseurs,
huisartsen en klusjesmannen in het wijkteam genoemd als professionals die een
signaalfunctie hebben en doorverwijzen. “Een buurtregisseur heeft echt meerwaarde.
Ook om binnen te komen bij een huishouden of om de eerste contacten te leggen.
Goede samenwerking mee.” [T1] De huisarts is een belangrijke signaleerder. We
hebben een keer een bijeenkomst voor huisartsen georganiseerd. Daar kwamen niet
veel huisartsen op af. Maar degenen die er waren, waren heel enthousiast.” [T5] “De
klusjesmannen in het wijkteam komen over de vloer op een andere manier dan als
hulpverlener, maar kunnen wel de problemen zien.” [T7] Ook scholen kunnen een
signalerende functie hebben. “Op scholen is nu een pilot waarin de maatschappelijk
werker een aanspreekpunt is voor Samen DOEN. Mocht er vanuit de school een
probleem gesignaleerd worden kan de school door middel van de maatschappelijk
werker in contact komen met Samen DOEN.” [G5] De signalerende functie van
scholen is echter nog niet in alle buurtteams gerealiseerd. “Risicogezinnen willen we
vanuit verschillende hoeken benaderen: vanuit de professionals en ook bijvoorbeeld
vanuit een werkgever. Het zou mooi zijn als we ook vanuit scholen die invalshoeken
hebben. We proberen de cirkel zo rond te maken. Vanuit scholen zou dan een
signalerende functie komen.” [T4]

Niet bekend bij hulpverlening
Een belangrijke aanwijzing dat het laagdrempelige van outreachend werken effectief
is, is het feit dat er huishoudens zijn ingestroomd die op dat moment geen
hulpverlening ontvangen of helemaal niet bekend zijn bij hulpverlenende instanties. In
het dossieronderzoek waarin onder meer de contacten van 126 huishoudens met
hulpverlening nauwkeurig is nagegaan, is aan teamleden gevraagd of er eerder
hulpverlening in het huishouden aanwezig is geweest. Uit tabel 6.1 blijkt dat in een
derde (34%)1 van de ingestroomde huishoudens hiervan geen sprake was. Dit zijn
1

De 126 dossiers zijn een steekproef. De uitkomst ligt met een 95% betrouwbaarheid tussen de
26% en 42%.
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huishoudens die al langere tijd niet in beeld waren bij een zorg- of
hulpverleningsinstelling. Dit is een relatief hoog percentage. In de MKBA is uitgegaan
van 10% additionele huishoudens (Larsen e.a. 2014). In de gevoeligheidsanalyse is
rekening gehouden met 40% (Larsen en Lubbe 2012).
Tabel 6.1

Huishoudens die voorafgaand aan instroom in Samen DOEN wel en geen
hulpverlening hebben gehad (N=126)
Hulpverlening
N
%
Wel
77
61
Geen
43
34
Onduidelijk
6
5
Totaal
126
100

Op het moment dat een teamlid van Samen DOEN contact heeft met het huishouden
heeft bijna een derde (34%) op dat moment geen zorg of hulpverleningstrajecten. Dit
relatief hoge percentage kan worden beschouwd als een resultaat van de outreachende
werkwijze. Er dient opgemerkt te worden dat, omdat voor de dossieranalyse is
gevraagd naar ‘andere hulpverlening’ niet is uitgesloten dat huishoudens die door
teamleden uit hun eigen caseload zijn meegenomen naar Samen DOEN niet als
hulpverlening zijn betiteld, terwijl dat eigenlijk wel had gemoeten. Om die reden
dienen we voorzichtig te zijn met dit percentage volledig nieuw ingestroomde
huishoudens.
Bij de huishoudens die al wel contact hebben met hulpverlenende instanties (61%)
blijken de contacten zich te beperken tot één of twee hulpverleners. “Daarom is een
regiecheck ook altijd belangrijk, kijken welke hulpverleners eerder met het
huishouden bezig zijn geweest.” [G2] Geen enkel huishouden uit de steekproef heeft
op het moment dat Samen DOEN zich ermee gaat bezighouden contact met drie of
meer hulpverleners. Wel is het mogelijk dat in een deel van de huishoudens meerdere
hulpverleners van dezelfde instelling zijn betrokken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
gezinnen waar voor meerdere kinderen trajecten bij jeugdzorg of een instelling voor
jeugd-GGZ lopen.
Het positieve resultaat van outreachend werken - het vinden van volledige nieuwe
huishoudens - is van groot belang voor de kosten-baten verhouding van het Samen
DOEN programma. De winst die kan worden behaald door bestaande hulpverlening te
vervangen door de ondersteuning van Samen DOEN (‘nieuw voor oud’) is beperkter
dan vooraf is aangenomen, omdat de instroom van nieuwe, niet bij de hulpverlening
bekende gezinnen relatief hoog is en het aantal ‘vervangen’ hulpverleners per
huishouden relatief laag. Naarmate bij de ondersteuning vanuit Samen DOEN meer
gebruik is gemaakt van de eigen kracht van de huishoudens en van personen uit hun
sociale netwerk en minder van specialistische zorg, dan zal de verhouding tussen
kosten en baten gunstiger zijn.
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Samenvattend
We stellen vast dat het mechanisme outreachend werken over het algemeen correct
wordt toegepast door de teamleden. Zij gaan actief de wijk in op bezoek bij kwetsbare
huishoudens. Dat blijkt niet altijd even gemakkelijk en de teamleden komen dan ook
regelmatig voor een dichte deur te staan. In de loop der tijd is de bekendheid van de
aanpak in de buurt vergroot. Dat blijkt uit het aantal zelfmeldingen en het aantal
doorverwijzingen door buurtregisseurs, huisartsen, klusjesmannen en scholen.
Ondanks dat teamleden soms niet worden binnen gelaten door huishoudens worden
door de laagdrempelig manier van benaderen nieuwe huishoudens bereikt die niet
eerder in aanraking zijn gekomen met hulpverlenende instanties. Dat is vanuit
maatschappelijke oogpunt een wenselijk effect van het mechanisme, maar niet zozeer
vanuit financieel oogpunt. Door het hoge percentage nieuw gevonden huishoudens
valt de verwachte kosten-baten verhouding waarschijnlijk minder positief uit dan
verwacht.

6.2 Multidisciplinaire aanpak
De problematiek van de doelgroep van Samen DOEN vraagt om een integrale aanpak,
waarbij de problemen op de verschillende leefgebieden in onderlinge samenhang
worden bezien en worden aangepakt. Daarom zouden alle buurtteams multidisciplinair
moeten zijn. Dit wil zeggen dat teams bestaan uit hulpverleners uit verschillende
disciplines en instellingen, elk met hun eigen expertise en specialisme. In deze
paragraaf gaan we na of dit het geval is en hoe teamleden dit ervaren.

Samenstelling van de teams
De Samen DOEN-teams bestaan uit een kernteam of eerste ring, aangevuld met
deskundigen in de tweede ring of ‘buitenring’. In het kernteam zitten de teamleden die
bij de huishoudens op bezoek gaan en met hen aan het werk gaan. De teamleden van
de buurtteams zijn gedetacheerd vanuit hulpverleningsorganisaties die in dat stadsdeel
actief zijn. Zij zijn onder meer afkomstig uit de jeugdhulpverlening, de
maatschappelijke dienstverlening, de maatschappelijke opvang, thuiszorg,
welzijnswerk en van de sociale dienst (DWI). Verder zijn er leden die kennis van en
ervaring hebben met psychische klachten, licht verstandelijke beperkingen en
schuldhulpverlening. Sommige teams beschikken daarnaast over een gedragsdeskundige, een wijkverpleegkundige of een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige.
De teams, bestaande uit zo’n tien tot 15 personen, bestaan uit generalisten en
specialisten. De generalisten - meestal jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers,
maar ook professionals uit de thuiszorg en LVB-organisaties - werken in de gezinnen.
De specialisten - vaak gedragsdeskundigen en teamleden met kennis van
schuldhulpverlening en psychiatrie - zijn op afroep beschikbaar voor huisbezoeken en
te bevragen in casuïstiekbesprekingen.
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Een breed samengesteld team met generalisten en specialisten werkt stimulerend
volgens teamleiders en teamleden. Expertise is in een dergelijk team eerder en
makkelijker beschikbaar. “Ik geloof erg in een multidisciplinair team. Dat is de kern,
een team dat bij elkaar hoort en elkaar ondersteunt. Eerst bleef iedereen in zijn eigen
koker. Nu mag je ook dingen niet weten, maar je zit wel allemaal in dezelfde groep.
De basiskennis kent iedereen en verder voed je elkaar.” [G3] “Overleg over
huishoudens geeft handvatten om verder te kunnen. In het verleden was het vaak erg
zoeken naar bepaalde hulp, nu zit je gewoon bij elkaar aan tafel. Passende hulp is
sneller en makkelijker beschikbaar.” [G5] “Je kunt het team om advies vragen, maar
hoeft het team er niet gelijk helemaal bij te betrekken. Het voordeel van Samen DOEN
is de integrale aanpak en de korte lijntjes. Er wordt ook breed gedacht in de
oplossingen, creatief. De aanpak wordt breder gevoed door alle verschillende
achtergronden.” [G1]
Niet voor iedereen is de werkwijze nieuw. Sommige teamleden vinden de werkwijze
overeenkomen met wat ze gewend waren. “Bij MEE werkten we al integraal. Daar
hadden we vaak al cliënten met meerdere problemen.” [G1] Anderen zien een
duidelijke meerwaarde door de inzicht die ze krijgen in de expertise van collega’s.
‘Vroeger wist ik ook niet wat een aantal collega’s deden, wat hun beroep eigenlijk
inhield. Je weet helemaal niet wat de mogelijkheden zijn. Dat je dan in een team zit en
het werd uitgelegd en dan denk je: hé, die kan ik benaderen. Dat is natuurlijk het hele
idee van Samen DOEN.” [G7]

Enkele kritische geluiden
Ondanks de overwegend positieve aspecten van een multidisciplinair team en de
werkwijze van Samen DOEN zijn er ook teamleden die kritisch zijn. “Een nadeel dat
hieraan kleeft is de beheersbaarheid door de veelheid aan disciplines. Als je met 20
personen rond de tafel zit in een vergadering is het moeilijk een casus te bespreken.
Dat is wel weer even zoeken soms.” [G5] Niet in alle stadsdelen is er al sprake van een
teamgevoel. Teamleden ontmoeten elkaar niet veel tijdens het werk. Omdat ze uit
verschillende organisaties afkomstig zijn kennen ze elkaar onvoldoende. Het
begeleiden en ondersteunen van gezinnen wordt door hen ook als een solitaire
bezigheid gezien. De werkplek lijkt daarbij ook een rol te spelen. “In ons stadsdeel is
nog niet echt een Samen DOEN-gevoel. Het voelt nu meer als een vergaderteam. Het
informele contact is wel een beetje een gemis. Vooral ook omdat veel leden nog bij
hun moederorganisatie zitten. Hier, in ons gebouw, is eigenlijk geen ruimte om rustig
te zitten.” [G2] “Elkaar zien moet eigenlijk nog wel wat meer komen. Zo zouden we
graag bij elkaar in één pand zitten. Nu zie je elkaar alleen eens in de zoveel tijd
tijdens een overleg. Als je elkaar fysiek tegenkomt, kan je en ga je nog sneller te werk
doordat je gemakkelijker vragen aan elkaar kunt stellen.” [G2]
Verder kan de aanwezigheid in het team van enkele disciplines belemmerend werken.
Dat geldt met name voor BJZ en medewerkers van DWI. “Dat BJZ in een team zit
wekt ook veel weerstand op bij gezinnen, zij denken alleen maar dat BJZ kinderen uit
huis plaatst. Een huishouden moet namelijk van tevoren een papier ondertekenen met
toestemming om de casus te behandelen in een team.” [G2]
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Ontbrekende specialismen
De samenstelling van de buurtteams verschilt. Organisaties die in het ene team zijn
vertegenwoordigd in het kernteam, zitten in een ander buurtteam in de tweede ring of
zijn niet vertegenwoordigd. De samenstelling van de teams is een afspiegeling van de
problematiek, die speelt in de buurt waar het team actief is. Niet alle benodigde
specialismen blijken in de teams aanwezig te zijn. De specialistische kennis die in
sommige teams ontbreken zijn met name kennis van psychiatrie en schuldsanering.
Daarnaast kunnen specialisten behulpzaam zijn bij het betrekken van hun
moederorganisaties bij de ondersteuning van huishoudens. Zij kunnen een brugfunctie
vervullen tussen een teamlid en hun collega’s.

Psychiatrie
Psychiatrische kennis is het meest genoemde ontbrekende specialisme in de
buurtteams. “We missen een GGZ specialist; een sociaal psychiatrisch verpleegkundig.” [G1] “Vanuit het team is er een vraag naar een sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige. Die zit nu in de tweede schil, maar zouden we wel echt in het team
willen hebben, zodat ze gemakkelijk advies kunnen geven, bij de vergaderingen
aanwezig zijn en mee kunnen op huisbezoeken.” [T1] In diverse teams is al aandacht
voor het ontbreken van psychiatrische kennis. Soms is uitbreiding met een GGZspecialist al gerealiseerd. “Momenteel is er ook een GGZ-specialist werkzaam in het
team, wat niet altijd het geval is geweest.” [T4] Of wordt er gewerkt aan het
toevoegen van een medewerker van de GGZ aan de teams. “Er is behoefte aan
specialisme op het gebied van psychiatrie, maar die komt volgende maand.” [T7]
Ook als er wel een specialist is, blijft er behoefte bestaan aan meer psychiatrische
kennis. “GGZ zou wel wat sterker vertegenwoordigd mogen zijn. We hebben er wel
één maar dat is een tweede lid, dat zijn geen echte handjes. Het is een preventieve
medewerker, die diagnosticeert niet.” [T7]

Schuldhulpverlening
Ook diepgaandere kennis van schuldhulpverlening ontbreekt in sommige teams. “We
missen iemand van schuldhulpverlening.” [G1] “Een maatschappelijk dienstverlener
vormt momenteel een brugfunctie naar de schuldhulpverlening. Preventief werken op
dit gebied is lastig, want bijna alle gezinnen hebben al hoog opgelopen schulden. Op
het moment dat je binnenkomt bij een gezin zijn de schulden vaak al hoog, gemiddeld
35.000 euro. Andere omstandigheden, zoals de slechte staat van woningen werken niet
bevorderend, bijvoorbeeld hoge energierekeningen door de slechte isolatie in
woningen. Men belandt meteen weer in de schulden en komt verder in de problemen.”
[G5]
Evenals bij psychiatrische kennis zijn er rond de teams professionals die bevraagd
kunnen worden over schuldhulpverlening. Teamleden willen dat deze professionals
meer bij het team zijn betrokken, waardoor zij er makkelijker gebruik van kunnen
maken. Schuldenproblematiek speelt bij veel huishoudens. “We willen nog wel een
schuldhulpverlener vast in het team hebben, niet op afroep. Het werkt toch het beste
als je iemand in het team hebt zitten, die betrokken is bij het team.” [T5] Soms moeten
er snel stappen worden ondernomen, bijvoorbeeld om escalatie te voorkomen.
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Wanneer er in het team meer kennis is over de werkwijze van schuldhulpverlening
ontstaat er mogelijk ook meer begrip over de werkwijze van de instanties die zij
daarvoor nodig hebben. “Schuldhulpverlening wordt soms als iets ongrijpbaars
ervaren, je weet niet precies wat er gebeurt. Een schuldhulpverlener in ons team zou
ons veel meer kunnen uitleggen over de procedures en inzicht geven in bijvoorbeeld
de status.” [T4]

Overige specialismen
Daarnaast zijn door enkele teamleden en teamleiders nog andere specialismen
genoemd die zij graag steviger in hun team verankerd zouden hebben. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om kennis van de woningmarkt. “Iemand die woningen kan regelen,
bijvoorbeeld van woningnet.” [G1] Verder is als specialisme arbeidsparticipatie
genoemd. “Veel mensen hebben behoefte aan iemand die hun naar werk leidt en
daarvan is er niemand in het team. Wel hebben we afspraken met een werkpunt.” [G5]
En als laatste specialisme kan het werken met kinderen worden genoemd. “Er zijn wel
specialisten op dat gebied, maar de samenwerking op het gebied van kinderen, vanaf
de zwangerschap tot 18 jaar, kan worden verbeterd. De integrale samenwerking kan
worden verbeterd. Vanaf het signaleren van de zwangerschap tot het signaleren tot er
iets mis is. De verschillende hulpverleners van Samen DOEN zijn aanwezig, maar er
moet beter worden afgestemd in hoeverre wie wat doet en een betere afstemming met
andere instellingen plaatsvinden. Het uitwisselen van informatie is gewoon heel
belangrijk.” [G5]

Casuïstiekoverleg
Teamleden dienen gebruik te maken van elkaars expertise, elkaar te adviseren en met
elkaar mee te denken. De casuïstiekoverleggen zijn met name daarvoor bedoeld.
Wanneer dit goed wordt uitgevoerd krijgen huishoudens ondersteuning van het hele
team met al zijn specialistische kennis en ervaring. In alle teams worden lastige
casussen besproken in casuïstiekbesprekingen, waarbij het gehele buurtteam aanwezig
is.
De casuïstiekbesprekingen worden door de teamleden gewaardeerd en als stimulerend
beschouwd. In een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar de
ontwikkeling van outreachend werken en de leer- en ontwikkelprocessen die hierin
aan de orde zijn, zijn drie buurtteams van Samen DOEN in Amsterdam gevolgd
(Bouwes e.a. 2014). Hieruit blijkt dat teamleden tijdens de casuïstiekbesprekingen
kennis en ervaringen uitwisselen, onderling informatie en handelingsopties over
complexe situaties delen en dat zij ervaren daarin steun van elkaar te ondervinden. Het
uitwisselen van kennis en advies vragen aan je teamleden wordt in het algemeen
positief beoordeeld. “In dit team zit expertise. Je kunt het team om advies vragen,
maar hoeft het team er niet gelijk helemaal bij te betrekken. Het voordeel van Samen
DOEN is de integrale aanpak en de korte lijntjes. Er wordt ook breed gedacht in de
oplossingen, creatief. De aanpak wordt breder gevoed door alle verschillende
achtergronden.” [G1]
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De casuïstiekbesprekingen kosten relatief veel tijd. Tijd die hulpverleners liever
besteden aan de huishoudens. Om tijd te besparen worden door teamleden enkele
suggesties gedaan. “Het is wel goed om een casus te bespreken, ook om van elkaar te
leren en tips te krijgen en informatie. Maar niet iedereen kan altijd wat over een gezin
zeggen, want maar een of twee mensen krijgen vaak een gezin te zien. We hoeven naar
mijn idee niet altijd de hele casuïstiek te bespreken. De dossiers zijn er toch wel, als ik
iets moet weten kijk ik daar wel in. Alleen de leermomenten zouden we moeten
inbrengen.” [G6] “Aan de ene kant vind ik het stimulerend omdat je bij overleggen
met andere collega’s toch een andere inbreng hebt, soms ook een andere invalshoek.
Dat vind ik heel prettig. Aan de andere kant vind ik het ook een log apparaat, dat alle
20 leden iets moeten zeggen over een casus. Dat werkt soms vertragend. Het is toch
wel veel vergaderen.” [G7] “Er zijn heel vaak eindeloze discussies, dan denk ik die
tijd kunnen we beter besteden: handjes aan het bed.” [G6]’
In enkele teams zijn al keuzes gemaakt om de bespreking van de casussen vlot te laten
verlopen en alleen de knelpunten die op dat moment worden ervaren te bespreken.
“Tijdens een overleg worden alleen de casussen naar voren gebracht waarbij
dilemma’s worden ervaren, zoals: wordt er teveel aanbod gedaan, is de focus wel op
de eigen kracht bij een gezin of soms is er geen klik bij een gezin en wie zou me hierbij
kunnen helpen? Hierbij worden niet meer dan drie casussen per keer besproken en
van te voren ligt niet vast welke casus er wordt besproken. Degenen die een dringende
situatie hebben brengen dit zelf naar voren. De rol van het team is om mee te denken
en te bepalen wat de volgende stap is.” [T4]
Daarnaast is er niet in alle teams sprake van een omgeving waarin teamleden open en
onbevangen een casus inbrengen waarin zij behoefte hebben aan advies. “Ik heb
gemerkt, bij casuïstiek, dat niet iedere hulpverlener snel een casus inbrengt. Ik denk
dat er een aantal hulpverleners tussen zitten die zich niet kwetsbaar willen opstellen
bij zo’n grote groep. Bang dat ze op hun vingers worden getikt. Ik merk dat bij een
grote groep mensen er collega’s zijn die minder snel een casus inbrengen. Dat heb ik
gezegd de vorige keer en mensen bevestigen dat ook. Toen hebben we besloten dat je
ook last-minute een casus mag inbrengen, zonder voorbereiding. De grootte van de
groep kan dus wel eens belemmerend zijn, maar ik vind het wel heel fijn dat er binnen
die groep collega’s zitten van bijvoorbeeld DWI die mij kan helpen, waarmee ik ook
kan bellen. Het heeft wel zin dat je in een groepsgesprek collega’s leert kennen, dat is
dan heel handig later.” [G7]
Ook teamleiders vinden het belangrijk dat teamleden specialisten kunnen vinden
wanneer dat nodig is. “Er is wel verbinding met de tweede ring, maar dan op een
natuurlijke manier buiten de overleggen om. Je hebt wel een overleg nodig om elkaar
te leren kennen.” [T1] De vraag waar sommigen mee worstelen is of de meerwaarde
van de specialisten in de tweede ring die deelnemen aan teamoverleggen voldoende is
om de tijdsinvestering te rechtvaardigen. De bijdrage van de ene specialist wordt als
belangrijker ingeschat dan die van de andere specialist. Met name de specialistische
kennis van de GGZ-medewerker en de gedragswetenschapper zijn belangrijk voor het
team. “De eerste ringers zijn een hecht team. Verbinding met de tweede ring is ook
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goed. Maar soms vraag ik me wel af wat de meerwaarde is van tweede ringers bij het
overleg? GGZ bij tweede ring is wel handig. Een gedragswetenschapper zit ook in de
tweede ring. Dat is zeker zinvol.” [T6]

Generalistisch werken
Tussen teams en teamleden doen zich grote verschillen voor over de mate waarin zij
van mening zijn dat er door teamleden en door henzelf generalistisch wordt gewerkt.
In de groepsgesprekken met teamleden blijken in sommige teams alle teamleden van
mening te zijn dat zij generalist zijn. Ze hebben het idee dat ze voldoende basiskennis
hebben van de leefdomeinen en dat ze ook alles kunnen oppakken in het huishouden.
In deze teams werken de teamleden ook in huishoudens waar problemen zijn op
leefdomeinen waar zij tot Samen DOEN geen of weinig ervaring mee hadden. Zelf
zeggen ze hierover dat ze “tegenwoordig ook buiten hun comfortzone werken.” [G3]
Om generalist te worden heb je volgens sommige teamleden echter (specialistische)
kennis en ervaring nodig. “Om generalist te zijn heb je een stukje ervaring nodig.
Daardoor heb je dus ook een specialisme nodig. Dit specialisme moet je uitbouwen
met basiskennis op andere vlakken. Stagiaires komen hier en lopen hier rond mee als
generalist, maar het is lastig om generalist te zijn zonder ervaring als specialist.
Daarnaast zijn sommige domeinen lastig op te pakken, zoals opvoeding. Net als LVB,
dat is een heel vak apart.” [G1]
Ook in een ander team zijn leden van mening dat het generalistisch werken in de loop
van de tijd gegroeid, ook door veranderingen in de instroom. “Nu hebben we andere
instroomkanalen, vooral gezinnen met meer problemen. In het begin kwamen alle
casussen van het DWI. Nu is het me duidelijk wat een generalist is. Ik houd ook de
regie. Organisaties bellen, overzicht houden.” [G2] Niet iedereen in dit team voelt
zich een overtuigd generalist. “Wat soms nog wel eens lastig is aan deze verandering
van de doelgroep is dat je nu als generalist werkt voor Samen DOEN. Teamleden
komen als specialisten bij hun organisatie vandaan en nu wordt verwacht dat ze van
alles eigenlijk verstand hebben. Mensen hebben op alle vlakken problemen en ze
verwachten dat de hulpverlener hier kennis van heeft.” [G2] Ook in andere teams zijn
er teamleden die hierover twijfels hebben. ‘Het doel is om de regie te nemen, te kijken
naar de verschillende leefdomeinen in een gezin, dat moet iedereen kunnen, maar toch
blijf je gezinsondersteuner of maatschappelijk werker, dat verandert niet. En vanuit
dat perspectief behandel je een gezin.” [G5]
Daarnaast zijn er teamleden die moeite hebben met de problematiek waar zij mee te
maken krijgen, omdat dat niet altijd de problemen zijn, waarin zij zijn gespecialiseerd
of waar hun interesse ligt. ‘Ik voel me wel generalist, maar vind het niet leuk. Richt me
toch meer op de afzonderlijke problemen. Ik laat de mogelijkheden zien, maar
uiteindelijk ben je toch steeds weer bezig met inkomen en huisvesting.” [G7]
“Doordat je als generalist werkt krijg je ook bijvoorbeeld lichtere zaken, terwijl je
misschien meer gespecialiseerd bent in MPG, je baan is dan wel heel anders
geworden.” [G5]
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Kinderen
Het werken met kinderen roept vragen op bij teamleden die geen achtergrond als
jeugdhulpverlener hebben, maar sommigen zien het als een kans om iets te leren. ‘Ik
vind mezelf een behoorlijke generalist, maar op dit vlak ervaar ik dit niet zo. Hier kan
ik echt nog heel veel leren. Jeugd was heel erg apart, voor aparte organisaties ook.
Specifieke wetgeving en een andere sociale kaart natuurlijk.” [G6] Andere teamleden
hebben er echter moeite mee dat ze nu in gezinnen met kinderen moeten werken. “Ik
heb er ook nooit voor gekozen met kinderen te werken. Nu zetten ze me zonder
ervaring in een gezin. Volwassenen kiezen zelf voor de richting waarin ze verder
gaan, dat is bij kinderen heel anders.” [G6] “De doelgroep is veranderd. Als ze er al
waren dan deed BJZ deze casussen, nu doen wij dat wel. Als we toen zagen dat er
sprake was kindermishandeling, moesten we er natuurlijk ook wel iets mee. Maar nu
zijn we wel een soort verkapte jeugdbeschermers.” [G3]
Kindveiligheid roept vragen op bij sommige teamleden, met name teamleden die geen
achtergrond hebben in de jeugdzorg. De check op kindveiligheid wekt bij hun enige
verbazing. “Ik heb bijvoorbeeld ook een keer een check uitgevoerd, die heb ik
helemaal ingevuld. Enkele dagen later kreeg ik de informatie vanuit Jeugdzorg.
Daaruit bleek dat zij een hele andere visie hebben, als ik het op die manier had
ingevuld dan zou ik een hele andere uitkomst krijgen. Want was is kindveiligheid? Is
het kind voldoende beschermd, kan het zich voldoende ontwikkelen, wordt het niet
vetgemest? Dat zijn dingen waar ik geen rekening mee zou hebben gehouden.” [G6]
Door cursussen te volgen en door een beroep te doen op teamleden die afkomstig zijn
uit de jeugdzorg voelen zij zich zekerder en groeit het zelfvertrouwen. “Krijgen er wel
meer vertrouwen in dat het goed komt, nu ze zijn begonnen met die trainingen en
dergelijke. Er wordt geld nog moeite gespaard om de mensen goed op te leiden en we
krijgen uiteindelijk wel alle tools in handen die we nodig hebben. En ook nog wel een
redelijke overgang hier in het stadsdeel, omdat collega’s van bijvoorbeeld een
jeugdzorginstelling vaak gewoon de eerste keer mee kunnen naar de gezinnen.” [G6]

Samenvattend
We stellen vast dat het mechanisme multidisciplinaire teams over het algemeen goed
is toegepast. De buurtteams zijn breed samengesteld en bestaan uit een kernteam van
leden die in de huishoudens werkzaam zijn en uit een buitenring of tweede ring van
professionals met specifieke deskundigheid. De samenstelling van de Samen DOENteams verschilt per stadsdeel en buurt. Dit hangt af van de samenstelling van de
betreffende buurt en het soort problematiek dat er speelt. De samenstelling van de
teams blijft onderwerp van aandacht. Belangrijke expertise zoals op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg en schuldhulpverlening ontbreekt deels nog. De
casuïstiekbesprekingen worden gebruikt om lastige casussen te bespreken en gebruik
te maken van de deskundigheid en creativiteit van het team. Niet in alle teams wordt
die kracht ervan al volledig benut. Door de hoge werkdruk ervaren sommige
teamleden de besprekingen als een extra last in plaats van een mogelijkheid
ondersteuning van collega’s te krijgen. Daarnaast zijn sommige terughoudend met het
inbrengen van casussen. Wanneer de mogelijkheden van het team niet ten volle
worden benut, staat het generalistisch werken onder druk. Wanneer teamleden
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onvoldoende gebruik maken van de specialistische kennis in het team, zijn zij
waarschijnlijk in het huishouden minder effectief dan ze zouden kunnen zijn. Dat
geldt met name voor problemen op het gebied van kindveiligheid. Teamleden die
echter minder ervaring hebben met het werken met kinderen zijn hierover vaak nog
onzeker.

6.3 Eigen kracht
Het principe van eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van huishoudens staat
in de aanpak centraal. De zorg en ondersteuning van Samen DOEN moet beter
aansluiten bij de leefwereld van betrokkenen. De inzet van teamleden is er opgericht
een oplossing te vinden binnen de eigen mogelijkheden van de cliënt en het eigen
sociale netwerk. Het achterliggende idee is dat oplossingen die zijn bedacht en worden
uitgevoerd door het huishouden zelf duurzamer zijn. Volgens de cliëntregistratie van
Samen DOEN heeft twee derde (66%) van de huishoudens zelf of met behulp van
personen uit hun sociale netwerk acties uitgevoerd. Bij de overige huishoudens (34%)
is geen eigen kracht toegepast. In die huishoudens zijn de acties uitgevoerd door
teamleden of zijn professionele derden ingeschakeld.
Bij het eerste contact met een huishouden geven teamleden duidelijk aan wat de
bedoeling is. Niet zij maar het huishouden zelf dient initiatief te nemen bij het
opstellen van een plan. “We leggen duidelijk uit dat we samen naar de problemen
kijken en proberen deze op te lossen. Ze moeten het zelf doen, met mijn hulp.” [G2]
“Je let op meer signalen. Gaat in gesprek met het huishouden in plaats van een
gerichte zorgvraag op te lossen.” [G4]
Het uitgangspunt van het inzetten op de eigen kracht van huishoudens wordt door de
teamleden en teamleiders onderschreven. “Als je vanuit eigen kracht werkt heb je
meer effect op de langere termijn. De zorgmijders vallen snel terug, als je daar met
drie man het huis binnenstapt en de hele boel schoonmaakt, dan is het binnen no-time
weer een troep. Als mensen het zelf doen, is er een grotere kans dat ze het langer
volhouden.” [T5] Niet bij alle huishoudens is bij aanvang van de ondersteuning
voldoende potentie aanwezig om eigen kracht toe te passen. Een deel van de
huishoudens kan echter worden gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan. Dat kost
vaak wel tijd. “Mensen in hun eigen kracht zetten kost ook heel veel tijd. Vallen en
opstaan, eigen tempo. Gedragsverandering kost tijd.” [G3] “De eigen kracht is soms
heel klein, het is soms zoeken naar waar het wel kan. Snel actie, dan bouwen aan
vertrouwen.” [G4] “Soms zijn ze passief, willen ze hulp. Het lukt soms om ze te
motiveren.” [G1] “Het duurt denk ik zo lang omdat het voor de hulpverlener eigenlijk
een hele onnatuurlijke houding is, de hulpverlener wil gewoon helpen. Hierbij moet je
afwachten en het huishouden het zelf laten doen.” [T5]
Vooral teamleiders zijn overtuigd van de mogelijkheden van het aanboren van eigen
kracht, al klinkt er ook enige twijfel door wanneer er sprake is van complexere
problematiek in huishoudens. “Volgens mij is eigen kracht altijd mogelijk als je het
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als hulpverlener maar goed aanpakt. Het kan wel heel lastig zijn als mensen heel
psychiatrisch zijn of grote verslavingsproblemen hebben. In zo’n geval is het ook
lastig om het netwerk te mobiliseren, want dat is ook sociaal problematisch. Het blijft
altijd een uitdaging. Het werkt wel meer dan vroeger en blijft ook wel in
ontwikkeling.” [T5] Een andere teamleider geeft aan dat het inzetten op eigen kracht
nog niet goed wordt uitgevoerd in zijn teams. “Het gaat nu nog teveel op de oude
manier. Zekere belerendheid, weten wat het beste voor ze is. Doelen stellen die vooral
de hulpverlener belangrijk vindt. Lastig om ze dan in eigen kracht te zetten.” [T6] Als
verklaring voert hij aan dat teamleden weinig tijd hebben. De werkdruk is hoog. “We
hebben wachtlijsten. Veel problemen met kinderen, onveiligheid, woning, financiële
problemen. Hulpverleners hebben een hoge caseload, zij schieten dan in een reflex.
De hulpverleners zijn al vol belast. Er zijn ook veel kinderen per gezin, 80% van de
huishoudens zijn gezinnen.” [T6]
Verder wordt in de diverse groepsgesprekken over de doelgroep opgemerkt dat de
problematiek na een eerste gesprek vaak breder en ernstiger is dan naar voren komt uit
het eerste gesprek met het huishouden. Het perspectief van kwetsbare personen zelf
verschilt sterk van het perspectief van de professional. Dat kan problemen geven,
omdat een teamlid niet aan een probleem kan werken als het huishouden dit probleem
niet onderkent. Een teamlid merkt hierover op: “Je komt voor de administratie, maar
je ziet dat de kinderen helemaal niet naar school gaan.” [G2] De teamleden maken
zich ernstig zorgen over dit interpretatieverschil, omdat zij alleen bij zwaarwegende
argumenten (zoals de veiligheid van de kinderen of wet- en regelgeving) kunnen
afwijken van de problemen waar de huishoudens zelf aan willen werken. Een deel van
de teamleden twijfelt mede hierdoor over de mogelijkheden van het toepassen van
eigen kracht. “Een groot deel van de huishoudens die in hulpverlening zitten kunnen
niet op eigen kracht verder, maar zijn afhankelijk van de hulp en eigen kracht is niet
echt van toepassing: gat tussen beleid en praktijk. Het is vaak geen optie om de regie
bij de mensen zelf te laten.” [G5]
Diverse teamleden zijn van mening dat voor sommige huishoudens de maatschappij te
ingewikkeld is geworden. Deze huishoudens kunnen zich niet zelfstandig staande
houden, daarvoor is hun eigen kracht structureel ontoereikend. “We ontwikkelen een te
complexe maatschappij. Een deel van de bevolking heeft niet alle vaardigheden die we
eisen om de boel op de rit te houden. Ze kunnen het niet meer op eigen kracht.” [G2]
In enkele gevallen ontbreekt volgends hulpverleners eigen kracht en is er ook geen
sociaal netwerk dat kan worden ingeschakeld. “Soms is er simpelweg geen netwerk en
geen eigen kracht.” [G4]
Bij een deel van de huishoudens lijkt er wel sprake te zijn van eigen kracht, maar komt
er na een veelbelovende start geen vervolg. “Bij Eigen Kracht initiatief loop je ook
tegen het probleem aan dat mensen in het begin heel enthousiast zijn en allemaal
plannen gaan maken. Maar dan moet het echt van de grond komen en dan trekken ze
zich terug want ze hebben er ‘geen tijd voor’, ‘laat maar zitten, het werkt toch niet’ of
‘hebben ruzie gekregen.” [G3] De inzet van vrijwilligers kan hierbij soms nuttig zijn.
Zij ondersteunen het huishouden bij concrete zaken, bijvoorbeeld het op orde houden
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van de administratie. Deze aanpak moet wel gericht zijn op het op termijn zelfstandig
kunnen uitvoeren van de activiteit waarbij ondersteuning en begeleiding wordt
geboden. Wanneer het lerend vermogen van een huishouden beperkt is, leidt de inzet
van een vrijwilliger tot een tijdelijke verbetering. “Het probleem van hulpverleners en
vrijwilligers is dat ze ook weer een keer weg gaan, terwijl een huishouden structureel
op de langere termijn behoefte blijft houden aan hulp. Die kunnen geen eigen kracht
vinden.” [G2] “Waar we ook ons best voor doen is het netwerk versterken. Wat vaak
wel moeilijk is, omdat er geen echt netwerk is. Dan probeer je iemand te vinden
binnen het sociale netwerk in het gezin of in de familie die langdurig kan helpen of een
vrijwilliger. Maar maatjes en vrijwilligers zijn er ook maar vaak voor een bepaalde
periode.” [G3]

Samenvattend
Eigen kracht wordt volgens de teamleden al veelvuldig ingezet en is een belangrijk
mechanisme voor het terugdringen van de zorgkosten en het bestendigen van de
bereikte resultaten. Bij het toepassen van eigen kracht zien we evenals bij de
casuïstiekbesprekingen dat niet alle teamleden overtuigd zijn van de mogelijkheden
hiervan. Vooral bij complexere problematiek, zoals psychiatrische klachten,
verslavingsproblematiek en verstandelijke beperkingen, ontbreekt het bij huishoudens
volgens hen vaak aan voldoende aangrijpingspunten om eigen kracht toe te kunnen
passen. Ook het sociale netwerk van huishoudens is daarvoor soms te zwak. Daarnaast
vervallen sommige teamleden door de hoge werkdruk in hun oude werkwijze, waarbij
zij de doelen en acties stellen en niet het huishouden. In die situaties is het lastig
gebruik te maken van de eigen kracht van een huishouden. De aanpak zal hierdoor
waarschijnlijk minder effectief zijn en tot minder duurzame resultaten leiden.

6.4 Monitoring
Het succes van de aanpak hangt sterk af van de kans op terugval. Die dient zo klein
mogelijk te zijn. De interventie is succesvol wanneer de problematiek structureel
wordt teruggedrongen en er ook een preventieve werking van uitgaat. De teamleden
van Samen DOEN krijgen in het kader van nazorg de ruimte om gedurende langere
tijd de vinger aan de pols te houden nadat de feitelijke hulp al is gestopt. De richtlijn
daarbij is twee jaar. Het doel van deze monitoring is snel te kunnen signaleren
wanneer er opnieuw problemen ontstaan en daarbij kort ondersteuning te bieden. Met
de caseload is hiermee rekening gehouden. Teamleden zouden bij een 36-urige
werkweek (1 fte) een caseload van 15 actieve en 15 passieve huishoudens moeten
hebben. De passieve huishoudens zijn de zogenoemde check en present huishoudens
waarbij een vinger aan de pols wordt gehouden. In wekelijkheid is de gemiddelde
caseload per fte 19 casussen, waarvan ongeveer 14 actief en vijf in de check en present
fase.
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Meerwaarde
Teamleden zijn van mening dat de check en present fase een meerwaarde van de
aanpak van Samen DOEN is. “De kracht van SD is dat we gezinnen kunnen volgen
door de jaren heen. Het is winst om mensen na verloop van tijd weer op te kunnen
opvangen als het even misgaat. Het is een illusie dat problemen in een MPG duidelijk
zijn en een directe oplossing hebben waarna ze geen hulp meer nodig hebben.” [G2]
Omdat het huishouden niet is afgesloten biedt dit de hulpverlener de mogelijkheid
periodiek contact op te nemen en te horen hoe het met het huishouden gaat. “Het is
ook goed als je af en toe even belt, klein beetje aandacht geeft. Bijvoorbeeld een
initiatief opwerpt, is dat niet wat voor jou? Dat is het voordeel als je het dossier nog
een tijdje open laat staan.” [G3] “Dan kun je na drie maand bijvoorbeeld weer even
invliegen en contact hebben, dan is het weer klaar. Zet je ze even weer op het rechte
pad. Dat kan voorkomen dat ze na een periode echt terugvallen en dat er dure
interventies ingezet moeten worden. Met het contact blijven onderhouden kan enorm
veel winst mee behaald worden.” [G3]
De frequentie van het contact en de timing zijn in de praktijk lastig. Te vaak contact
zoeken kan tot irritatie bij het huishouden leiden, terwijl bij een te lage frequentie de
situatie in het huishouden verder verslechterd kan zijn dan wenselijk is. De
inspanningen die nodig zijn om dit te corrigeren zijn dan onnodig groot. Teamleden
worstelen met de timing. Een oplossing zou zijn huishouden “aan te leren dat ze zelf
bellen. Mensen trekken ook wel sneller aan de bel en herkennen beter wanneer ze zelf
hulp nodig hebben en hulp moeten zoeken.” [G3] Ook een teamleider is van mening
dat huishoudens zouden moeten weten wanneer ze aan de bel moeten trekken omdat
het weer mis dreigt te gaan. ‘We kunnen ze kunnen leren tijdig te signaleren. Dat is
ook een voordeel van Samen DOEN, dat de teamleden lang blijven zitten, de
huishoudens weten ze te vinden.” [T1]

Te snel afsluiten
Volgens andere teamleiders wordt er te snel afgesloten. De present-fase, het in beeld
blijven bij gezinnen, komt volgens hen niet voldoende uit de verf. Zij zien wel
verschillen tussen teamleden, maar vaak gaat het van plan van aanpak richting
afsluiten, terwijl veel gezinnen onder de aandacht moeten blijven en niet snel los
gelaten kunnen worden. “De reden is dat veel gezinnen hier met een LVB achtergrond
wonen, lage SES, GGZ problemen en verslaving. Vaak speelt er complexe
problematiek, helemaal als er kinderen in beeld zijn. Daarom is het verbinden van een
team aan een bepaalde wijk erg belangrijk: zorg dat je er rondloopt, zichtbaar bent en
een plek hebt waarop je bereikbaar bent en waar naast de mensen in de buurt ook de
huismeester je kunnen vinden.” [T4] Ook teamleden zijn van mening dat het van
belang is dat huishoudens weten dat ze zich bij hun hulpverlener weer kunnen melden
wanneer er sprake is van een terugval. “Juist de doelgroep van Samen DOEN zal
altijd hulp nodig hebben. Sommigen komen er wel uit. Maar als ze dan weer eens hulp
nodig hebben en een terugval hebben, dan is het belangrijk dat ze weer bij dezelfde
hulpverlener uitkomen bij SD. Continuïteit is heel belangrijk.” [G2]
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Caseload
De gemiddelde caseload van de teamleden is 19 per fte. Bij teamleden die
voornamelijk gezinnen ondersteunen is de caseload lager (gemiddeld 17), bij de
teamleden die vooral overige huishoudens ondersteunen is de caseload hoger
(gemiddeld 23). Dit is in overeenstemming met de MKBA waar ook is uitgegaan van
een gemiddeld lagere caseload voor gezinnen.
In het algemeen wordt de caseload door teamleden als hoog ervaren. “De caseload is
hoog; ongeveer één cliënt per uur. Er wordt een hoge mate van flexibiliteit van ons
verwacht, omdat sommige gezinnen meer tijd vragen. Maar het verschilt erg per week
en per gezin. Bij sommige gezinnen hoef je alleen wat hulpvragen af te stemmen en
soms moet je er veel tijd aan besteden. Er wordt geopperd dat bij een betere
samenwerking de caseload vanzelf minder wordt.” [G5] “Er is een grote caseload. Ik
werk op de piep, heb geen tijd voor iets anders. Ik ga alleen naar een huishouden als
zij mij opbellen, dan kom ik in actie.” [G6] Afgezien van onduidelijkheid bij sommige
teamleden over de exacte aantallen, geven teamleden aan dat de vanuit de
programmaleiding gewenste caseload van 15 actieve en 15 passieve huishoudens naar
hun mening te hoog is. “Als maximale caseload houden ze de norm van 35 gezinnen
aan, 20 check en present en 15 lopende. Maar dat is echt niet realistisch, dat is veel te
druk. Overal zijn wel richtlijnen voor, maar je moet naar de cases kijken. Sommige
gezinnen vragen niet veel hulp, dan kun je er wel gezinnen bij nemen natuurlijk.
Iedereen moet zelf zijn ruimte inschatten.” [G3]
Dat de teamleden de caseload als hoog ervaren heeft volgens teamleiders ook te
maken met de nieuwe eisen die aan ze worden gesteld. Teamleden werken vaak alleen
in gezinnen. Dat is voor veel hulpverleners een nieuwe werkwijze. Deze
verantwoordelijkheid drukt soms zwaar op ze. “Door de zware caseload is er wel veel
stress bij de teamleden. Ze nemen de casussen mee naar huis. Doordat ze de regie
voeren voelen ze zich ook verantwoordelijk voor het huishouden.” [T2] De veelal als
hoog ervaren caseload heeft volgens enkele teamleiders gevolgen voor de kwaliteit
van de ondersteuning die huishoudens door teamleden van Samen DOEN krijgen.
“Hulpverleners hebben een hoge caseload. Hierdoor schieten zij in een reflex.
Hulpverleners willen wel, maar er is vaak niet genoeg tijd. Er zijn bijvoorbeeld wel
informele netwerken in de buurt, maar het kost tijd om ze te mobiliseren.” [T6]

Samenvattend
Monitoren is een belangrijk werkzaam mechanisme. Door huishoudens te blijven
volgen wordt volgens teamleden terugval voorkomen. Zij worstelen echter met de
timing. Wanneer moet weer contact worden opgenomen met een huishouden om na te
gaan hoe het met de zelfredzaamheid staat? Kan huishoudens worden geleerd dat ze
zelf tijdig aan de bel trekken? Teamleiders hebben de indruk dat sommige gezinnen te
vroeg worden afgesloten door teamleden. Het vaker gebruik maken van de langere
periode van nazorg (de ‘check en present fase’) is in hun ogen wenselijk. Toch maken
teamleden minder gebruik van deze mogelijkheid, omdat zij hun actieve caseload als
hoog ervaren en het verlenen van nazorg extra tijd en energie kost.
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6.5 Randvoorwaarden
De wisselwerking tussen de context, de veronderstelde mechanismen en de verwachte
resultaten van Samen DOEN treedt alleen op wanneer aan een aantal
randvoorwaarden is voldaan. De voor Samen DOEN relevante randvoorwaarden zijn:
een goede organisatie en samenwerking; competente professionals; en beschikken
over het benodigde mandaat.

Organisatie en samenwerking
Belangrijke aandachtspunten bij de organisatie van de Samen DOEN aanpak is het
leveren van maatwerk op buurtniveau en tegelijkertijd voldoende uniformiteit te
bereiken om de aanpak efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren. De teams zijn op
buurtniveau georganiseerd. De samenstelling van de teams is mede afhankelijk van de
samenstelling van de kwetsbare huishoudens in hun buurt. In het Centrum waar
relatief weinig kwetsbare gezinnen zijn, maar veel kwetsbare één- en
tweepersoonshuishoudens is de samenstelling van het team anders dan in Zuidoost
relatief veel kwetsbare gezinnen zijn.
De teams zijn zoveel mogelijk aangepast aan de omgeving waarin zij werkzaam zijn.
Er ontbreken enkele disciplines, met name GGZ en kennis over schuldhulpverlening,
maar dat lijkt meer een structurele tekortkoming dan een gebrek aan maatwerk. Verder
wordt de samenwerking met de formele en informele organisaties in de buurt
nadrukkelijk gezocht. De teamleden merk dat de samenwerking met andere partijen
makkelijker tot stand komt, omdat de naamsbekendheid van de teams groter wordt.
“Scholen, ouder-kindadviseurs, zorgplanteam, SPV-ers van de GGD, politie. Op zich
weten we iedereen wel goed te vinden. Sommigen betrekken altijd veel mensen bij hun
casussen. Bellen gewoon iedereen om hulp. Vroeger was dat lastig, want toen was
Samen DOEN nog niet zo bekend. Maar nu Samen DOEN wel wat naamsbekendheid
heeft, wordt het samenwerken ook gemakkelijker. Is wel belangrijk, want sommige
problematiek kun je niet oplossen met een burgerinitiatief of vrijwilligers.” [G3]
Mede door de veranderingen die zich op dit moment in het lokaal sociale domein
volop voordoen is die samenwerking nog niet overal tot stand gekomen. Naast Samen
DOEN zijn er andere teams in de buurt, zoals Om het kind teams en wijkzorgteams,
waarvan de doelgroep (deels) overlapt met de doelgroep van Samen DOEN. Om
onduidelijkheden voor de doelgroep te vermijden en doorverwijzingen soepel te laten
verlopen is intensieve samenwerking noodzakelijk. Dat geldt ook voor de
zorginstellingen, vaak de moederorganisaties van de teamleden. Deze samenwerking
wordt met moederorganisaties op casusniveau vaak snel gevonden. Teamleden maken
hierbij vaak gebruik van het teamlid dat van de desbetreffende moederorganisatie
afkomstig. Hierdoor kan snel worden doorgepakt en gebruik gemaakt van de expertise
binnen deze organisaties. “Veel teamleden hebben bilaterale contacten, dat is ook de
kracht van Samen DOEN. Het zorgt ook voor snellere contacten en korte lijnen naar
de moederorganisaties. Een laagdrempelig contact.” [T1]
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Uiteindelijk hebben de moederinstellingen van waaruit de teamleden in het Samen
DOEN-team zitten de eindverantwoordelijkheid voor het uitvoerende werk van de
teamleden. Teamleden voelen zich onzekerder wanneer zij onduidelijkheid over de
verantwoordelijkheid van een gezin ervaren. “Wie is er verantwoordelijk voor mij als
er iets in gezin gebeurd dat ik onder mij heb. Dan is mijn moederorganisatie
verantwoordelijk voor mij, maar dan gaan ze zich afvragen waarom ik dan dat gezin
heb, terwijl ik daar de kennis niet voor bij me draag, waarom niet een ander teamlid
die dat wel heeft. Dat is allemaal nog niet geregeld, maar je moet wel het werk doen.
Officieel is er nog niet zoveel geregeld. Dat maakt het ook wel extra angstig om nu al
dergelijke werkzaamheden te doen.” [G6]
Sommigen teamleden voelen zich mede door de snelheid waarmee de ontwikkelingen
zich voltrekken onzeker in hun handelen. “Er is angst dat de ontwikkelingen allemaal
een beetje te snel gaan, al dat samenvoegen tot Samen DOEN. Als jij je als
professional niet zeker voelt over iets wat je moet doen, dan is de kans bij voorbaat al
heel groot dat je het niet goed doet, omdat er druk achter zit. Je moet de tijd hebben
om er in te groeien en dat je de verantwoordelijkheid kunt delen.” [G6]
Volgens teamleiders is de relatie op uitvoerend niveau vaak goed maar doen de
problemen zich met name voor op het niveau van het middenmanagement. Naast
zorgconcurrentie gaat het dan om wie waarvoor verantwoordelijk is en waar de
grenzen liggen. “Over het algemeen gaat de samenwerking in het veld heel soepel, op
managementniveau is dit wel minder. Sommige organisaties geven aan graag samen
te willen werken. Maar dit wordt op middenmanagement niveau weer tegengewerkt.
Hier lopen we wel tegenaan, samenwerken gaat gewoon niet goed samen.” [T1] “De
samenwerking is wisselend. Hangt af van de relatie tussen het stadsdeel en de
instantie. Speelt zich vooral af op bestuurlijk en management niveau. Wij worden niet
als vanzelfsprekend geaccepteerd. Gaat wel steeds beter. Schuldhulpverlening is
overspoeld, maar zorg dat je dienstverlening op orde is en maak het overschot aan
casussen inzichtelijk voor het stadsdeel. Dit zit met name in het management.” [T6]

Competenties
Generalisten dienen zeer kundig en ervaren te zijn met de doelgroep en de
vaardigheden hebben om als generalist te werken met een integrale en dossier
overstijgende methodiek. Dit stelt hoge eisen aan de competenties van teamleden. Niet
alle hulpverleners beschikken over de vereiste competenties. Een zorgvuldige
selectieprocedure van mogelijke kandidaten die voor Samen DOEN in aanmerking
wensen te komen lijkt een voorwaarde om generalisten te werven die over de
benodigde competenties beschikken. ‘Nieuwe teamleden krijg ik gewoon doorgestuurd
vanuit een organisatie. Wij hebben geen invloed op de selectie van de teamleden.
Nieuwe mensen komen nu via de leerlijn, ontwikkeld door de Hogeschool van
Amsterdam. Maar eerst was dat wel lastig. In dit team is echter weinig verloop,
teamleden gaan eigenlijk alleen weg als ze door hun moederorganisatie worden
weggehaald. Niemand is uit zichzelf vertrokken.” [T5] “Wij zijn ook nog niet echt
betrokken bij de selectie, maar doen we wel dunnetjes over, want professionals en
wisselingen hebben hun weerslag op de huishoudens.” [T7]
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Teamleiders zien in de praktijk dat sommige teamleden moeite hebben met de andere
manier van werken. Een werkwijze die zij niet altijd gewend waren bij hun
moederorganisatie. “Hulpverleners hebben moeite om de oude methoden los te laten.
Zij moeten niet meer van uit hun organisatie denken.” [T3] “Iedereen zou alles
moeten kunnen, dat is een generalist. Maar we doen nu niet meer een lukrake
caseverdeling. Zo zijn we wel gestart, maar dat kan niet meer.” [T1] Het kost volgens
hen tijd voordat hulpverleners voldoende competent zijn en daadwerkelijk als
generalist aan de slag kunnen. Niet alle teamleden blijken geschikt om als generalist
aan de slag te gaan. “Het leren generalistisch te werken kost toch tijd. Vaak is men na
anderhalf jaar ongeveer op z’n plek. Soms gebeurt het ook dat het generalistisch
werken gewoon niet bij iemand past en die weer terug gaat naar de
moederorganisatie.” [T4] De ene hulpverlener pakt het sneller op dan de andere. Dat
hangt ook af van de moederorganisatie of het werkveld waaruit de hulpverlener
afkomstig is. “De kaders van bureau jeugdzorg moeten worden losgelaten en men
moet een eigen invulling gaan geven vanuit Samen DOEN, dat vindt men vaak lastig.
De reden hiervoor ligt vooral in het onbekende en hulpverleners vinden het niet
professioneel om zomaar een gezin binnen te stappen zonder een bepaald kader te
hebben.” [T4]

Mandaat
Het zelf uitvoeren van interventies in huishoudens gaat de meeste teamleden goed af.
Het voeren van de regie op alle leefdomeinen waarop huishoudens kwetsbaar zijn is
lastiger. Wanneer medewerkers van instellingen niet willen meewerken aan het plan
van aanpak heeft een teamlid de mogelijkheid een dwingend advies te geven. Hoe
vaak dat daadwerkelijk wordt gedaan is niet duidelijk. Uit de interviews en
casusbesprekingen blijkt dat teamleden andere hulpverleners eerder proberen te
overtuigen van de aanpak die het huishouden voorstaat dan dat ze de regie volledig
overnemen. Dat is voor veel teamleden ook een nieuwe situatie waar ze voordat ze bij
Samen DOEN kwamen weinig ervaring mee hebben. “Nieuw voor sommige leden is
dat ze meer mandaat krijgen voor regie in een huishouden. Andere teamleden en
netwerk betrekken is geen oplossing voor alles, maar het is wel handig en het werkt.
We moeten onszelf hier nog wel in ontwikkelen, maar het is een goede aanpak.” [G6]
Volgens een teamleider mogen de teamleden het mandaat nemen in een huishouden
waar bijvoorbeeld andere hulpverlening in zit die zich niet wil neerleggen bij de visie
van Samen DOEN. Dit komt volgens enkele teamleiders echter niet vaak voor, ook al
omdat teamleden de specialistische zorg die in het huishouden aanwezig is vaak ook
nodig achten. “Mandaat nemen in het huishouden, dat mogen de teamleden. Maar dat
is weinig nodig nog in dit stadsdeel. Dat moet ook per casus bekeken worden
natuurlijk. Nu is er bijvoorbeeld een casus in een huishouden met een moeder die
psychiatrisch is. Daar is een behandelaar, die moet er dan natuurlijk gewoon in
blijven. Als iemand schulden heeft en die zit al in de schuldhulpverlening, dan laat je
dat ook zo. Als iemand dus al specialistische hulp heeft, dan neem je geen mandaat in
dat huishouden.” [T5]
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Dat geldt bijvoorbeeld voor sommige huishoudens waarbij al een medewerker van de
GGZ is betrokken. “Psychiatrie is lastig, dat is echt een specifieke expertise. Als zo
iemand wordt betrokken bij het huishouden, dan heb je geen regie, maar een
ondersteunende rol.” [G6] Dat geldt volgens enkele teamleden ook als Bureau
Jeugdzorg al in een gezin betrokken is. Dat heeft vooral te maken met verschillen in
visie over kindveiligheid. Een discussie die vaak wordt gevoerd, zowel in de
buurtteams met de collega’s die afkomstig zijn van de jeugdhulpverleners als met
medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Wanneer de veiligheid van kinderen in het
geding is heeft Bureau Jeugdzorg de regie. Wanneer dit niet het geval is, ligt de regie
bij Samen DOEN. “Wanneer Bureau Jeugdzorg al actief is in een gezin is het lastig
om regie te voeren. Zij hebben een ander idee over hun rol in het gezin.” [G1]
Veel huishoudens hebben problemen op het gebied van financiën. De inkomens zijn
doorgaans laag, terwijl een substantieel deel van de huishoudens relatief hoge
schulden heeft. Zo lang financiën een kwetsbaarheid blijven in deze huishoudens zijn
verbeteringen doorgaans lastig te realiseren. Een teamleider heeft wel een idee over
het oppakken van het mandaat op het gebied van financiën. Dit idee komt voort uit de
frustraties die zij ervaart door de moeizaam tot stand te brengen verbeteringen in
huishoudens. Een van de oorzaken zijn volgens deze teamleider de wachtlijsten
waarmee haar teamleden worden geconfronteerd bij schuldhulpverlening. Voor veel
huishoudens is de drempel om er naar toe te gaan hoog, wachtlijsten werken dan niet
mee. “We hebben ook mbo-ers aan het werk die de cliënten echt aan de hand
meenemen naar de afspraak bij schuldhulpverlening. Dat doen we nu wel zo, maar ik
vind dat niet de ideale oplossing. Als je een schuldhulpverlener in het team hebt en je
legt ook het mandaat bij het team en je kan vanuit het team schuldsanering
aanvragen, dan wordt het al een stuk simpeler. Het heeft dus ook met de die
mandatering te maken, de schulphulpverlenende instanties mogen alleen de
schuldsanering aanvragen.” [T4]

Samenvattend
De samenwerking met betrokken partijen, maatschappelijke en zorgorganisaties komt
in de buurten waar de Samen DOEN teams actief zijn steeds beter tot stand.
Teamleden werken in het algemeen goed samen met uitvoerende medewerkers van
maatschappelijke en zorgorganisaties. De groeiende naamsbekendheid van Samen
DOEN speelt hierbij een rol. Vooral teamleiders maken melding van een stroeve
samenwerking met het middenmanagement en directies van sommige organisaties.
Soms is er sprake van zorgconcurrentie, maar er is ook onduidelijkheid over wie
waarvoor in de praktijk verantwoordelijk is. Uiteindelijk hebben de
moederinstellingen van waaruit de teamleden in het Samen DOEN team afkomstig
zijn de eindverantwoordelijkheid voor het uitvoerende werk van de teamleden. Het is
volgens de respondenten belangrijk dat duidelijkheid bestaat over wie wanneer de
verantwoordelijkheid draagt. Sommigen ondersteuners ervaren daarover
onduidelijkheid, wat bij hen tot onzekerheid kan leiden. Deze onzekerheid doet zich
met name voor op leefdomeinen waar een teamlid minder ervaring mee heeft. Vaak is
dat psychiatrie en bij sommige teamleden de kindveiligheid. Dat zijn tevens de
domeinen waar zij het lastig vinden om de regie te nemen.
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De competenties van de teamleden verschillen sterk. In het algemeen kost het ze tijd
om te wennen aan de domeinoverstijgende werkwijze van Samen DOEN, de andere
eisen die hierbij aan ze worden gesteld en de vaardigheden die ze daarvoor nodig
hebben. Het ene teamlid pikt het sneller op dan het andere teamlid. In sommige
gevallen achten teamleden zich minder geschikt en keren zij terug naar hun
moederorganisatie.

6.6 Externe factoren
Samen DOEN heeft te maken met drie externe, door beleidmakers moeilijk te
beïnvloeden factoren. Dit zijn de aanstaande decentralisaties en bezuinigingen,
sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en de politiek-bestuurlijke
verhoudingen. Uit de interviews wordt duidelijk dat deze factoren een rol spelen, maar
de teamleiders en –leden die wij hebben gesproken beschouwen de politiekbestuurlijke ontwikkelingen als een gegeven. Zij hebben er geen invloed op en richten
zich vooral op hun dagelijkse taken: de aansturing van de teams en de ondersteuning
van de huishoudens is al weerbarstig genoeg.

Decentralisaties
De voorbereiding op de transitie voor de nieuwe inrichting van de zorg voor de jeugd
loopt in Amsterdam al sinds 2011. De zorg moet effectiever en efficiënter, waardoor
het goedkoper zal worden. Er zullen daardoor banen verdwijnen. Voor veel
professionals betekent de transitie een onzekere periode. Om de zorg efficiënt te
organiseren heeft de gemeente Amsterdam ervoor gekozen om naast de Samen DOEN
teams voor ondersteuning van kwetsbare huishoudens tevens zogenoemde Ouder- en
kindteams op te richten voor gezinnen met opvoedingsvraagstukken. Dat zijn
multidisciplinaire teams van generalisten en specialisten, die overeenkomsten
vertonen met de buurtteams van Samen DOEN. Per 1 januari 2015 komen daar nog de
wijkzorgteams voor volwassenen met een langdurige zorgvraag (Gemeente
Amsterdam 2013c). De bedoeling is dat de Ouder- en kindteams en de wijkzorgteams
de eerstelijnszorg bieden en dat daarboven in de tweedelijnszorg domeinoverstijgend
wordt gewerkt door de samen DOEN teams. Evenals de Samen DOEN teams worden
ook deze teams gekoppeld aan een buurt of wijk. De Samen DOEN teams dienen zich
te richten op personen met zware problemen, zoals psychische en fysieke klachten,
verslavingsproblemen en forse schulden. Wanneer deze personen een zorgvraag
hebben, dan worden zij, ook als er kinderen zijn, vaak door de Samen DOEN teams
ondersteund.
Bovenstaande veranderingen worden door teamleden van de buurtteams gevoeld. “De
instroom is wel complexer geworden, de nieuwe instroom is zwaar. In het begin was
het werken in gezinnen vooral preventief, nu is het meer aanpakken. Dit heeft te
maken met de transitie. De jeugdzorgcasussen komen nu bij ons, alles behalve dwang
en drang. Er is geen alternatief. Daardoor komen we minder toe aan preventie.” [G4]
Teamleden vragen zich of in hoeverre dit hun doelgroep is en of hun werkwijze past
bij de zwaarte van de problematiek waarmee zij in toenemende mate worden
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geconfronteerd. “We vragen ons af of die zware groep wel de doelgroep is voor
Samen DOEN. Wellicht moeten we de werkwijzen aanpassen aan deze zware
casussen.” [G4] Deze zwaarder instroom zorgt voor onrust onder de teamleden.
Sommige teamleden vinden dit volgens enkele teamleiders moeilijk. De meer ervaren
teamleden zorgen voor het evenwicht in het team. “Sommige teamleden zien overal
een probleem in, vooral bij de nieuwkomers is dat het geval. Mensen die al een tijdje
meelopen zorgen voor een interessante kruisbestuiving.” [T4]

Maatschappelijke ontwikkelingen
De toenemende armoede in Nederland is een zorgelijke ontwikkeling. Eind 2013 wijst
minister Asscher er op dat de werkloosheid 'dramatisch hoog' is. Als iemand zijn baan
verliest, heeft dat een enorm effect op zijn inkomen. Volgens de minister is
werkloosheid het grootste probleem van Nederland. Veel van de huishoudens
waarmee Samen DOEN te maken heeft hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Een betaalde baan is soms al jaren buiten hun bereik. In deze huishoudens die vaak al
jarenlang leven van de bijstand kunnen de schulden hoog zijn opgelopen. Deze
huishoudens leven volgens teamleden onder “voortdurende stress.” [G5]
De eerste levensbehoeften, eten en een dak boven hun hoofd, hebben voor veel
huishoudens de hoogste prioriteit. Aan overige problemen die vaak ook spelen, komen
zij niet toe zo lang de schulden niet zijn opgelost. Teamleden vragen zich soms
vertwijfeld af wat zij er aan kunnen doen. De aflossingscapaciteit van huishoudens is
namelijk vaak beperkt. Een schuldhulpverleningstraject zal daardoor jaren duren. Al
die tijd moeten zij zien rond te komen van een bedrag onder de bijstandsnorm. “Er
zijn mensen die al 10 jaar bezig zijn om van hun schulden af te komen en het gaat
nooit lukken. Wat moet ik daar dan doen? Ik kan het ook niet oplossen!” [G6] Dit
geldt niet alleen voor sommige gezinnen maar ook voor overige huishoudens. In een
van de groepsgesprekken wordt een voorbeeld gegeven van een jonge asielzoeker.
“Een minderjarige asielzoeker krijgt een woning toegewezen in Nederland. Omdat hij
onder de 23 is krijgt hij geen volledige uitkering. Normaal gesproken springen ouders
dan bij, maar deze jongen heeft geen ouders. Dan ga je in bezwaar en ben je
ondertussen een jaar verder. En die jongen die heeft inmiddels €4.000,- schuld. Hij
begrijpt Nederland niet en het systeem niet.” [G6]

Politiek-bestuurlijke verhoudingen
De buurtteams ervaren van begin af aan weerstand tegen de werkwijze van Samen
DOEN. Die weerstand heeft voor een deel te maken met de concurrentie die andere
instellingen van Samen DOEN ervaren. Wanneer instellingen Samen DOEN als een
concurrent zien staat dit de samenwerking in de weg. “Meerdere organisaties botsen
met Samen DOEN. Met Samen DOEN ga je naar een hele andere verantwoording.
Andere instellingen regelen alles vooraf: je gaat zoveel doen met deze middelen, dit is
de uitslag en het kost dit en dit. Bij Samen DOEN kun je van tevoren niet zeggen: dit
gaat het kosten, dit gaan we doen, zo lang gaat het duren. We weten alleen dat het
uiteindelijk beter zal gaan met het huishouden. Dat is natuurlijk een hele andere
werkwijze.” [T1] Gelukkig hebben de meeste teams op de werkvloer zelf wel goede
contacten, met name bij instanties waarmee al jarenlang intensief wordt
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samengewerkt. Zelfs daar proeven sommige teamleden weerstand tegen Samen
DOEN. “Veel organisaties willen dus eigenlijk geen Samen DOEN, ook DWI niet. Wij
hebben wel de mazzel dat we een goede contactpersoon bij DWI hebben en goede
afspraken met hem kunnen maken over cliënten.” [G6]
Dit is echter niet altijd mogelijk. Soms staan regels en procedures de aanpak van
Samen DOEN in de weg. Volgens teamleden zijn zij niet in staat die regels te
veranderen. Zij zijn van mening dat verandering van bestuurders dan wel de politiek
dient te komen. Zij kunnen slechts de voorbeelden geven van de regels waartegen zij
aanlopen. “De hulpverleners moeten buiten the box denken, maar dat kan niet als de
kaders heel erg vast staan. Je moet er heel veel moeite voor doen. Je moet je altijd
helemaal te pletter onderhandelen, dat is ook wel waar we goed in zijn. Maar soms
loop je gewoon vast. Sommige dingen zijn zo simpel op te lossen, maar het komt
gewoon niet over.” [G6]

Samenvattend
De decentralisaties in het sociale domein werpen hun schaduw al vooruit. Naast dat
het zorgstelsel anders wordt ingericht met onder meer Ouder- en kindteams en
wijkzorgteams, worden teamleden van Samen DOEN geconfronteerd met een
zwaardere instroom van gezinnen. Volgens de teamleden gaat het om gezinnen die
afkomstig zijn uit de jeugdzorg. Daarnaast spelen sociaaleconomische ontwikkelingen,
met name de stagnerende economie en relatief hoge wekloosheid, een rol. Onder de
doelgroep van Samen DOEN zou sprake zijn van toenemende armoede en oplopende
schulden. Dit maakt ondersteuning van deze huishoudens er volgens teamleden niet
eenvoudiger op. De prioriteit van huishoudens ligt vooral bij de eerste
levensbehoeften. Zo lang die niet zijn gegarandeerd is het verlenen van ondersteuning
op andere leefdomeinen lastig, ook al omdat de dagelijkse zorg om de eerste
levensbehoeften veel stress geeft bij leden van de huishoudens.
Teamleden en teamleiders signaleren regelmatig weerstand tegen de werkwijze van
Samen DOEN. Deze weerstand is deels ingegeven door zorgconcurrentie, maar heeft
volgens teamleden ook te maken met regels en procedures waarmee zij in de
samenwerking met andere partijen worden geconfronteerd. Politiek en bestuurders
zouden volgens teamleden meer aandacht moeten hebben voor regels en procedures
die de werkwijze van Samen DOEN kunnen frustreren.
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Senna van Soest leert ‘nee’ te zeggen
• Alleenstaande moeder (33 jaar) met drie kinderen.
• Problemen met schulden, opvoeding, huisvesting en gezondheid (psychische

klachten).
- - - - - - - - - - - -

Senna van Soest staat er alleen voor in het leven. Met drie kinderen geen geringe
opgave. Ook al niet omdat ze zichzelf liever wegcijfert dan rust gunt. De kinderen
gaan voor alles en ‚nee’ zeggen tegen anderen is moeilijk. “Ik leer dat nu wel en
dat geeft meer rust.”
Ze zegt meerdere keren dat ze veel heeft meegemaakt in haar leven. “Wat
allemaal? Als ik dat ga vertellen, zitten we hier morgen nog.”
Senna stond er van de ene op de andere dag alleen voor. Met drie kinderen
achtergelaten in een vreemde stad. Ze had geen papieren. Aan de familie die
haar achterliet, mist ze echter niks. “Mijn ex-man en mijn schoonfamilie
mishandelden me”, klinkt het kort.
Haar kinderen alleen grootbrengen viel haar zwaar. Senna wilde alles voor haar
kinderen doen, maar liep daarbij tegen de grenzen aan. Ze raakte oververmoeid,
kreeg psychische problemen. En had het nog eens extra druk door het gevoel dat
als ze ergens voor werd gevraagd, ze daar ook heen moest. Nee was een woord
dat ze niet kende.
De ontmoeting met de hulpverlening van Samen DOEN bracht veel rust in heer
leven. De vragen waar Senna mee zat werden voorzien van een antwoord. De
administratie kwam weer op orde, rekeningen werden betaald. Ze is blij met de
gesprekken met de hulpverleenster. “Het is raar om te zeggen dat je
hulpverleenster een vriendin is geworden. Dat denk ik ook niet. Maar ik heb wel
het gevoel dat ik haar alles kan vertellen en dat zij me in heel van zaken goed
advies kan geven. Dat geeft een veilig gevoel. Ik ben blij me de hulpverlening,
want mijn leven is wel stabieler geworden. Ik weet voor mezelf waar ik wel aan
moet beginnen en waaraan niet. In mijn huishouden is orde gekomen, zeker met
het oog op mijn kinderen is dat belangrijk.”
Haar leven is beter geworden, maar echt verandering ziet Senna niet. “Ik ben een
alleenstaande moeder en dat blijf ik. Mijn kinderen blijven nummer één. Ik hoop
dat ze het goed doen op school en slagen in het leven. Aan mezelf denken, vind
ik erg moeilijk. Ik doe het wel eens, maar nooit lang.”
Maar vooruit kijken doet Senna wel. Ze is niet blij met de straat waarin ze woont.
Ze heeft het gehad over verhuizen. “Maar dan moet het wel eerst nog stabieler
zijn in mijn leven.”

Casus

Ervaringsdeskundige Frans wil verhaal doorvertellen
• Alleenstaande man (55 jaar) zonder kinderen.
• Problemen met gezondheid (depressieve klachten en HIV), schulden en sociaal

isolement.
- - - - - - - - - - - -

Frans Lewandowski is blij met Nederland. Er zijn andere landen, waar volgens
hem, veel minder goede regelingen zijn voor mensen met problemen. In zo’n land
en in zijn geval, was Frans er niet meer geweest, schat hij in. “Ik heb nu al eens
gedacht om aan een touw te gaan hangen.”
Jarenlang ging het goed met Frans, hij had een goede baan in de zorg. Een eigen
huis. De economische crisis veranderde veel. Frans raakte zijn werk kwijt en het
duurde niet lang voordat de schulden hem boven het hoofd groeiden. “Ik kon een
tijd lang het ene gat dichten met het andere, maar als je een tegenvaller te veel
hebt, gaat het mis. Mijn schulden liepen op en ik kwam er niet meer uit.”
De schulden leverden Frans het gevoel op dat hij niets meer voorstelde. Dat hij
geen waarde meer had. Het was een periode waarin hij er wel eens aan dacht een
einde aan zijn leven te maken.
Via Maatschappelijke Ondersteuning en Integratie (MOI), kwam hij bij Samen
DOEN terecht. Met de hulpverlener van Samen DOEN werkte hij aan plannen om
zijn schulden weg te werken, te leven volgens een bepaald budget. “Ik had er
moeite mee de zaken op orde te houden. Er is een heel pakket opgesteld, vooral
ook om te voorkomen dat ik weer terugval in de schulden.”
Wat Frans vooral opviel aan de hulpverlening was de waardigheid. “Evelyne, mijn
hulpverleenster heeft een groot talent om op een menselijke manier met je om
te gaan. Niet alleen maar bureaucratisch. Ik was op een gegeven moment
helemaal in paniek, voelde me hopeloos. Ik ben weer opgebouwd en dat heeft zij
gedaan. Dat vergeet ik niet, dat was heel intens.”
Een van de zaken die Frans via de hulpverlening oppakte, was het aangaan van
nieuwe uitdagingen. Zelf spreekt hij over ‘triggers’. Hij doet de opleiding voor
facilitair medewerker. Hij hoopt weer een baan te vinden, al levert dat meteen
een gevoel van schuld op. “Want wie raakt zijn plek kwijt doordat ik er kom?”
Kritiek op Samen DOEN. Frans kent de verhalen. “Ik hoor mensen die vinden dat
het allemaal te traag gaat. Ik vraag ze dan meteen wat ze er zelf voor hebben
gedaan. Want dat is wel zo: je moet je huiswerk doen.”
Inmiddels ziet Frans de vooruitgang. Heeft het gevoel dat hij er weer aan komt.
Hij zou nog veel meer willen. Hij zou zijn verhaal graag doorgeven aan anderen.
Anderen die in dezelfde problemen zitten als hij zat, of die daarin terecht dreigen
te komen. “Ik ben tenslotte ervaringsdeskundige.”
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7. RESULTATEN

Het

correct toepassen van de mechanismen uit het voorgaande hoofdstuk op de
daarvoor bestemde doelgroep zou in theorie moeten leiden tot de beoogde financiële
en maatschappelijke resultaten. Om deze vast te stellen zijn de verwachte resultaten op
basis van de MKBA en enkele beleidsstukken geoperationaliseerd in concrete en
meetbare indicatoren.
De indicatoren die in dit hoofdstuk worden onderzocht zijn: de zelfredzaamheid van
huishoudens; een lager aantal zorgtrajecten; minder dure zorgtrajecten; succesvollere
zorgtrajecten; en het voorkomen van escalaties. Met behulp van gegevens uit het RIS,
de daaraan gekoppelde (zorg)kosten, de geanalyseerde dossiers en de interviews wordt
in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt in hoeverre de verwachte resultaten zijn bereikt.
Daarbij gaan we ook na in hoeverre de veronderstelde mechanismen wel of niet tot
deze resultaten hebben geleid.

7.1 Zelfredzaamheid
Een belangrijke doelstelling van Samen DOEN is dat meer burgers weer regie over
hun eigen leven krijgen. De werkwijze van Samen DOEN is er daarom op gericht om
de problemen aan te pakken en de zelfredzaamheid te vergroten. Het verhogen van de
zelfredzaamheid van huishoudens kan als een voorwaarde worden gezien voor enkele
andere doelstellingen van het Samen DOEN programma. Zo is een zekere mate van
zelfredzaamheid vereist om actief in de maatschappij te participeren door werk of een
andere zinvolle dagbesteding. Een hogere zelfredzaamheid is ook noodzakelijk om
mensen, ondanks een fysieke of psychische beperking, in staat te stellen om langer
zelfstandig thuis te wonen. Tot slot is zelfredzaamheid op het gebied van
gezinsrelaties van belang om te garanderen dat kinderen de kans krijgen om zich
volledig te ontwikkelen in een veilige thuissituatie. In deze paragraaf gaan we na of de
zelfredzaamheid van huishoudens inderdaad is vergroot en waarom dit bij sommige
huishoudens beter lukt dan bij anderen.

Vooruitgang, stabilisatie en achteruitgang
Van 623 huishoudens kunnen de verschillen worden berekend tussen de eerste en de
tweede keer dat de zelfredzaamheidsmatrix bij hun is afgenomen. Dit is schematisch
weergegeven in figuur 7.1. De groene kolommen representeren de huishoudens die
vooruit zijn gegaan. Het gaat om 373 huishoudens die bij de vervolgmeting een hogere
totale zelfredzaamheidsscore hebben dan bij aanvang van de hulpverlening. Meer dan
de helft van de huishoudens (60%) lijkt dus baat te hebben bij de werkwijze van
Samen DOEN. Er is echter ook een deel dat is gestabiliseerd (blauwe kolom). Voor
deze 165 huishoudens (26%) geldt dat zij exact dezelfde score hebben als toen zij
instroomden. Een duidelijke minderheid van 85 huishoudens (14%) heeft op de
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vervolgmeting een lagere score dan bij aanvang van de hulpverlening (rode
kolommen).
De vraag is waarom de aanpak bij een deel van de huishoudens werkt om de
zelfredzaamheid te verhogen, terwijl bij een ander deel geen of een tegenovergesteld
effect optreedt. Daarom verdelen we de huishoudens in de Samen DOEN aanpak in
deze drie groepen (vooruitgang, stabilisatie en achteruitgang). Eventueel gevonden
verschillen tussen de groepen kunnen ons iets zeggen over bij welke huishoudens de
aanpak goed en minder goed lijkt te werken.
Figuur 7.1 Verschil in zelfredzaamheidsscores tussen de eerste en tweede meting (n=623)
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Ondernomen acties
Er worden twee belangrijke verschillen gevonden in het gemiddelde aantal acties1 dat
is ondernomen in het kader van de hulpverlening van de verschillende groepen
huishoudens (tabel 7.1). Ten eerste vinden we geen significant verschil tussen de
huishoudens die voor- en achteruitgaan (respectievelijk 5,7 en 6,3). Het ondernemen
van meer acties bij een huishouden blijkt niet dé garantie voor succes. Hier spreekt
ook uit dat teamleden bij zowel huishoudens die voor- als achteruitgaan blijkbaar bij
aanvang nog de potentie zien om te verbeteren. Anders hadden zij waarschijnlijk
minder actie ondernomen en minder hulp gemobiliseerd bij huishoudens die
achteruitgaan.
Ten tweede blijkt het gemiddelde aantal acties bij huishoudens die stabiliseren
beduidend lager te zijn dan bij de andere twee groepen (4,2). De potentie om te
verbeteren, die wel bij de andere twee groepen aanwezig wordt geacht door
teamleden, ontbreekt klaarblijkelijk bij deze huishoudens.

1

De acties zijn voornamelijk ondernomen door de teamleden van Samen DOEN, maar ook
door het huishouden zelf en professionele derden.
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Tabel 7.1 Gemiddeld aantal ondernomen acties bij huishoudens die vooruitgaan, stabiliseren
en achteruitgaan
Gemiddeld aantal acties
Vooruitgang (n=363)
Stabilisatie (n=165)
Achteruitgang (n=85)
*Significant verschil p<0,05.

5,7
4,2*
6,3

Vooruitgang, eigen kracht en geslaagde acties
We proberen een verklaring te vinden voor het verschil tussen de huishoudens die
voor- en achteruit gaan. Zoals gezegd is er geen verschil in de inzet die is gepleegd op
deze twee groepen van huishoudens. Getuige het aantal ondernomen acties zien
teamleden bij al deze huishoudens de potentie om hun zelfredzaamheid te verhogen.
Echter, waar het bij het ene huishouden wel lukt om de zelfredzaamheid te verhogen
lukt dit bij het andere huishouden niet.
In de kwantitatieve gegevens waarover wij beschikken vinden we vrijwel geen
significante verschillen tussen de twee groepen waaraan we het verschil in
zelfredzaamheid kunnen toeschrijven. Zo scoren beide groepen bij aanvang ongeveer
hetzelfde qua zelfredzaamheidsscore op alle 11 leefdomeinen, wonen ze verspreid
over heel Amsterdam, wordt geen van beide groepen gekenmerkt door LVB of zware
psychiatrische problematiek en verschillen de groepen niet wat betreft
gezinssamenstelling en de tijd die er aan de huishoudens besteed is.
Toch berust het niet simpelweg op toeval dat huishoudens voor- of achteruit gaan. De
huishoudens die vooruitgaan hebben van alle groepen de meeste acties op eigen kracht
ondernomen (tabel 7.2). Het verschil met de huishoudens die stabiliseren en
achteruitgaan is significant. Bij de groep die achteruitgaat zien we dat er juist meer
acties zijn uitgevoerd door de teamleden.
Tabel 7.2 Gemiddeld aantal ondernomen acties bij huishoudens die vooruitgaan, stabiliseren
en achteruitgaan
Teamleden
Professionele derden
Eigen kracht
Vooruitgang (n=363)
2,9
0,5
2,4*
Stabilisatie (n=165)
2,4
0,3
1,5
Achteruitgang (n=85)
4,1*
0,5
1,7
*Significant verschil p<0,05.

In huishoudens die vooruitgaan is op basis van onze gegevens dus meer eigen kracht
aanwezig. Het idee dat de aanwezigheid van eigen kracht in huishoudens samenhangt
met het succesvol verhogen van de zelfredzaamheid wordt bevestigd wanneer we het
aantal geslaagde en stopgezette acties naast elkaar zetten. Het aantal acties dat slaagt is
namelijk het hoogste bij huishoudens die vooruitgaan (tabel 7.3). Het verschil is
significant met de twee andere groepen. Het aantal acties dat is stopgezet is
daarentegen significant hoger bij huishoudens die achteruitgaan.
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Tabel 7.3 Gemiddeld aantal geslaagde en stopgezette acties bij huishoudens die vooruitgaan,
stabiliseren en achteruitgaan
Geslaagd
Stopgezet
Vooruitgang (n=363)
4*
0,7
Stabilisatie (n=165)
2,3*
0,6
Achteruitgang (n=85)
3,4*
1,2*
*Significant verschil p<0,05.

Op basis van het bovenstaande concluderen we dat er een positieve samenhang bestaat
tussen een vooruitgang op de zelfredzaamheidsmatrix, het aantal ondernomen acties
op eigen kracht en het slagen van ondernomen acties. Op basis van onze kwalitatieve
informatiebronnen achten wij het aannemelijk dat de aanwezigheid van intrinsieke
motivatie bij een huishouden de verklarende factor is voor deze samenhang, hetgeen
we hieronder zullen toelichten.

Intrinsieke motivatie
Bij succesvolle casussen is in nagenoeg alle gevallen een vorm van intrinsieke
motivatie aanwezig bij het huishouden. Vaak wordt dit al duidelijk bij het opstellen
van het plan van aanpak. Wanneer een huishouden positief reageert op het feit dat ze
zelf mogen ‘kiezen’ aan welk problemen ze gaan werken, is het uiteindelijke resultaat
vaak positief. De problemen die huishoudens zelf graag willen oplossen worden
daardoor vaak opgelost.
Bij het bespreken van een succesvolle casus geeft een teamlid een mooi voorbeeld van
zo’n situatie: “Ik achtte de kans dat mijn cliënt de doelen zou realiseren best reëel,
omdat ik het idee had dat ze er 100% voor zou gaan. Kijk, het is bij dit soort mensen
altijd de vraag of ze het makkelijk kunnen bereiken, omdat hun 100% veel lager is dan
die van jou en mij. Zo wou ze geen GGZ. Dat kon ze niet opbrengen. Ik zeg dan:
“Goed genoeg is goed genoeg”. Als ze maar gaat voor die punten waar ze wel actie
op wil ondernemen! Nu ligt er toch een basis waardoor ze beter met haar kinderen om
kan gaan en haar sociale netwerk kan inschakelen als het mis dreigt te gaan.” [D1]
Dit is in overeenstemming met wat Vrielink en collega’s (2014) schrijven, namelijk
dat een generalistische werkwijze gericht op het versterken van ‘eigen kracht’ vraagt
om intrinsieke motivatie bij zowel teamleden als huishoudens. Wanneer de
hulpverlening van een huishouden stroperig verloopt door een gebrek aan motivatie
kan het zo zijn dat teamleden vervallen in hun oude werkwijze van ‘zorgen voor’ in
plaats van ‘zorgen dat’. Teamleden lopen dan het risico om veel tijd en energie in een
huishouden te steken zonder dat dit iets oplevert.
Ook een gebrek aan motivatie komt vaak al aan het licht bij het opstellen van het plan
van aanpak. Sommige huishoudens geven duidelijk aan geen actieve bijdrage te willen
of kunnen leveren aan de hulpverlening. Er is echter geen eenduidige reden te geven
waarom bepaalde huishoudens niet gemotiveerd zijn. De redenen daarvoor lopen
behoorlijk uiteen. Wel is duidelijk dat het resultaat bij ongemotiveerde huishoudens
vrijwel altijd minder positief is.
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Zo ook in de volgende casus: “In het begin lukte al niets bij deze cliënt, omdat ze
gewoon niet geholpen wou worden. In ieder geval niet door er zelf iets aan bij te
dragen. Bij het opstellen van het plan van aanpak zei ze bijvoorbeeld “Ga jij mijn
financiën maar oplossen”. Daaruit bleek wel dat zij moest leren erkennen dat het haar
verantwoordelijkheid was dat ze in de problemen zat. Uiteindelijk ging ze akkoord met
allerlei voorstellen die we gedaan hebben, maar het enige wat is gelukt is
schuldhulpverlening en zelfs daar moest de rechter aan te pas komen. Die vrouw zit al
tien jaar in zo’n situatie. Dat doorbreek je niet zomaar, hoe goed je als hulpverlener
ook bent.” [C15]
Het is dus zaak voor het teamlid om op basis van zijn of haar ervaring in te schatten in
hoeverre het zin heeft om met de desbetreffende cliënt in zee te gaan, wanneer hij of
zij niet gemotiveerd is. Toch is bij aanvang niet altijd te zeggen hoe gemotiveerd een
huishoudens is om een actieve bijdrage te leveren. Bij sommige huishoudens
openbaart de aanwezigheid van eigen kracht zich namelijk niet bij het opstellen van
het plan van aanpak, maar pas gaandeweg. Het is niet altijd duidelijk waarom het
kwartje opeens valt, maar het lijkt erop dat deze huishoudens een ‘duwtje in de rug’
nodig hebben om de juiste weg te vinden. Het gaat hierbij vaak om mensen die door
een combinatie van beperktere cognitieve vaardigheden en een taalbarrière niet goed
de weg weten in de maatschappij. Teamleden ‘wijzen hen de weg’ met als doel dat de
huishoudens het op de lange termijn zelf kunnen.
De volgende casus is daar een typisch voorbeeld van: “Ik trof toen ik binnenkwam een
man die volledig in paniek was. Hij had een taalachterstand en was ‘laaggeschoold’
om het maar even netjes te zeggen. Ik had voor mezelf een heel theoretisch plan voor
deze meneer opgesteld. Dat heb ik naar hem veel laagdrempeliger gecommuniceerd,
omdat zo’n man er anders niets van snapt. Gaandeweg raakte ik hem. Soms heb je dat.
Het is niet altijd duidelijk waarom. We hebben zoveel gebieden bij deze man bereikt,
omdat hij gemotiveerd was. Op den duur wou hij zelfs naar de huisarts, terwijl hij dat
eerst nooit durfde.” [C18]
Het tegenovergestelde komt ook voor. Een huishouden lijkt in eerste instantie
gemotiveerd om met de problemen aan de slag te gaan, maar in de praktijk wordt geen
enkele afspraak nagekomen: “We hebben samen gekeken wat er beter moest. Ze
hoopte dat ik de crisis die haar boven het hoofd hing kon afwenden. In de praktijk
lukte dat niet, omdat zij geen enkele afspraak nakwam. Ze wou dat ik haar
verantwoordelijkheden zou overnemen, maar dat is nou eenmaal niet de bedoeling. Ze
wist echt wel wat er van haar verwacht werd, maar ze deed het gewoon niet. Dan
begin je gewoon niks als hulpverlener.” [C4]
Niet alleen een gebrek aan motivatie kan een positief hulpverleningsproces in de weg
staan. De redenen voor een gebrek aan eigen kracht kunnen ook zijn gelegen in de
geestelijke of lichamelijke beperkingen van leden van een huishouden. Een andere
reden is gelegen in de cognitieve vaardigheden die soms onvoldoende ontwikkeld zijn
voor de acties die moeten worden ondernomen. Daarnaast kan het zijn dat het
teamleden niet is gelukt de in potentie wel degelijk aanwezige eigen kracht in
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huishoudens aan te spreken. De inschatting van de teamleden is van groot belang om
te signaleren welke huishoudens potentie hebben om te slagen en wat daar precies
voor nodig is. Ook dienen de teamleden huishoudens aan te spreken op hun gedrag als
zij hun afspraken niet nakomen. Dit gebeurt in sommige, maar niet in alle gevallen.

Stabilisatie
Het tweede dat opvalt wanneer we naar het aantal ondernomen acties kijken is dat bij
iets meer dan een kwart van de huishoudens die zijn ingestroomd in Samen DOEN
helemaal geen verandering optreedt in hun zelfredzaamheid. Zowel bij de eerste als de
tweede meting hebben zij exact dezelfde score. In tabel 6.1 zagen we al dat bij
huishoudens die voor- en achteruitgaan beduidend meer inzet is gepleegd dan bij de
huishoudens die stabiliseren. We gaan na of er een reden is aan te wijzen waarom er
minder inzet gepleegd is bij deze huishoudens.
Nadere analyses laten zien dat huishoudens die stabiliseren bij aanvang hoger scoren
op een zestal leefdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix, te weten inkomen,
dagbesteding, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, sociaal netwerk en
maatschappelijke participatie. De problematiek van deze groep doet zich dus
voornamelijk voor op de andere vijf leefdomeinen: huisvesting, fysieke gezondheid,
verslaving, ADL-vaardigheden en justitie. Dat de problematiek van de huishoudens
die stabiliseren zich voornamelijk voordoet op deze vijf leefdomeinen is niet toevallig.
Het is de voornaamste reden dat zij niet voor- of achteruitgaan op de
zelfredzaamheidsmatrix. In de interviews geven de teamleden namelijk aan dat op de
leefdomeinen huisvesting, fysieke gezondheid, verslaving, ADL-vaardigheden en
justitie, om uiteenlopende redenen, weinig winst valt te behalen. Dat verklaart ook
waarom zij weinig acties op deze groep hebben ondernomen.
Het beste voorbeeld hiervan is het leefdomein huisvesting. In de praktijk blijkt het
zeer moeilijk om een nieuwe woning toegewezen te krijgen. Een teamlid kan niet
meer doen dan in sommige gevallen urgentie aanvragen of nee verkopen: “Er is in
Amsterdam sprake van een wachtlijst van ongeveer vijftien jaar voor sociale
huurwoningen. Sommige mensen denken dat ze via ons sneller aan een andere woning
kunnen komen, maar in de meeste gevallen lukt dat natuurlijk niet.” [C7]
Voor wat betreft de fysieke gezondheid van sommige personen in de huishouden is het
zo dat deze simpelweg niet meer is te herstellen. Dat kan komen doordat zij jarenlang
verslaafd zijn geweest, hun lichaam hebben verwaarloosd of een chronische ziekte
hebben. Deze huishoudens scoren ook slecht op ADL-vaardigheden. In deze gevallen
kan een teamlid niet veel meer doen dan adequate zorg regelen en het sociale netwerk
inschakelen: “Ik kwam bij een man met een progressieve spierziekte, waardoor hij
moeilijk praatte en veel dingen niet meer zelf kon. Hij kon zelfs geen broodje smeren
of de luxaflex bedienen. Hij kreeg in principe al zorg dus ik kon niet veel meer doen
dan proberen een aangepaste luxaflex voor hem te vinden. Die is er trouwens nooit
gekomen, omdat de betrokken partijen het niet eens konden worden over wie de
luxaflex moest bekostigen.” [C28]
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Over verslavingsproblemen en justitiële contacten spreken de huishoudens niet
openhartig, aldus de teamleden van de buurteams: “Van deze man wist ik sowieso dat
hij alcoholverslaafd was, maar of hij ook aan de drugs zat is me nooit echt duidelijk
geworden. Het leek me wel waarschijnlijk.” [C14] Daarom is het lastig om over deze
twee domeinen te oordelen. Teamleden moeten afgaan op hetgeen door de cliënt
hierover wordt gezegd. Het ontbreekt aan onafhankelijke informatie om tot een ander
oordeel te komen wanneer bijvoorbeeld gokgedrag, middelengebruik, of
politiecontacten worden ontkend of gebagatelliseerd.
Het antwoord op de vraag of stabilisatie een wenselijk resultaat is van de Samen
DOEN aanpak is niet eenduidig. De teamleden van de buurtteams leveren maatwerk
en dienen zelf vooraf in te schatten welke resultaten met een huishouden behaald
kunnen worden. Het stabiliseren van de situatie kan in dat geval ook het doel van de
hulpverlener zijn. In een aantal gevallen heeft de inzet van teamleden er toe geleid dat
huishoudens er in ieder geval niet op achteruit zijn gegaan: “Kijk, bij deze cliënt
binnenkomen was gewoon al een doel op zich en dat is ons gelukt! Voor de rest is het
misschien niet zo gegaan als we hadden gehoopt, maar wat wil je met zo’n
beschadigde persoon. Het is moeilijk te zeggen of dit tot iets leidt. Ik zie het meer als
‘damage control’. Stabilisatie is winst is deze situatie.” [C15]
Er zijn echter ook huishoudens waarbij stabilisatie geen wenselijk resultaat is. Deze
huishoudens geven al snel aan niet mee te willen werken. Het teamlid kan dan vaak
niet veel meer doen andere instanties inschakelen en onverrichte zake het huishouden
weer verlaten. Er treedt daarom geen verschil in resultaat op, maar er is wel tijd en
energie in het huishouden geïnvesteerd. De volgende casus is hier een voorbeeld van:
“Deze cliënt kreeg ik in mijn caseload omdat ze een afspraak met haar klantmanager
had afgezegd vanwege straatvrees. Deze mevrouw was al meteen vrij duidelijk over
het feit dat ze niets wilde, behalve folie op haar ramen. Ze zit de hele dag in een kamer
met geblindeerde ramen, rookt de hele dag en drinkt alleen maar een beetje melk. We
zijn er een paar keer op bezoek geweest en hebben geprobeerd haar naar een
psychiater te krijgen. Ook is er afstemming geweest met andere hulpverleners en
uiteindelijk is ze naar de GGZ overgedragen. Uiteindelijk hebben wij van Samen
DOEN helemaal niets kunnen doen. Alleen de folie op haar ramen is er wel
gekomen.” [C23]

Samenvattend
We stellen vast dat de werkwijze van Samen DOEN in meer dan de helft van de
gevallen (60%) leidt tot een verhoging van de zelfredzaamheid van huishoudens. Dit
positieve resultaat zien we vooral bij huishoudens waar meer eigen kracht en
intrinsieke motivatie aanwezig is. De huishoudens die achteruitgaan zijn minder vaak
bereid een actieve bijdrage te leveren. Op de vraag waarom dat zo is kan geen
eenduidig antwoord worden gegeven. De redenen daarvoor lopen uiteen van
verstandelijke en lichamelijke beperkingen tot gebrekkige cognitieve vaardigheden.
Bij sommige huishoudens is er sprake van onwil om zelf een actieve bijdrage te
leveren. Zij zijn van mening dat de hulpverlener er is om hun problemen op te lossen
en dat zij dat zelf niet hoeven te doen.
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Elk huishouden is een op zichzelf staande casus waarop teamelden maatwerk moeten
toepassen. Dat zien we ook bij de huishoudens die stabiliseren. In sommige gevallen
zal stabilisatie winst zijn, omdat is voorkomen dat een huishouden verder afzakt op de
zelfredzaamheidsschaal. In andere gevallen is stabilisatie op de zelfredzaamheidsmatrix een weergave van een min or meer uitzichtloze situatie waarin de hulpverlener
wel tijd en energie in een huishouden stopt, maar uiteindelijk weinig tot niets voor het
huishouden kan betekenen. Hieruit blijkt eens te meer dat de inschatting van de
teamleden van onschatbare waarde is voor de Samen DOEN aanpak. De teamleden
dienen goed te kunnen inschatten hoeveel potentie een huishouden heeft, hoe groot de
kans op verbetering is en welke snaar zij moeten raken om huishoudens die in eerste
instantie niet gemotiveerd zijn of hun afspraken niet nakomen toch te motiveren zelf
een actieve bijdrage te leveren.

7.2 Zorgtrajecten
De ambitie van Samen DOEN is ‘beter met minder’. Het programma beoogt positieve
resultaten te realiseren op zowel het maatschappelijke als het financiële vlak. In deze
paragraaf gaan we middels een aantal meetbare indicatoren na of het waarschijnlijk is
dat de werkwijze van Samen DOEN tot deze resultaten leidt. Deze indicatoren hebben
betrekking op zorgtrajecten en bestaan uit het aantal zorgtrajecten, de kosten van de
zorgtrajecten en het succes van de zorgtrajecten.
Het mag duidelijk zijn dat er methodologische beperkingen bestaan bij de koppeling
van gegevens uit het RIS aan gegevens in de GBA (zie hoofdstuk drie). Wij zijn echter
van mening dat er in deze paragraaf sprake is van een betrouwbare analyse waarmee
een indicatie kan worden gegeven van de kosten van Samen DOEN die van grote
waarde kan zijn voor de verdere ontwikkeling van deze sociale interventie. We willen
wel nogmaals benadrukken dat het slechts om een indicatie van de kosten gaat. Op
basis van de aan ons beschikbaar gestelde financiële gegevens zijn harde uitspraken
over de financiële resultaten van Samen DOEN nog niet goed mogelijk.
Voor een exactere en kwalitatief betere analyse van de zorgkosten zouden we willen
beschikken over de kosten vóór instroom in Samen DOEN, tijdens de ondersteuning
en een periode nadat huishoudens zijn uitgestroomd uit Samen DOEN. Het grootste
gedeelte van de huishoudens waarover wij gegevens hebben is in 2012 (28% van alle
huishoudens) of in 2013 (55% van alle huishoudens) ingestroomd (figuur 7.2). De
(zorg)kosten zijn beschikbaar voor de periode 2010-2013. Vooral bij de interpretatie
van de trendlijnen, die later in deze paragraaf worden gepresenteerd, dienen we
hiermee rekening te houden. Voor bijna de helft van de huishoudens geldt
bijvoorbeeld dat we naar verwachting geen verandering in de kosten vinden, omdat ze
pas in 2013 zijn ingestroomd. Om eventuele veranderingen te signaleren zouden deze
cijfers moeten worden aangevuld en over een aantal jaar weer worden geanalyseerd.
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Ingestroomde huishoudens

Figuur 7.2

Ingestroomde huishoudens per jaar, in % (n=623)
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Aantal en kosten
De eerste twee indicatoren (aantal en kosten zorgtrajecten) worden gezamenlijk
nagegaan. Daartoe is allereerst in tabel 7.4 een jaarlijks overzicht gegeven. Per
kostenpost is het percentage huishoudens in Samen DOEN waarvoor kosten zijn
gemaakt weergegeven en zijn de totale kosten vermeld.2
We zien dat, met uitzondering van uitkeringen en farmacie er voor relatief weinig
huishoudens kosten zijn gemaakt. Met name de lage percentages bij de kredietbank
(tussen de 1% en 3%) en Jeugdzorg (tussen de 3% en 9%) vallen op. Dat het
percentage voor POH-GGZ relatief laag is (tussen de 2% en 4%) is te verklaren door
het feit dat deze variabele niet alle gemaakte kosten voor GGZ omvat. Op de
ontwikkelingen van de aantallen en kosten over de tijd gaan we later in deze paragraaf
in.
Tabel 7.4

Aantal personen waarvoor
en € (n=623)
2010
%
€
Educatiekosten
9
161.471
Re-integratiekosten 23
243.585
Uitkeringen
46
3.089.814
Voorzieningen DWI
nb
nb
POH-GGZ3
2
401
Farmacie
67
354.032
Kredietbank
1
7.421
Paramedisch
13
49.475
Jeugdzorg
3
487.294
Totale kosten
€ 4.393.493
nb = niet beschikbaar.

kosten zijn gemaakt en totale kosten per jaar, in %

%

2011
€

9
141.868
18
190.756
52
3.452.852
16
54.596
2
597
69
380.672
3
11.469
13
49.489
4
497.820
€ 4.780.119

2012
%
8
11
57
20
3
69
2
14
7

€
144.841
86.389
3.737.274
69.680
1.097
382.902
9.445
51.852
640.451
€ 5.123.931

%
6
2
58
22
4
69
3
24
9

2013
€
96.349
12.463
3.885.761
74.554
1.489
408.826
13.493
87.506
582.470
€ 5.162.911

2

Vorderingen zijn niet in het overzicht meegenomen, omdat de variabele ‘vorderingen’ niet
hetzelfde meetniveau heeft als de andere variabelen.
3
Deze kostenpost omvat slechts de gemaakte kosten voor Praktijk Ondersteuner Huisarts
(POH-GGZ) en is derhalve geen afspiegeling van alle gemaakte kosten voor GGZ. Op advies
van Achmea zijn deze kosten niet opgevraagd omdat de zorgtajecten relatief lang zijn en
declaraties tot een jaar na afsluiting nog kunnen worden ingediend. Dat geldt tevens voor
ziekenhuiskosten.
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Stijgende en dalende kosten
Om na te gaan hoe de kosten zich bij de verschillende groepen huishoudens
ontwikkelen maken we steeds onderscheid tussen vier groepen. Naast de huishoudens
die zijn onderscheiden in de vorige paragraaf - vooruitgang, stabilisatie en
achteruitgang - is ook een vergelijkingsgroep aan de analyse toegevoegd. Het gaat
hierbij om huishoudens die qua kenmerken in aanmerking komen voor de Samen
DOEN aanpak, maar niet zijn ingestroomd voor medio 2014. Door deze
vergelijkingsgroep kunnen we bij deze twee indicatoren uitspraken doen over het
nettoresultaat van Samen DOEN.
Daarnaast onderscheiden we steeds drie soorten ‘trajecten’.4 We verwachten bij de
drie categorieën kosten verschillen tussen de onderscheiden groepen. Voor sommige
trajecten zal in theorie gelden dat zij als gevolg van Samen DOEN zullen dalen,
terwijl andere trajecten in theorie juist zouden moeten stijgen om uiteindelijk een
kostenbesparing tot gevolg te hebben. Voor de kosten van Jeugdzorg is het niet
duidelijk of zij zullen stijgen of dalen. Hieronder wordt uitgelegd welke zorgtrajecten
tot welke categorie behoren en waarom dit het geval is.
Zorgtrajecten die naar verwachting dalen in aantal en kosten:
• Educatiekosten: Educatiekosten zijn gericht op het volgen van een opleiding en het
vinden van werk. Omdat teamleden van Samen DOEN inzetten op het vinden van
werk of een passende dagbesteding zullen deze kosten dalen.
• Re-integratiekosten: De kosten voor re-integratie zullen in theorie dalen, omdat er
door de teamleden van Samen DOEN ingezet wordt op het vinden van werk of een
passende dagbesteding.
Zorgtrajecten die naar verwachting stijgen in aantal en kosten5:
• Voorzieningen DWI: Teamleden wijzen huishoudens op voorzieningen bij het DWI
waar ze gebruik van kunnen maken. De kosten stijgen doordat huishoudens de weg
naar deze voorzieningen weten te vinden.
• POH-GGZ: De drempel om de stap naar GGZ te zetten is voor veel huishoudens
hoog. Teamleden proberen huishoudens over deze drempel heen te helpen,
waardoor de gemaakte kosten stijgen.
• Farmacie: De gemaakte kosten voor verstrekking van geneesmiddelen zal stijgen.
Teamleden wijzen huishoudens op medicijnen die zij nodig hebben, maar nog niet
gebruiken.
• Kredietbank: Veel huishoudens hebben schulden. Om deze schulden af te lossen is
schuldhulpverlening en/of sociale kredietverstrekking vereist. Daarom zullen deze
kosten in theorie stijgen.

4

Naast vorderingen zijn ook uitkeringen niet in de analyse meegenomen, omdat het aantal en
de hoogte van uitkeringen slechts in zeer beperkte mate beïnvloedbaar zijn door de aanpak van
Samen DOEN.
5
De veronderstelling is dat de stijging van deze kosten op de lange termijn zal leiden tot een
besparing, omdat dan minder vaak kostbare specialistische zorg hoeft te worden ingezet.
82

INTRAVAL – Gebundelde krachten

• Paramedische hulpverlening: Huishoudens worden zo nodig doorgestuurd naar
logopedisten, diëtisten, orthodontisten en fysiotherapeuten om hun kwaliteit van
leven te verbeteren. De paramedische kosten zullen derhalve stijgen.
Zorgtrajecten waarvoor het nog niet duidelijk is of zij zullen stijgen of dalen in aantal
en kosten:
• Jeugdzorg: De teamleden van Samen DOEN proberen de gezinssituatie te
verbeteren. Daarbij is ook aandacht voor opvoedvraagstukken. De situatie voor
kinderen zal derhalve verbeteren, waardoor mogelijk minder kosten door
Jeugdzorg worden gemaakt. Daarentegen is het ook goed mogelijk dat door de
outreachende werkwijze van Samen DOEN problemen bij huishoudens worden
gesignaleerd die anders niet in beeld waren gekomen. Hierdoor zouden de kosten
juist stijgen, omdat er vaker ingegrepen wordt dan anders het geval was geweest.

Verwachte daling
Allereerst worden de zorgtrajecten behandeld die naar verwachting in aantal en kosten
zullen dalen (educatie- en re-integratiekosten). In tabel 7.5 is het absoluut aantal
trajecten per huishouden weergegeven.
Tabel 7.5 Absoluut aantal trajecten per huishouden voor educatie en re-integratie per
onderzoeksgroep
2010
2011
2012
2013
Vooruitgang (n=363)
Stabilisatie (n=165)
Achteruitgang (n=85)
Vergelijkingsgroep (n=246)

125
51
25
64

98
54
22
54

71
30
16
34

27
19
4
24

Om de ontwikkeling in het aantal en de kosten weer te geven is gebruik gemaakt van
indexcijfers. Het aantal trajecten, de totale kosten en de gemiddelde kosten zijn per
onderzoeksgroep uitgesplitst, opgeteld en geïndexeerd met als basisjaar 2010. De
waarde van dit jaar is altijd 100. Een waarde boven de 100 bij de latere jaren wijst op
een stijging van het aantal of de kosten, terwijl een waarde onder de 100 een daling
representeert.
In figuur 7.3 is voor de vier groepen de ontwikkeling weergegeven in het aantal
huishoudens waarvoor educatie- en re-integratiekosten gemaakt. Van 2010 tot 2012
zien we ongeveer dezelfde trend voor alle vier de groepen: er is sprake van een sterke
daling. Omdat we deze daling ook zien bij de vergelijkingsgroep is er geen reden om
deze daling toe te schrijven aan de Samen DOEN aanpak. Een logischere verklaring
voor deze daling tot 2012 zijn de veranderingen in het sociale domein.
Van 2012 tot 2013 ontstaat een verschil tussen de vier groepen. In 2013 daalt het
aantal van de groep huishoudens in Samen DOEN die voor- en achteruitgaan (de
groene en rode lijn) namelijk verder. Deze daling is minder sterk bij de huishoudens
die stabiliseren en bij de vergelijkingsgroep.
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Figuur 7.3 Ontwikkelingen in het aantal trajecten educatie en
onderzoeksgroep, in indexcijfers (basisjaar = 2010 = 100)
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We zien met betrekking tot de gemaakte kosten dat met name voor de huishoudens die
vooruitgaan in 2010 relatief veel kosten zijn gemaakt voor educatie en re-integratie
(tabel 7.6).
Tabel 7.6 Totale kosten voor educatie en re-integratie per onderzoeksgroep, in €
2010
2011
2012
Vooruitgang (n=363)
278.956
185.730
129.861
Stabilisatie (n=165)
97.346
94.868
69.907
Achteruitgang (n=85)
28.755
52.026
31.463
Vergelijkingsgroep (n=246)
144.733
119.553
70.952

2013
57.252
42.049
9.511
51.331

Voor de kosten per huishouden zien we een soortgelijke ontwikkeling als bij de
aantallen waar kosten voor zijn gemaakt (figuur 7.4). Alle vier de groepen vertonen
een dalende trend. Voor de huishoudens die achteruit zijn gegaan begint die daling pas
in 2011 in plaats van in 2010, zoals bij de andere groepen. De huishoudens die
vooruitgaan vertonen de sterkste daling, maar het verschil met de andere groepen is
niet groot genoeg om van een sterkere daling te kunnen spreken.
Figuur 7.4 Ontwikkeling in de gemiddelde kosten per huishouden voor educatie, reintegratie per onderzoeksgroep, in indexcijfers (basisjaar = 2010 = 100)
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Verwachte stijging
Ook voor de kosten die naar verwachting zullen stijgen is het absolute aantal
weergegeven (tabel 7.7). Het absolute aantal stijgt in de loop der tijd.
Tabel 7.7 Aantal trajecten voorzieningen van DWI, POH-GGZ, farmacie, kredietbank en
paramedische hulpverlening per onderzoeksgroep, in absolute aantallen
2010
2011
2012
2013
Vooruitgang (n=363)
314
374
404
416
Stabilisatie (n=165)
134
164
167
184
Achteruitgang (n=85)
66
81
83
85
Vergelijkingsgroep (n=246)
214
241
245
250
N.B.: Het aantal trajecten is soms hoger dan het aantal huishoudens in de onderzoeksgroep, omdat één
huishouden gebruik kan maken van meerdere trajecten.

Dat blijkt ook uit figuur 7.5 waar we voor de vier groepen de ontwikkelingen in het
aantal trajecten voor voorzieningen van het DWI, POH-GGZ, farmacie, de
kredietbank en paramedische hulpverlening hebben weergegeven. De aantallen en
kosten zijn wederom opgeteld en geïndexeerd.
We zien van 2010 tot 2013 een stijging van het aantal huishouden waar kosten voor
zijn gemaakt bij alle onderzoeksgroepen. De stijging bij de huishoudens van Samen
DOEN sterker is sterker dan de stijging bij de vergelijkingsgroep. In eerste instantie
lijkt dit een indicatie dat de huishoudens in Samen DOEN de weg naar specifieke
voorzieningen beter weten te vinden dan de huishoudens in de vergelijkingsgroep,
maar hierbij moet een kanttekening worden geplaatst. Zoals ook al vermeld aan het
begin van deze paragraaf, zijn de meeste huishoudens pas ingestroomd in 2012 of
2013. Het verschil tussen de huishoudens in Samen DOEN en de vergelijkingsgroep
treedt echter al op van 2010 tot 2011. Het is mogelijk dat de trend die waargenomen
wordt van 2011 tot 2013 deels verklaard wordt door de werkwijze van Samen DOEN,
maar een dergelijke causale relatie kunnen we op basis van deze informatie niet
maken. Er spelen hier waarschijnlijk ook talloze andere factoren spelen een rol, zoals
de sociaal-maatschappelijke context en de recente economische ontwikkelingen.
Figuur 7.5

Ontwikkeling in het aantal trajecten voorzieningen van DWI, POH-GGZ, farmacie,
kredietbank en paramedische hulpverlening per onderzoeksgroep, in indexcijfers
(basisjaar = 2010 = 100)
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Bij de ontwikkelingen in de gemiddelde kosten zien we een soortgelijke trend (tabel
7.8 en figuur 7.6). Waar de vergelijkingsgroep ongeveer op hetzelfde niveau blijft
gedurende de periode van vier jaar zien we een toename bij de huishoudens in Samen
DOEN. Daarbij valt op dat de kosten van de huishoudens die achtuitgaan pas in 2012
beginnen te stijgen en niet al in 2010 zoals bij de huishoudens die vooruitgaan en
stabiliseren het geval is.
Tabel 7.8

Totale kosten voor voorzieningen DWI, POH-GGZ, farmacie, kredietbank en
paramedische hulpverlening per onderzoeksgroep, in €
2010

2011

2012

2013

Vooruitgang (n=363)

707.043

1.023.473

1.144.010

1.171.830

Stabilisatie (n=165)

306.363

458.584

481.389

505.305

Achteruitgang (n=85)

170.650

228.208

244.394

283.825

Vergelijkingsgroep (n=246)

540.222

677.905

652.596

673.906

Figuur 7.6

Gemiddelde kosten per huishouden voor voorzieningen van DWI, POH-GGZ,
farmacie, de kredietbank en paramedische hulpverlening per onderzoeksgroep, in
indexcijfers (basisjaar = 2010 = 100)
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Jeugdzorg
Voor de kosten van jeugdzorg is op voorhand lastig in te schatten of zij zullen stijgen
of dalen als gevolg van Samen DOEN. Daarnaast speelt bij jeugdzorg mee dat de
kosten per kind sterk kunnen variëren, waardoor de interpretatie van de ontwikkeling
in de kosten complexer is. Daarom zijn de ontwikkelingen in deze kosten voor de vier
groepen apart nagegaan. In tabel 7.9 is een overzicht gegeven van het absoluut en
gemiddeld aantal trajecten van jeugdzorg per onderzoeksgroep per jaar. Hieruit blijkt
dat de aantallen en de kosten zijn gestegen, maar dat geldt voor zowel de Samen
DOEN huishoudens als de vergelijkingsgroep.
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Tabel 7.9 Absoluut aantal trajecten per huishouden voor jeugdzorg per onderzoeksgroep
2010

2011

2012

2013

Vooruitgang (n=363)

10

13

30

37

Stabilisatie (n=165)

6

6

9

10

Achteruitgang (n=85)

2

3

5

9

Vergelijkingsgroep (n=246)

14

17

25

41

In figuur 7.7 is voor de vier groepen de ontwikkeling weergegeven in het aantal
huishoudens waarvoor kosten voor jeugdzorg zijn gemaakt. We zien dat het aantal
huishoudens waarvoor kosten zijn gemaakt is toegenomen over de tijd. Deze stijging
is het sterkste bij de huishoudens die voor- en achteruitgaan, terwijl dit het geringste
is bij de huishoudens die zijn gestabiliseerd. De vergelijkingsgroep zit hier tussen in.
Figuur 7.7

Ontwikkelingen in het aantal trajecten Jeugdzorg per onderzoeksgroep, in
indexcijfers (basisjaar = 2010 = 100)
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De totale en gemiddelde kosten zijn weergegeven in tabel 7.10. We zien dat met name
voor de groep die stabiliseert relatief veel kosten voor jeugdzorg zijn gemaakt in 2010.
Voor de huishoudens uit Samen DOEN die voor- en achteruitgaan geldt dat er in 2010
relatief weinig kosten zijn gemaakt.
Tabel 7.10 Totale kosten voor jeugdzorg per onderzoeksgroep, in €
2010
2011
2012
Vooruitgang (n=363)
85.424
204.427
345.539
Stabilisatie (n=165)
399.445
255.407
237.294
Achteruitgang (n=85)
2.425
37.986
57.619
Vergelijkingsgroep (n=246)
261.076
357.342
243.210

2013
351.816
181.881
48.773
374.314

De ontwikkeling in de kosten voor jeugdzorg per huishouden is weergegeven in figuur
7.8. We kiezen hierbij voor de gemiddelde kosten per huishouden die door jeugdzorg
aan deze gezinnen besteed. Wanneer we voor indexcijfers zouden kiezen, zoals bij de
overige trajecten het geval is, dan zou in dit geval door de lage aantallen en bedragen
in de achteruitgangsgroep een onjuist beeld ontstaan. In de figuur zien we bij alle
groepen, behalve de gezinnen die zijn gestabiliseerd, een vergelijkbare ontwikkeling.
Na een aanvankelijke stijging van de jeugdzorgkosten zien we vanaf 2012 een daling.
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Dit geldt voor zowel de gezinnen die vooruit en achteruit zijn gegaan als voor de
gezinnen in de vergelijkingsgroep.
Figuur 7.8

Ontwikkeling in de gemiddelde kosten per huishouden voor Jeugdzorg per
onderzoeksgroep, in € (basisjaar = 2010 = 100)
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Succesvolle zorgtrajecten
Naast het aantal en de kosten van zorgtrajecten is het van belang hoe succesvol
zorgtrajecten zijn. Als gevolg van de werkwijze van Samen DOEN zouden de
ingezette zorgtrajecten succesvoller worden, omdat huishoudens slechts één
ondersteuner en aanspreekpunt hebben. Door de integrale aanpak verloopt de
hulpverlening over aanzienlijk minder schijven en worden meer leefdomeinen
tegelijkertijd bereikt. Het idee, dat wanneer op bepaalde leefdomeinen wordt ingezet
een huishouden mogelijk ook verbetert op andere leefdomeinen, wordt in de
beleidslogica ook wel ‘domeinoverstijging’ genoemd.

Domeinoverstijging
Om dit mogelijke domeinoverstijgende effect van de aanpak te onderzoeken zijn
correlaties berekend tussen het aantal keer dat een doel geformuleerd is op een
bepaald leefdomein en het verschil in de zelfredzaamheidsscores op de twee metingen
per leefdomein. De resultaten zijn weergeven in tabel 7.11. Wanneer er sprake is van
een positieve samenhang is een kruis in de tabel gezet. Dit betekent dat het opstellen
van meer doelen op een specifiek leefdomein samenhangt met een verbetering in de
zelfredzaamheidscore op een ander leefdomein6.
Voor alle leefdomeinen, met uitzondering van ADL-vaardigheden en justitie, geldt dat
het opstellen van meer doelen in het plan van aanpak samenhangt met een verbetering
van de score op het leefdomein zelf. Dit is een sterke aanwijzing dat acties
ondernomen worden op de leefdomeinen waar ook de doelen op zijn geformuleerd. Er
is geen duidelijke reden waarom er geen positieve samenhang is gevonden tussen het
opstellen van doelen op de leefdomeinen ADL-vaardigheden en justitie. Het opstellen
6

Voorbeeld: Het kruis bij de rij ‘huisvesting’ en de kolom ‘dagbesteding’ betekent dat wanneer
teamleden inzetten op het leefdomein huisvesting de huishoudens doorgaans ook zelfredzamer
worden op het leefdomein dagbesteding.
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van doelen op deze leefdomeinen blijkt verder ook niet met verbeteringen in
zelfredzaamheidsscores op andere leefdomeinen samen te hangen. Wel blijkt dat de
verbeteringen op deze leefdomeinen samenhangen met de inzet die is gepleegd op het
leefdomein gezinsrelaties. ADL-vaardigheden en justitie lijken op de inzet op dat
leefdomein ‘mee te liften’.

Justitie

Maatschappelijke
participatie

Sociaal Netwerk

ADL-vaardigheden

Verslaving

Geestelijke
gezondheid

Fysieke gezondheid

Gezinsrelaties

Huisvesting

Aantal doelen in plan
van aanpak ▼
Inkomen
Dagbesteding

Inkomen

Verschil in
zelfredzaamheidsscore
►

Dagbesteding

Tabel 7.11 Samenhang tussen het aantal doelen geformuleerd in het plan van aanpak en het
verschil in zelfredzaamheidsscore tussen de twee metingen (n=623)

×

Huisvesting

×
×

Gezinsrelaties

×
×
×

Fysieke gezondheid

×

×

×

×

Geestelijke gezondheid

×

Verslaving

×
×

ADL-vaardigheden
Sociaal Netwerk
Maatschappelijke
participatie
Justitie

×

×

×

×

×

× = Positieve samenhang p < 0,05.

Een verbetering op het leefdomein dagbesteding hangt samen met het opstellen van
meer doelen op het leefdomein huisvesting. Een geschikte woning biedt stabiliteit
waardoor personen in deze huishoudens beter in staat zijn een regelmatige
dagbesteding te hebben. Dit vinden we in de interviews met teamleden echter niet
terug. Wel vinden we het omgekeerde, namelijk dat het niet kunnen krijgen van een
ander huis het werken aan dagbesteding in de weg staat: “Ze heeft nog schulden, dus
ze kan geen woning krijgen. Haar dag en nachtritme zijn verstoord zolang ze in dat
huis in die buurt woont. Ik heb bewust haar netwerk er buiten gelaten, want dat
bestaat uit alleen maar medegebruikers. Ik wou dagbesteding realiseren, maar dat is
dus nog niet gelukt. Eerst dat huis.” [C34]
Meer doelen op het leefdomein dagbesteding gaan op hun beurt gepaard met
verbetering op het leefdomein maatschappelijke participatie. Het omgekeerde blijkt
ook waar, namelijk dat meer doelen op het leefdomein maatschappelijke participatie
samenhangt met verbetering op het leefdomein dagbesteding.
Het opstellen van meer doelen op het leefdomein maatschappelijke participatie blijkt
tevens verband te houden met een verbetering van het sociale netwerk. Hier is ook het
omgekeerde het geval, namelijk dat een verbetering op maatschappelijke participatie
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samenhangt met meer doelen op het leefdomein sociaal netwerk. In de volgende casus
is ingezet op het sociale netwerk, waardoor de maatschappelijke participatie ook
verbeterde: “Haar zus uit Rotterdam was erg belangrijk in het proces. Dat is een
beetje haar steun en toeverlaat. Als het niet meer zag zitten dan ging ze naar haar toe.
Stapt zo op de trein en dan blijft ze daar een paar dagen. In die paar dagen gaan die
zus en haar gezin iets leuks met haar doen. Ze nemen haar echt op sleeptouw. Ik ben
daar op door gegaan en nu gaat ze regelmatig naar haar zus om met haar
kleinkinderen te zwemmen. Ze is nog steeds wel depressief, maar dit is al een heel
mooi resultaat!” [C40]
Naast de wisselwerking met maatschappelijke participatie wordt het leefdomein
sociaal netwerk positief beïnvloed door de inzet op twee andere leefdomeinen. Sociaal
netwerk profiteert namelijk ook van de inzet op de leefdomeinen geestelijke
gezondheid en gezinsrelaties. Rust en stabiliteit in het hoofd en/of het gezin hebben
blijkbaar een positieve uitwerking op het hebben, in stand houden en aanspreken van
contacten met familie, vrienden en/of kennissen. In de interviews vinden we hiervan
geen duidelijke voorbeelden.

Samenvattend
Op basis van de hierboven gepresenteerde informatie is het lastig in te schatten in
hoeverre Samen DOEN van invloed is geweest op een verandering in verschillende
kostenpatronen. Daarvoor is de periode voor deze evaluatie te kort gezien het feit dat
de meeste huishoudens in 2012 of 2013 zijn ingestroomd.
We constateren een toename van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van
zorgtrajecten of vormen van financiële ondersteuning, zoals de voorzieningen van
DWI, waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. In hoeverre dit resultaat is toe te
schrijven aan de Samen DOEN aanpak is moeilijk te zeggen. Mogelijk is dit een
indicatie dat vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen van invloed kán zijn
op de gemaakte kosten. Als dit het geval is, dan is het goed mogelijk dat de eerder
gemaakte kosten zich op langere termijn uitbetalen. Door bijvoorbeeld gebruik te
maken van (zorg)voorzieningen, paramedische hulpverlening en de kredietbank wordt
de zelfredzaamheid van huishoudens immers vergroot, waardoor ze in de toekomst
naar alle waarschijnlijkheid minder vaak een beroep hoeven te doen op
hulpverlenende instanties. In nader onderzoek naar Samen DOEN zou dit mechanisme
dan ook centraal moeten staan.
Verder is het aantal gezinnen dat is ingestroomd in jeugdzorg toegenomen. Dat geldt
voor alle groepen huishoudens, ook voor de huishoudens in de vergelijkingsgroep. De
gemiddelde kosten van jeugdzorg zijn na 2011 gedaald. De sterkste daling in
gemiddelde kosten doet zich voor bij de gezinnen die zijn gestabiliseerd. Voordat zij
instroomden in Samen DOEN is in 2010 en 2011 door jeugdzorg fors in deze gezinnen
geïnvesteerd. Op basis van de interviews met teamleden wordt verondersteld dat dit
gezinnen zijn die in een eerder stadium jeugdzorg hebben ontvangen en vervolgens
zijn afgeschaald. Of dit daadwerkelijk het geval is, kunnen we op basis van alleen
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deze informatie niet zeggen. Daarom is het van belang dat deze hypothese in de
toekomst nader wordt getoetst.
Er lijkt een domeinoverstijgend effect van de Samen DOEN aanpak uit te gaan. Op
een zestal leefdomeinen hangt het inzetten op doelen samen met een verbetering op
een ander leefdomein. Dat komt enerzijds doordat problemen op specifieke
leefdomeinen sterk samenhangen. Zo leidt het verbeteren van de zelfredzaamheid op
dagbesteding vaak (automatisch) tot een verbetering op maatschappelijke participatie.
Door deze samenhangende problematiek is ook een effect op andere domeinen relatief
eenvoudig te bereiken. We zien echter ook verbeteringen optreden op leefdomeinen
die minder sterk met elkaar samenhangen, zoals het inzetten op verbetering van de
gezinsrelaties en een hogere zelfredzaamheid op de leefdomeinen sociaal netwerk en
justitie. Hierbij lijkt er duidelijk sprake te zijn van een domeinoverstijgend effect. De
bevindingen ondersteunen de beleidsveronderstellingen van Samen DOEN: met
slechts één aanspreekpunt worden meerdere leefdomeinen bereikt. Omdat een
referentiekader ontbreekt, is echter moeilijk te constateren of de aanpak succesvoller is
dan reguliere hulpverlening.

7.3 Voorkomen escalaties
De aanpak Samen DOEN dient zoveel mogelijk vroegtijdig te worden ingezet. Dit
heeft als doel dat problemen niet (verder) escaleren tot uithuiszettingen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. De veronderstelling is dat door het voorkomen
van dergelijke escalaties minder vaak kostbare specialistische hulp nodig is.
Uit onze analyse van de 126 dossiers blijkt dat bij 20 van deze casussen naar
inschatting van het geïnterviewde teamlid dat in het huishouden ondersteuning heeft
geboden, een escalatie is voorkomen (tabel 7.12). Het gaat in de meeste gevallen om
een dreigende huisuitzetting vanwege een aanzienlijke huurachterstand (17). Ook zijn
volgens de teamleden drie ondertoezichtstellingen voorkomen. Teamleden zeggen bij
een vijftal casussen niet zeker te weten dat een escalatie is voorkomen. Daarbij gaat
het in drie gevallen om een eventuele ondertoezichtstelling en in twee gevallen om een
mogelijke uithuisplaatsing. De teamleden geven bij 12 casussen aan dat een escalatie
heeft plaatsgevonden. Soms is het een bewuste keuze van het teamlid om een escalatie
in te zetten, maar meestal zijn escalaties een gevolg van een onhoudbare situatie
waarbij het teamlid een escalatie niet meer kan voorkomen.
Tabel 7.12 Huishoudens waarbij escalaties (mogelijk) volgens teamleden zijn voorkomen en
escalaties die daadwerkelijk zijn ingezet, in absolute aantallen (N=126)
Voorkomen
Mogelijk voorkomen
Plaatsgevonden
Huisuitzetting
17
1
Ondertoezichtstelling
3
3
1
Uithuisplaatsing
2
2
Opname GGZ
8
Totaal
20
5
12
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Het soort escalatie dat het vaakst zou zijn voorkomen is een huisuitzetting. Het
voorkomen van een huisuitzetting is vooral een kwestie van het op orde krijgen van de
financiën, aldus de teamleden. Daarbij is het in gang zetten van schuldhulpverlening
altijd noodzakelijk. Wanneer huishoudens tot een dergelijk traject worden toegelaten
is van de dreigende huisuitzetting vaak al snel geen sprake meer: “DWI had een vrouw
aangemeld voor Samen DOEN, omdat ze bijna uit huis werd gezet. Het bleek dat ze
zich al vijf jaar bij de schuldhulpverlening probeerde aan te melden, maar dat dat
gewoon niet lukte vanwege papierwerk wat ze niet snapte. Ik kan als teamlid dan
zorgen dat zo’n vrouw zich wel kan aanmelden. Nu is van die uithuiszetting geen
sprake meer.” [C13]
Het voorkomen van één huisuitzetting is echter geen garantie voor een duurzaam
resultaat bij een huishoudens. Zo merkt een teamlid op: De oplossing is voor al die
schulden is bewindvoering of inkomensbeheer. Daardoor kunnen we de stabiliteit
terugbrengen en een uitzetting voorkomen. Je krijgt dat alleen vergoedt bij een
schuldhulptraject, dus dat is nodig. Dat kost alleen wel veel geld en sommige mensen
stappen er weer uit als de vergoeding stopt. Daardoor kunnen ze gemakkelijke weer
terugvallen.” [T1] Daarom laten teamleden soms ook escalaties plaatsvinden. De
energie die zij in het voorkomen van de escalatie moeten steken, weegt dan niet op
tegen de baten. Vaak is er al meerdere malen sprake geweest van terugval bij het
huishouden: “Ik heb de eerste keer werkelijk waar alles en iedereen ingeschakeld om
de huisuitzetting van deze meneer te voorkomen. Toen dat was gelukt wou meneer niet
meer meewerken. Hij bedankte ons wel vriendelijk voor het voorkomen van de
huisuitzetting. In de periode daarna dronk hij alleen maar de hele dag bier en de
schuld liep weer op. Uiteindelijk is hij dus wel uit zijn huis gezet. Toen heb ik ook niet
nog geprobeerd om het nog tegen te houden. Dat was gewoon zinloos. Dit grapje heeft
de uitkerende instantie bijna €5.000,- gekost.” [C31]

Samenvattend
We constateren dat teamleden van mening zijn dat zij escalaties hebben voorkomen.
Het gaat met name om huisuitzettingen, maar ook een enkele ondertoezichtstelling of
uithuisplaatsing is volgen hen voorkomen. Teamleden komen wanneer er sprake is van
een outreachende werkwijze al in een vroegtijdig stadium in contact met huishoudens.
Op deze wijze kan bijvoorbeeld door tijdig een schuldhulpverleningstraject in te zetten
een huisuitzetting worden voorkomen. In sommige gevallen vindt echter toch een
escalatie plaats. Dit is vaak het geval bij huishoudens die, nadat de vergoeding van het
schuldhulpverleningstraject stopt, weer terugvallen in hun oude patroon. De beoogde
doelstelling, het voorkomen van escalaties, is slechts tijdelijk bereikt. Bij de
interpretatie van deze resultaten is enige voorzichtigheid geboden. Omdat een goede
referentiegroep ontbreekt, is hiervoor niet te zeggen of de aanpak van Samen DOEN
succesvoller is geweest dan reguliere vormen van hulpverlening.
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8. CONCLUSIES

De evaluatie van Samen DOEN geeft inzicht in de resultaten die de buurtteams met
gezinnen en overige huishoudens hebben bereikt. Daarnaast levert de evaluatie een
onderbouwing op van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) van
Samen DOEN door Lubbe en Larsen (2012). De potentiële baten van de aanpak
zouden volgens deze analyse fors hoger zijn dan de kosten. De MKBA berust echter
voor een belangrijk deel op aannames die ten grondslag liggen aan het Samen DOEN
programma. Deze aannames hebben betrekking op:
• de samenstelling van de doelgroep;
• de werkwijze (outreachend werken, multidisciplinaire teams en de inzet van eigen
kracht);
• de verwachte resultaten (verhogen zelfredzaamheid, minder (dure) en succesvollere
zorgtrajecten).
De belangrijkste conclusies van de evaluatie worden hieronder puntsgewijs
weergegeven.

Samenstelling doelgroep
• De beoogde doelgroep van Samen DOEN zijn de kwetsbare huishoudens in
Amsterdam. Van de bereikte huishoudens is 94% kwetsbaar, zij scoren op
tenminste twee leefdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix beperkt of
onvoldoende zelfredzaam en behoren tot de beoogde doelgroep van Samen DOEN.
De overige 6% van de bereikte huishoudens heeft geen problemen of een
enkelvoudige problematiek en behoort niet tot de beoogde doelgroep.
• Meer dan de helft (56%) van de bereikte huishoudens zijn gezinnen. Dit is meer
dan werd verondersteld (24%). De ondersteuning van gezinnen vraagt een grotere
inspanning van teamleden en brengt daardoor mogelijk meer kosten met zich mee.
Een aanwijzing dat gezinnen meer tijd en energie van teamleden kosten, vinden we
als we de gemiddelde caseload van de teamleden bekijken. De caseload van
teamleden die voornamelijk gezinnen ondersteunen is 17 tegenover 23 voor de
teamleden die met name overige huishoudens ondersteunen.

Werkwijze
• Over het algemeen onderschrijven teamleden de werkwijze van Samen DOEN en
begrijpen zij hoe de verschillende mechanismen toegepast zouden moeten worden
bij de doelgroep. Wel geven zij aan dat er enkele verbeteringen mogelijk zijn.
• De beoogde outreachende werkwijze is tot stand gebracht. Er worden hierdoor
relatief veel huishoudens opgespoord die nog niet eerder in aanraking zijn geweest
met hulpverlening (tenminste 34%). Daardoor krijgt de werkwijze een preventief
karakter, maar zullen er op de korte termijn meer kosten worden gemaakt, terwijl
de kans groot is dat hierdoor op langere termijn juist sprake is van minder kosten.
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• De samenstelling van de buurtteams dient multidisciplinair te zijn en is dat ook.
Vertegenwoordigd zijn met name jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk,
maatschappelijke opvang, hulpverlening aan personen met een beperking en de
Dienst Werk en Inkomen. De expertise die het meest wordt gemist door
teamleiders en teamleden is kennis van psychiatrie en van schuldhulpverlening.
• Het plan van aanpak wordt, conform de beleidsveronderstellingen, in samenspraak
met het huishoudens opgesteld. De teamleden zetten in op die problemen waaraan
de huishoudens de meeste prioriteit willen geven. Bovendien blijkt dat wanneer
huishoudens een actieve bijdrage aan de hulpverlening leveren er vaker sprake is
van vooruitgang.
• Bij twee derde van de huishoudens (66%) is bij het uitvoeren van acties gebruik
gemaakt van hun eigen kracht of van personen uit hun netwerk. Bij een derde
(34%) was geen eigen kracht of netwerk aanwezig, heeft het teamlid er geen
gebruik van kunnen maken of was er sprake van onwil.

Resultaten
• Van de huishoudens is 60% vooruitgegaan op de zelfredzaamheidsmatrix. Op alle
leefdomeinen hebben zij voortuitgang geboekt. Bij deze huishoudens is vaker
gebruikt gemaakt van eigen kracht, is de intrinsieke motivatie groter en is er
waarschijnlijk sprake van een duurzamer effect.
• Vooral bij de huishoudens die achteruit zijn gegaan (14%) is de bijdrage van eigen
kracht beperkt. Het ontbreekt bij deze huishoudens aan de intrinsieke motivatie om
hun leefsituatie te verbeteren of het teamlid is niet in staat gebleken gebruik te
maken van de eigen kracht die mogelijk wel aanwezig was in het huishouden.
• Bij de huishoudens die zijn gestabiliseerd (26%) is de belangrijkste winst dat
voorkomen is dat zij zijn teruggevallen.
• Er is (nog) geen sprake van een kostenbesparing. De periode (2011-2013) waarover
de kosten zijn geïnventariseerd is waarschijnlijk te kort om een daling te realiseren.
Er dient eerst gezaaid te worden voordat kan worden geoogst.
• De kostenstijging is vooral een gevolg van het feit dat huishoudens zijn bereikt
waar voorheen geen zorg of ondersteuning plaatsvond. Wel blijkt hieruit dat
vroegtijdiger signaleren door outreachend werken resultaat heeft.
• Er blijkt bij de aanpak sprake te zijn van een domeinoverstijgend effect. Op in
totaal zes leefdomeinen hangt het inzetten op doelen sterk samen met een
verbetering op een ander leefdomein.
• Aangenomen is dat door preventief werken escalaties worden voorkomen. Dat
blijkt met name te gelden voor huisuitzettingen en in mindere mate voor
ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Door de outreachende werkwijze
zijn teamleden in een vroegtijdig stadium in contact gekomen met huishoudens.
Door tijdig een schuldhulpverleningstraject in te zetten zijn huisuitzettingen
voorkomen.
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