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Voorwoord

Voorwoord
Een gevoel van urgentie
Vanuit een gevoel van urgentie is in de academische werkplaats OGGZ (zie kader) het initiatief
genomen tot de uitwerking van een referentiekader voor de ondersteuning van mensen met
meervoudige, complexe problemen die het amper lukt zich op eigen kracht in de samenleving te
handhaven. De motivatie om met dit referentiekader aan de slag te gaan zijn de zorgen om de
kwaliteit van de geboden zorg aan de meest kwetsbare mensen in het licht van de transities en
transformaties in het sociale domein. Waarbij nog meespelen de extramuralisering van de zorg,
zoals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de gehandicaptenzorg, en de aangepaste financiering van de langdurige zorg. De kwetsbare mensen en de kwaliteit van hun dagelijkse leven
verdienen meer aandacht. Niet ondenkbaar is, dat de gebiedsgerichte wijkteams, die momenteel
in het brandpunt van de belangstelling staan, de komende jaren grote moeite zullen hebben om te
voldoen aan de hooggespannen verwachtingen om mensen met meervoudige, complexe problemen
dichtbij huis van passende basiszorg te voorzien.

De academische werkplaats OGGZ
De academische werkplaats OGGZ is een samenwerkingsverband van Impuls - Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen en negen zorgorganisaties, namelijk:
GGD Gelderland-Zuid, Pro Persona, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, RIBW Nijmegen & Rivierenland,
NEOS, Traverse (Tilburg), Leger des Heils (werkeenheid Eindhoven), Het Verdihuis en
Tactus Verslavingszorg.
De werkplaats is gestart in het najaar van 2013 en heeft als doel: wetenschappelijke kennis en
deskundigheid over in- en uitsluitingprocessen van kwetsbare mensen en over effectieve vormen
van preventie, opvang en herstel bij deze mensen bundelen, vergroten, ontwikkelen en verspreiden,
en deze te evalueren op processen en resultaten met als doel een duurzame bijdrage te leveren aan
de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Inhoud van het referentiekader
Dit referentiekader geeft een beschrijving van de maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Aan de orde komen de kenmerken, omvang en behoeften van de doelgroep,
alsmede de doelen van de zorg en de benodigde zorgfuncties om tegemoet te komen aan de
behoeften van de mensen. Het referentiekader gaat ook in op de inrichting van de maatschappelijke
zorg en de monitoring van de kwaliteit van deze zorg.
Gebruik van het referentiekader
Voor gemeenten en zorginstellingen is dit referentiekader geschikt voor de onderbouwing en
(door)ontwikkeling van zowel de uitvoering als het beleid van de zorg voor personen en gezinnen
in multiprobleemsituaties. Het referentiekader wil geen blauwdruk geven. Te meer omdat de
maatschappelijke zorg in elke gemeente en elke regio weer anders zal zijn gezien de verschillen in
omvang en kenmerken van de multi-problem groep en risicogroep en in wat er aan steunstructuren
en aanbod op diverse niveaus al beschikbaar is. Voor medewerkers die werken met personen en
gezinnen met meervoudige, complexe problemen kan dit referentiekader een hulpmiddel zijn bij
het aanscherpen van hun taakstelling en het reflecteren op de kwaliteit van hun werk.
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Samenvatting

Samenvatting
1. Waarom dit referentiekader?
De vraag is wat alle veranderingen in het sociale domein en in de gespecialiseerde zorg, gegeven de
beleidsfocus op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en de maatschappelijke ondersteuning in de wijk, zullen betekenen voor mensen die moeite hebben om zich in de samenleving
staande te houden. Deze mensen kunnen snel de dupe worden van de voorgenomen en al ingezette
veranderingen. Vanuit een gevoel van urgentie heeft de academische werkplaats OGGZ een referentiekader laten uitwerken voor de ondersteuning van de uitvoering en het beleid voor mensen met
meervoudige, complexe problemen in de hoop daarmee te helpen voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip vallen.

2. Wat is maatschappelijke zorg?
Maatschappelijke zorg heeft betrekking op het somatische, psychische, sociale en maatschappelijk
functioneren van mensen, heeft de ‘hele mens’ in zijn omgeving en in zijn maatschappelijke
bestaan als focus, en grijpt aan op hun zingeving- en zelfreguleringvraagstukken. Maatschappelijke
zorg omvat ook openbare taken die het belang van personen of gezinnen overstijgen. Het ‘openbare’
heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van gemeenten om daar in te grijpen waar burgers
onder de minimale voorwaarden van bestaan (dreigen te) zakken, veelal ten gevolge van problemen
in de (geestelijke) gezondheid. Het gaat om het organiseren van de noodzakelijke voorzieningen
voor ernstig bedreigde groepen, het verminderen van overlast en de bescherming van algemeen
belang van burgers, inclusief ingrijpen als dat noodzakelijk is. Maatschappelijke zorg draagt daarmee verantwoordelijkheid en zorg voor het collectief en het individu.

3. Om welke mensen gaat het?
Mensen in multiprobleemsituaties hebben complexe problemen op meerdere leefdomeinen, zijn
onvoldoende in staat om hun problemen zelf of in de eigen omgeving op te lossen, kunnen onvoldoende in de eigen bestaansvoorwaarden voorzien en krijgen veelal niet de hulp die zij nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven. De populatie is zeer heterogeen. Vooralsnog lijkt het
reëel om bij de omvang van de multi-problem groep uit te gaan van 1% van de volwassen bevolking
en voor de risicogroepen een bandbreedte aan te houden van 1 tot 5%.

4. Wat zijn hun basisbehoeften?
Hoewel mensen met een stapeling van problemen over het algemeen weinig greep op hun bestaan
hebben, is hun behoefte aan zelfbepaling onverminderd groot. De mate waarin drie basisbehoeften
van zelfbepaling – autonomie, competenties en verbondenheid - zijn vervuld, bepaalt in hoge mate
het welbevinden en de gezondheid van mensen. Hoe meer het eigen gedrag als zelfbepaald wordt
ervaren des te groter de intrinsieke motivatie en des te meer mensen volharden in het bereiken van
hun doelen. Mensen in multiprobleemsituaties voelen zich goed en ervaren een zekere rust als op
een aantal leefdomeinen hun leven op orde is. Daarnaast willen de meesten wat van hun leven
maken en weer kunnen dromen van een positieve toekomst. Voor het krijgen en behouden van die
stabiliteit en hoopgevende perspectieven vinden zij een aantal domeinen essentieel, namelijk:
wonen, financiën, dagactiviteiten, gezondheid, sociale relaties en veiligheid. De maatschappelijke
zorg vertrekt dan ook vanuit de behoeften van mensen op deze leefdomeinen, zelfgekozen doelen
en eigen regie.
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5. Wat zijn de doelen van de maatschappelijke zorg?
De maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties heeft twee doelen, namelijk:
1) Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting door het vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren, en; 2 Het ondersteunen van het eigen herstel
van kwetsbare mensen door het versterken van hun participatie in de richting van een door henzelf
gewenste kwaliteit van leven, in het licht van de rechten en plichten die verbonden zijn aan volwaardig burgerschap.

6. Welke zorgfuncties zijn nodig?
Waar mensen met meervoudige, complexe problemen zich ook ophouden – in de gemeenschap
of wijk, een maatwerkvoorziening of op straat – voor een acceptabele kwaliteit van leven is het
belangrijk om te blijven voorzien in verschillende zorgfuncties. Als hulpmiddel voor gemeenten en
netwerkpartners is het zorgspectrum voor (dreigende) multiproblematiek ontwikkeld. Dit zorgspectrum omvat vijf functies die in samenhang tegemoet komen aan de (basis)behoeften van mensen
met multiproblematiek. Dit zorgspectrum kan ook helpen bij de zoektocht om de inzet van professionele zorg te verminderen. Per functie wordt een aantal methodieken aangestipt.

7. Wat is een passend zorgmodel bij sociale uitsluiting en participatie?
Het ‘zorgmodel bij sociale uitsluiting en participatie’ is een bruikbaar hulpmiddel om (groepen)
kwetsbare mensen te lokaliseren en daarnaast nuttig om de aard en intensiteit van zinvolle interventies te bepalen, als ook de focus van het beleid. Het model omvat potentiële interventieniveaus
waarop in het proces van sociale uitsluiting in de uiteenlopende contexten kan worden ingegrepen.
Onvoldoende inspanningen op de niveaus kunnen leiden tot niet herkenning van problemen en
(ten onrechte) niet interventie met als risico verdere uitval of terugval. Niveau 0 van het zorgmodel
omvat datgene waarin mensen zelf, via zelfmanagement, samen met hun naastbetrokkenen en informele zorg kunnen voorzien. Niveau 1 bestaat uit basiszorg, dicht bij de mensen, in veel gemeenten
geboden vanuit wijkteams. Deze niveaus vormen tezamen de basis van de maatschappelijke zorg.
De maatschappelijke zorg als zodanig omvat ambulante maatwerkinterventies (niveau 2) en maatwerkvoorzieningen (niveaus 3 en 4).

Zelfmanagement: Niveau 0
Zelfmanagement staat voor de vaardigheid van cliënten om in het dagelijks leven met tegenslagen
en gezondheidsproblemen om te gaan en daarbij zelf oplossingen te zoeken en de regie te houden
over hun eigen leven. Het betekent zelfstandig keuzes kunnen maken en eigen verantwoordelijkheid
nemen voor het leven, en de keuzes die daarbij komen kijken. Er zijn tal van bronnen van zelfmanagement bij (dreigende) multiproblematiek. Denk aan een signaleringsplan of crisiskaart, een
veiligheidsplan bij huiselijk geweld, buddy’s en vriendendiensten, een eigen herstelactieplan,
eigenaarschap van eigen (medische) dossier, zelfhulpcursussen en programma’s, zoals ‘Zicht op
herstel’ en psycho-educatie en e-health. Zelfmanagement ontstaat niet vanzelf. Het vraagt om een
rolverandering van cliënten en professionals, het besef van de eigen cruciale rol in het herstelproces en vaardigheden om met de juiste informatie en bronnen te werken aan dat herstel. Vrijwilligers
en algemene voorzieningen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren, onder meer door het
toegankelijk maken van informatie en netwerken.
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Basiszorg: Niveau 1
Basiszorg omvat maatschappelijke ondersteuning dichtbij huis, in de natuurlijke omgeving van
cliënten. Gemeenten willen die integrale, laagdrempelige basiszorg veelal via sociale wijkteams
aanbieden. De vraag is of deze gebiedsgerichte wijkteams vooral op preventie zijn gericht, en dus
de functies ‘signalering & vroeginterventie’ en ‘integrale toegang’ vervullen, of dat die teams daarnaast ook zorg bieden aan personen en gezinnen met meervoudige, complexe problemen en dus
tevens uitvoering geven aan de functies ‘transitieondersteuning’ en ‘herstelondersteuning’. Of worden deze ‘herstelfuncties’, mogelijk voor enkele specifieke groepen, in aparte teams belegd? Als
houvast in deze discussie is de ‘basiszorgmatrix’ ontwikkeld die kan helpen bij de bepaling van de
doel- en taakstelling van de sociale wijkteams in relatie tot personen en gezinnen in multiprobleemsituaties. De achterliggende vraag betreft feitelijk de breedte en diepte van de taakstelling van de
wijkteams. Het referentiekader geeft een typering van een smalle en brede taakstelling van wijkteams, en geeft voor de besluitvorming relevante condities en overwegingen.

Maatschappelijke zorg: Niveaus 2, 3 en 4
De gemeenten maken hun eigen afwegingen en keuzes bij het ondersteunen van zelfzorg en informele zorg én bij de doel- en taakstelling van wijkteams waardoor de maatschappelijke zorg steeds
een specifieke gemeentekleuring zal aannemen. Omdat de doelgroep almaar verandert, nieuwe
doel- en risicogroepen zich melden, en ook de zorg op de laagste schaalniveaus aan verandering
onderhevig is, zal ook de maatschappelijke zorg steeds aan de context moeten worden aangepast.
Als houvast voor gemeenten bij de inrichting van de maatschappelijke zorg is de ‘maatschappelijke
zorgmatrix voor multiproblematiek’ ontwikkeld. Er is geen combinatie van bouwstenen die overal
even goed werkt. Elke gemeente zal met netwerkpartners eigen afwegingen en keuzes maken.
Behandeling (curatie) en gespecialiseerde zorg van somatische, psychische, psychogeriatrische en
verslavingsproblemen en/of ernstige gedragsproblemen worden in dit referentiekader niet tot de
maatschappelijke zorg gerekend, maar bij de reguliere (geestelijke) gezondheidzorg en gehandicaptenzorg, etc. Dit laat onverlet, dat voor het kunnen bieden van integraal maatwerk aan personen en
gezinnen in multiprobleemsituaties de basiszorg, en de maatschappelijke en medische zorg in de
dagelijkse praktijk op een productieve wijze vervlochten dienen te zijn, in aansluiting op de zelfzorg
en informele zorg.

8. Hoe en met welke criteria op- en afschalen?
De functie van ‘integrale toegang’ regelt feitelijk de schakelingen tussen de diverse niveaus in het
zorgmodel, beïnvloedt de werking van het hele zorgnetwerk voor personen en gezinnen in multiprobleemsituaties en daarmee ook de hoogte van de uitgaven. Een verwijsmodel met heldere criteria voor het op- en afschalen, dat professionals in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk gebruiken, is
belangrijk. Het verwijsmodel in dit referentiekader, dat voor gemeenten houvast kan bieden bij de
inrichting van de ‘integrale toegangsfunctie’, ongeacht waar die in het zorgnetwerk is gepositioneerd, bestaat uit een beoordeling in twee stappen, namelijk: 1) Een snel uit te voeren quick scan,
en, bij twijfel of vermoeden van meervoudige, zware problematiek; 2) Een diepgaande analyse van
de uitgangssituatie met het oog op doorverwijzing naar voor- of achterliggende voorzieningen. Voor
het op- en afschalen geeft het referentiekader een set van criteria die in samenhang zicht geven op
de mate van sociale uitsluiting van een persoon of gezin. Het referentiekader besteedt verder aandacht aan waar (en bij wie) de eindverantwoordelijkheid én de regie ligt voor het ondersteuningstraject van cliënten en welke condities nodig zijn om dit proces goed te laten verlopen.
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9. Wat zijn bakens van passende maatschappelijke zorg?
Passende zorg staat, kortweg, voor zorg waar cliënten werkelijk wat aan hebben, effectief en kwalitatief, die alle leefdomeinen omvat en een positieve impact heeft op hun dagelijkse kwaliteit van
leven. De ‘acht bakens van maatschappelijke zorg’ in dit referentiekader beschrijven passende
zorg in meer detail. Staccato gaat het om: preventie van sociale uitsluiting; herstelondersteuning;
eigen kracht en zelfregie, binnen grenzen; betere dagelijkse kwaliteit van leven; wonen in natuurlijke omgeving; zorg zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig; integraal maatwerk, en; kwaliteit, met
resultaat.

10. En de monitoring van de kwaliteit?
Monitoring van de kwaliteit van de maatschappelijke zorg is noodzaak. Monitoring is bedoeld om
periodiek vergelijkbare informatie te verzamelen zodat (trends in) de doelgroep, uitkomsten en
kwaliteit van de maatschappelijke zorg in beeld gebracht kunnen worden om zo nodig op basis van
deze gegevens kaders of beleid bij te stellen. Ter ondersteuning van gemeenten en netwerkpartners
geeft het referentiekader indicatoren voor de monitoring op casusniveau (trajectuitkomsten en
trajectkwaliteit) en op netwerkniveau (impact op multi-problemgroep en netwerkkwaliteit).
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Waarom dit referentiekader

Hoofdstuk 1

1 Waarom dit referentiekader?
Dit hoofdstuk beschrijft het waarom van dit referentiekader en gaat in op de veranderingen
in het sociale domein en daarbuiten en de noodzaak tot herijking van de Openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ). Argumenten worden gegeven voor de introductie van het begrip
maatschappelijke zorg, ter aanduiding van de zorg voor mensen in multiprobleemsituaties.
Aan de orde komt verder het doel van het referentiekader, hoe aan dit kader is gewerkt en
wie hieraan waardevolle bijdragen leverden. Dit hoofdstuk besluit met een leeswijzer.

1

De drie decentralisaties naar
de gemeenten per 1-1-2015
zijn vastgelegd in de nieuwe
Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 en de Participatiewet.

2

Staatssecretaris van Rijn in
een brief aan de Eerste kamer
der Staten-Generaal over de
Wmo 2015 (kenmerk 368189120542-DMO; 01-05-2014).

Niemand tussen wal en schip
Bij alle transities in het sociale domein in gemeenten, ingegeven door een gewenste kanteling van
een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, staan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers centraal en wordt meer appel gedaan op het zelforganiserend vermogen van
mensen en hun sociale netwerken. Voor gemeenten vormen sociale wijkteams die burgers in hun
eigen leefomgeving integrale, generalistische hulp bieden een cruciaal element in de hervorming in
het sociale domein. De vraag is wat de drie decentralisaties1 gegeven het nieuwe krachtparadigma
en de focus op de wijk zullen betekenen voor mensen in multiprobleemsituaties. Ook al omdat tegelijkertijd sprake is van een overheveling naar de gemeenten van een deel van het beschermd wonen
en de cliëntondersteuning van de gehandicaptenzorg, en ook de ambulantisering van de geestelijke
gezondheidszorg nog speelt. Mensen in multiprobleemsituaties, die vaak worden gerekend tot de
doelgroep van de OGGZ, kunnen snel de dupe worden van de voorgenomen en al ingezette veranderingen. Te meer omdat in dit tijdsgewricht allerlei voorzieningen versoberen, het participatiebudget
kleiner wordt, de zorgpremies hoger zijn en de beschikbare rijksmiddelen voor de opvang onder
druk staan. Voorkomen moet worden dat deze mensen tussen wal en schip vallen.2 De groep om
wie het gaat kan beknopt als volgt worden omschreven.
Mensen in multiprobleemsituaties hebben complexe problemen op meerdere leefdomeinen,
zijn onvoldoende in staat om hun problemen zelf of in de eigen omgeving op te lossen, kunnen
onvoldoende in de eigen bestaansvoorwaarden voorzien en krijgen veelal niet de hulp die zij
nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven.
Herijking van de OGGZ
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor de maatschappelijke ondersteuning van burgers
‘met beperkingen vanwege chronische psychische en/of psychosociale problematiek’ is vastgelegd
in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015. Gemeenten horen te zorgen
voor onder meer het behoud of het vergroten van de zelfredzaamheid en de participatie van deze
burgers, het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en, als dat nodig is, voor beschermd
wonen en opvang. De compensatieplicht is verlaten.
De nieuwe Wmo gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van burgers en niet (meer) van systemen. Dat zal ook de reden zijn waarom de Wmo 2015 met geen woord verwijst naar de OGGZ of
gemeentelijke OGGZ-taken en de hieraan verwante prestatievelden 7, 8 en 9, zoals in de Wmo van
2007 nog gebeurde. Dit laat echter onverlet, dat gemeenten momenteel de OGGZ tegen het licht
houden en mede vanuit een bezuinigingsopdracht werken aan een nieuwe en effectieve manier van
ondersteuning van hun meest kwetsbare burgers. Daarbij willen de gemeenten ook de bescherming
van het algemeen belang van burgers, zoals in situaties van onveiligheid en overlast in het publieke
domein, blijven borgen.
Verankering in het sociale domein
Door het niet meer gebruiken van de term OGGZ in de Wmo 2015 bevestigt de wetgever nog eens
dat de ondersteuning van kwetsbare mensen niet langer onderdeel is van het domein van de
(geestelijke) gezondheidszorg, maar haar zwaartepunt heeft in het domein van de maatschappelijke
ondersteuning en participatie (Van Hemert & Wolf, 2011). In hun hervormingen willen gemeenten in
de zorg voor kwetsbare burgers uitgaan van de ondersteuningsstructuur in het sociale domein en zo
min mogelijk zorg aanbieden vanuit een specifieke OGGZ-structuur. Trefwoorden van de vernieuwde
ondersteuning zijn: lokaal, zelfregie, integraliteit, maatwerk, transparantie, toegankelijkheid en
continuïteit. De gemeenten sluiten in hun zoektocht aan bij (ontwikkelingen in) flankerende beleidsterreinen, zoals van wonen, werk & inkomen, veiligheid en geweld in afhankelijkheidsrelaties, en bij
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ontwikkelingen in aanpalende sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg (specifiek ook risicojongeren) en de ouderenzorg. Ook bouwen zij voort op wat
zij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd bij wat zij als het OGGZ-veld zijn gaan beschouwen,
namelijk de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang, de opvang van dak- en thuisloze jongeren
en de ambulante verslavingszorg (prestatievelden 7, 8 en 9).

3

De term maatschappelijke
zorg is van oudsher in gebruik
voor de ondersteuning van
‘hulpbehoevenden’ (denk aan
Vincentiusverenigingen, kruisverenigingen, drankbestrijding
(Sobriëtas)) en is vandaag de
dag, mede onder de noemer
maatschappelijke gezondheidszorg, nog springlevend.
Inzet is het verminderen van
gezondheid- en participatieverschillen bij burgers, mede
door beïnvloeding van factoren
op meso- en macroniveau.

Maatschappelijke zorg
De vernieuwde ondersteuning vergt niet alleen een heroverweging van de inhoud en de organisatie
(en hieraan gerelateerde kwaliteitseisen), maar ook een bezinning op het gebruik van termen,
waaronder de OGGZ. Ofwel: de transities en transformaties zijn gebaat bij begrippen die de vernieuwingen goed (blijven) weerspiegelen. De ondersteuning van mensen in multiprobleemsituaties is,
anders dan met het begrip openbare geestelijke gezondheidszorg, beter gedekt met de term
maatschappelijke zorg. Zorg wordt hier breed opgevat en heeft betrekking op het somatische,
psychische, sociale en maatschappelijk functioneren van mensen, heeft de ‘hele mens’ in zijn
omgeving en maatschappelijke bestaan als focus, en grijpt aan op hun zingeving- en zelfreguleringvraagstukken. Maatschappelijke zorg omvat nadrukkelijk ook openbare taken die het belang van
personen of gezinnen overstijgen. Het ‘openbare’ heeft betrekking op de verantwoordelijkheid
van gemeenten om daar in te grijpen waar burgers onder de minimale voorwaarden van bestaan
(dreigen te) zakken, veelal ten gevolge van problemen in de (geestelijke) gezondheid. Het gaat om
het organiseren van de noodzakelijke voorzieningen voor ernstig bedreigde groepen, het verminderen van overlast en de bescherming van algemeen belang van burgers, inclusief ingrijpen als dat
noodzakelijk is (gevaarcriterium). Maatschappelijke zorg draagt daarmee verantwoordelijkheid en
zorg voor het collectief en het individu (Werkplaats OGGZ G4-User, 2012).
De term maatschappelijke zorg3 bevestigt de verankering van de ondersteuning van kwetsbare
mensen in het sociale domein, past goed bij de behoefte van kwetsbare mensen om maatschappelijk
mee te blijven doen (Al Shamma e.a., 2012) en sluit door haar relatie met de openbare gezondheidszorg ook nadrukkelijk aan bij het streven naar preventie (Van Hemert & Wolf, 2011). Bovendien:
maatschappelijke zorg geeft uitdrukking aan de verantwoordelijkheid van de samenleving voor
kwetsbare mensen: ‘Het is de maatschappij een zorg.’
De aanduiding ‘zorg’ associeert kwetsbare mensen mogelijk onbedoeld met passieve consumenten
van zorg of willoze slachtoffers van misère en uitsluiting. Niets is minder waar. Als burger hebben
zij, net als iedere andere burger, de verantwoordelijkheid naar vermogen (mee) te werken aan de
oplossing van hun problemen en hun herstel. Zorg wordt hier evenmin bedoeld als ‘verzekerde zorg’
waarop mensen krachtens de wet recht hebben. De eenvoud in formulering laat onverlet dat de
maatschappelijke zorg aan personen en gezinnen in multiprobleemsituaties beschouwd moet worden als een specialisme en de professionele uitvoering ervan een specifieke bekwaamheid vereist.
Doel van het referentiekader
Dit referentiekader biedt een visie op en presenteert de doelen en functies van duurzame maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties en degenen die in zo’n situatie dreigen
te raken (de risicogroepen). Ook doet het kader voorstellen voor de inrichting van deze maatschappelijke zorg, aansluitend op de sociale basisinfrastructuur met onder meer de wijkteams en de
algemene voorzieningen. Daarnaast biedt dit kader aanknopingspunten voor passende maatschappelijke zorg en de monitoring van de kwaliteit van de maatschappelijke zorg. Concreet geeft dit
referentiekader handvatten bij het maken van keuzen bij:
• De taakstelling van sociale wijkteams; is de taakstelling smal en worden vooral preventieve
functies uitgevoerd en/of is de taakstelling breed en bieden de teams een omvattend spectrum
aan zorgfuncties in antwoord op alle mogelijke problemen, inclusief nazorg en herstelondersteunende interventies voor personen en gezinnen met meervoudige problemen?
• Het zogenoemde op- en afschalen bij personen en gezinnen met meervoudige problemen;
wanneer volstaat generieke of specifieke ondersteuning en wanneer zijn maatwerkvoorzieningen nodig en/of is gespecialiseerde zorg geboden?
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Een gezamenlijke inspanning
Dit referentiekader is het eindresultaat van een proces waarin de in de werkplaats participerende
instellingen en diverse gemeenten (Arnhem, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Nijmegen, Oss en
Tilburg) in werkoverleggen en tijdens een werkconferentie (september 2014) hun expertise ter
beschikking stelden. In dit ontwikkelproces vond ook een raadpleging plaats van ervaringsdeskundigen die in een focusgesprek bijeen kwamen. Ook werden sleutelfiguren geconsulteerd bij onder
meer de koepelorganisaties (GGD Nederland, GGZ-Nederland, Federatie Opvang), de VNG en het
ministerie van VWS. Met hen werd met een interviewschema een telefonisch interview gehouden.
De ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren gaven daarnaast feedback op een conceptversie van
dit referentiekader. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle betrokkenen bij de totstandkoming van dit
referentiekader.
In het ontwikkelproces kwamen vragen aan de orde als: Hoe zijn mensen in multiprobleemsituaties
te onderscheiden en als groep af te bakenen? Wat maakt dat deze mensen zich moeilijk in de samenleving kunnen handhaven? Wat zijn hun behoeften, als vertrekpunt voor passende maatschappelijke
zorg? Wat zijn hieraan gerelateerde uit te voeren zorgfuncties en wat zijn hierbij passende schaalniveaus? En wat zijn relevante indicatoren voor de kwaliteit van de maatschappelijke zorg?
Dit referentiekader vertrekt vanuit de inhoud, dat zijn de kenmerken en behoeften van kwetsbare
mensen. Het is gebaseerd op diverse soorten kennis (wetenschappelijke kennis, professionele
kennis en ervaringskennis) en maakt gebruik van theoretische concepten, modellen en onderzoek.
Het referentiekader, het eerste product van de academische werkplaats OGGZ, is geschreven door
Prof. dr. Judith Wolf.
Leeswijzer
Dit referentiekader bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de doelgroep van de maatschappelijke zorg: mensen in multiprobleemsituaties (hoofdstuk 2), eigen regievoering en behoeften
(hoofdstuk 3), doelen en kernconcepten (hoofdstuk 4) en het zorgspectrum voor (dreigende)
multiproblematiek, met vijf zorgfuncties (hoofdstuk 5). Deel twee behandelt de inrichting van de
maatschappelijke zorg. Hoofdstuk 6 beschrijft de basis van de maatschappelijke zorg, in termen
van waarin mensen en hun naastbetrokkenen zelf kunnen voorzien (niveau 0) en de basiszorg dicht
bij de mensen, veelal in gebiedsgerichte wijkteams (niveau 1), en de maatschappelijke zorg met
maatwerkinterventies en maatwerkvoorzieningen (niveaus 2, 3 en 4). Hoofdstuk 7 in deel twee gaat
in op de integrale toegang die de transities regelt tussen de genoemde schaalniveaus, met een
uitwerking van het op- en afschalen. In deel drie komt de kwaliteit van de maatschappelijke zorg
aan bod. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van acht bakens van de maatschappelijke zorg als houvast
bij de uitvoering en het beleid van de maatschappelijke zorg. Het referentiekader besluit met
hoofdstuk 9 over de monitoring van de kwaliteit van de maatschappelijke zorg, met een presentatie
van indicatoren voor de beoordeling van de kwaliteit op casus- en netwerkniveau.
In dit referentiekader noemen we de doelgroep van de maatschappelijke zorg mensen in
multiprobleemsituaties of de multi-problem groep. Wat afstandelijk spreken we soms ook over
‘huishoudens’ om hiermee de uiteenlopende leefsituaties en samenlevingsvormen van de mensen
te kunnen omvatten.
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Doelgroep, behoeften, doelen en functies
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2 Mensen in multiprobleemsituaties
Dit hoofdstuk beschrijft mensen in multiprobleemsituaties, de doelgroep van de maatschappelijke zorg. Na een profielschets volgt een schatting van de omvang. Daarna komen de heterogeniteit en de kenmerken van de populatie aan de orde, waarna dieper wordt ingegaan op
het onvermogen tot zelfregulering.

2.1 Profiel
De doelgroep van de maatschappelijke zorg bestaat uit mensen met een risico op uitval, de uitvallers zelf en mensen die weer aanhaken (Wolf, 2006). De groep omvat jongeren, volwassenen en
ouderen. Het merendeel is alleenstaand, maar daarnaast zijn er gezinnen, eenoudergezinnen en,
in mindere mate paren. Typerend voor de situatie van de mensen is het gelijktijdig voorkomen
van meervoudige, veelal sterk verweven problemen. Vaak is sprake van (combinaties van) sociaal
isolement, verwaarlozing van eigen lichamelijk functioneren, verwaarlozing of mishandeling van
eventuele kinderen, problemen met (huiselijk) geweld, vervuiling van de woonruimte en/of van de
woonomgeving, overlast, feitelijke dakloosheid of het ontbreken van stabiele woonruimte, financiële problemen en schulden, een slechte lichamelijke gezondheid en vaak ook ernstige psychische
aandoeningen en verslavingsproblematiek. Bij een aanzienlijk deel van de mensen zijn de verstandelijke vermogens beperkt (25 à 30%). Het merendeel van de mensen heeft weinig opleiding genoten, beschikt veelal over weinig arbeidskwalificaties en is werkeloos (en heeft over het algemeen
een lage sociaaleconomische status (SES)). De multiproblematiek bestaat soms tijdelijk, vaker
langdurig, en manifesteert zich ook wel over de generaties heen.

4

5

Gemeenten verwijzen hierbij
naar onderzoek van het
Centraal Plan Bureau (CPB)
(2014) naar stapelingseffecten
van in totaal elf wettelijke
voorzieningen (o.a. Bijstand,
Wet sociale werkvoorziening
(Wsw), Wet schuldsanering
natuurlijke personen (Wsw) en
ook gebruik van (zorgfuncties
van) langdurige zorg), gebaseerd op data van 2011. Van
de individuele gebruikers blijkt
55% een beroep te doen op
één regeling en 45% op twee
of meer (waarvan 4,2% op vier
of meer) (p.31). Op huishoudniveau gaat het om een redelijk
vergelijkbare verhouding. De
overlap in gebruik concentreert
zich op het terrein van zorg
of op het terrein van werk en
inkomen.
De Inspectie voor de
Gezondheidszorg onderscheidde in 2010 de volgende
(OGGZ)risicogroepen: (dreigende) huisuitzettingen, aanvragen
schuldhulpverlening, veelplegers, residentieel daklozen,
harddrugsverslaafden, woningvervuilingen, bemoeizorgklanten in zorg en multiprobleemgezinnen.

2.2 Schatting van de omvang
Er bestaat geen actuele, betrouwbare landelijke omvangschatting van de doelgroep van de maatschappelijke zorg. Een oude schatting in 2002 van ‘verkommerde en verloederde’ mensen, te
beschouwen als een deelpopulatie van de doelgroep, kwam uit op 110.000 mensen of 0,7 procent
van de bevolking (Lourens e.a., 2002). In 2007 werd bijna 1% van de volwassen bevolking tot de
OGGZ-groep gerekend en 4 à 5% tot de OGGZ-risicogroepen (Gezondheidsraad, 2011).
Gemeenten die inzicht in de omvang van de doelgroep cruciaal vinden voor een goede beleidsonderbouwing, hebben over het algemeen weinig betrouwbare informatie over de populatieomvang.
Veel gemeenten gaan bij hun inschatting van die omvang uit van de verhouding van 80-15-5: 80%
van de burgers redt zich prima, 15% redt het niet alleen en heeft maatschappelijke ondersteuning
nodig en 5% is aangewezen op intensieve en vaak ook permanente individuele arrangementen.4
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt in onderzoek naar sociale uitsluiting in de
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder uit op 5% ernstig sociaal uitgeslotenen (Hoff &
Vrooman, 2011). Vooralsnog lijkt het reëel om bij de omvang van de multi-problem groep uit te
gaan van 1% van de volwassen bevolking en voor de risicogroepen een bandbreedte aan te houden
van 1 tot 5%.

2.3 Een heterogene groep mensen op achterstand
Een beschrijving van de multi-problem groep als een enkele groep is een sterke vereenvoudiging
van een complexe realiteit. Maatschappelijke zorg wordt immers ingezet voor een verscheidenheid
aan (combinaties van) problemen en participatieachterstanden, waar de mensen in kwestie zich ook
bevinden (Van Hemert & Wolf, 2011). In de groep zijn deelpopulaties te onderscheiden waarbij één
of enkele kenmerken meer op de voorgrond staan. Denk aan dakloze mensen, woningvervuilers,
multiprobleemgezinnen, chronisch verslaafden, mensen met geweldservaringen, dak- en thuisloze
jongeren, straatprostituees en stelselmatige delictplegers.5 Tot de multi-problem groep horen
ook mensen met ernstige psychische aandoeningen, verstandelijke beperkingen en/of ernstige
verslavingsproblemen en ook demente, vereenzaamde ouderen en chronisch zieken, voor zover,
let wel!, zij voldoen aan de kenmerken van de doelgroepomschrijving (zie kader 2.1 hierna).
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2.4 Kenmerken
De doelgroep van de maatschappelijke zorg laat zich aan de hand van de volgende kenmerken
omschrijven. Alleen bij het voorkomen van meerdere kenmerken – hier tamelijk arbitrair bepaald op
drie of meer - is er sprake van multiproblematiek.

Kader 2.1 Kenmerken van mensen in multiprobleemsituaties
1. Het vermogen tot zelfregulatie is niet voldoende om in de eigen behoeften en bestaansvoorwaarden te voorzien (onderdak, voedsel, inkomen, sociale contacten, zelfzorg).
2. Problemen manifesteren zich gelijktijdig op meerdere leefdomeinen, zijn complex en sterk
verweven.
3. De gezondheid is vaak slecht (lichamelijke en psychische problemen, middelengebruik).
4. Er zijn risico’s voor de persoonlijke veiligheid en/of voor de veiligheid van andere personen.
5. Naastbetrokkenen zijn niet (meer) in staat of aanwezig om voldoende steun te bieden of
versterken juist het probleem.
6. De relatie met professionals is moeizaam en vaak niet stabiel.
7. Aanvullend op de beschikbare omgevingssteun is er te weinig professionele steun of onvoldoende afgestemde professionele steun.

2.5 Onvoldoende zelfregulering

6

Zelfredzaamheid staat zowel
voor een toestand van zelfredzaamheid als voor vermogens
‘om je zelf te redden’, ‘zelfstandig je leven te leiden en om je
eigen problemen op te lossen’
en ‘dagelijkse algemene
levensverrichtingen zelfstandig
te kunnen doen, bijvoorbeeld
wassen, aankleden en koken
en het vermogen om sociaal
te kunnen functioneren/
participeren’ (www.encyclo.nl;
gezien op 20-02-2015).

Zelfregulatie, ook wel zelforganiserend vermogen genoemd, betekent het zelf willen of kunnen
veranderen of beïnvloeden van (aspecten van) jezelf, van de wijze waarop je functioneert (Van der
Stel, 2013). Zelfregulatie geeft inzicht in de onderliggende mechanismen van stagnaties in het
functioneren. Om die reden heeft zelfregulering als leidend begrip de voorkeur boven zelfredzaamheid.6 De moeite van individuen in het nemen van eigen regie in het leven hangt samen met
problemen in de regulatie van zogenoemde executieve functies, namelijk:
• emoties, zoals angst, somberheid, onverwerkte rouw;
• cognities, beperkte verstandelijke vermogens, cognitieve beschadigingen;
• motivaties, denk aan hulpeloosheid, gevoel van verlamming, onwil en/of;
• gedrag, bijvoorbeeld gebrekkige impulscontrole zoals bij overmatig drankgebruik of een
eetverslaving.
Bij onvoldoende zelfregulatie zijn mensen als het ware overgeleverd aan hun impulsen en aan
omgevingscondities en raken zij bij een opeenstapeling van problemen en oplopende stress al snel
de greep op hun bestaan kwijt. De ervaren draaglast is daardoor veelal te groot voor hun draagkracht. Dit is ook kenmerkend voor mensen in multiprobleemsituaties (Van Hemert & Wolf, 2011).
Gebrekkige zelfregulatie heeft een negatieve invloed op het welbevinden en de gezondheid van
mensen.
Iemands’ zelfregulatie is niet statisch, maar is verder te ontwikkelen en kan ook, bij beperkingen,
tijdelijk of langdurend worden gecompenseerd en gesteund, bijvoorbeeld met sociale steun of
medicatie (Van der Stel, 2014). Daarmee is tevens gezegd, dat zelfregulering niet kan worden
beoordeeld op basis van uitsluitend de vermogens en het functioneren van het deel (persoon of
gezin), maar afhankelijk is van de (kwaliteit van de) diensten en steun van het geheel (informele
zorg, algemene voorzieningen, basiszorg, maatschappelijke zorg en gespecialiseerde zorg,
waaronder psychiatrische behandeling).
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3 Eigen regievoering en behoeften
Dit hoofdstuk gaat in op de eigen regievoering of zelfbepaling van mensen en het belang om
hieraan maximaal gevolg te geven, ook bij mensen met een beperkte zelfregulering. Dit
hoofdstuk beschrijft daarnaast de belangrijkste behoeften van mensen als vertrekpunt van
de maatschappelijke zorg.

3.1 Eigen regievoering of zelfbepaling
7

Deci & Ryan (2000; 2008) ontwikkelden de ‘theorie van zelfbepaling’, mede op basis van
onderzoek naar de drie basisbehoeften. Deze alinea is gebaseerd op hun werk.

Het nemen van eigen regie in het leven is wezenlijk voor mensen. Een ander woord voor eigen regievoering is zelfbepaling7 en dat concept verwijst naar drie basisbehoeften van mensen, namelijk:
• Autonomie waarbij (levens)doelen en activiteiten hun oorsprong vinden in de unieke eigen aard
van mensen en daardoor intrinsiek zijn gemotiveerd;
• Competenties die het vertrouwen en het vermogen geven voor het bereiken van zelfgekozen
doelen;
• Wederkerige, veilige en betekenisvolle verbindingen met anderen.
De mate waarin deze drie basisbehoeften – autonomie, competenties en verbondenheid - zijn
vervuld, bepaalt in hoge mate het welbevinden en de gezondheid van mensen. Hoe meer het eigen
gedrag als zelfbepaald wordt ervaren des te groter de intrinsieke motivatie en des te meer mensen
volharden in het bereiken van hun doelen. Zelfbepaling brengt mensen, anders gezegd, dichter bij
wat voor hen een zingevend bestaan is, waarin zij ook in hoge mate samenvallen met zichzelf.
Omgekeerd geldt, dat naarmate doelen en activiteiten worden ervaren als extern opgelegd (met
drang of dwang) en elk gevoel van controle in het bereiken van belangrijke doelen ontbreekt,
mensen hun motivatie verliezen en zelfs totaal kunnen kwijtraken en uiteindelijk nauwelijks nog in
beweging komen. In zo’n situatie overheerst de vervreemding, van zichzelf, anderen en de samenleving. Bij mensen in multiprobleemsituaties is het, ondanks het vaak opvallende gebrek aan motivatie, juist van belang om gevolg te geven aan hun zelfbepaling. Dit impliceert concreet maximale
ruimte voor zelfgekozen doelen en activiteiten. Grenzen aan de zelfbepaling komen in zicht als de
eigen belangen of de belangen van anderen of de samenleving ernstig worden geschaad, zoals bij
ernstige zelfverwaarlozing en/of zelfbeschadiging, ernstige overlast en/of geweld.

3.2 Behoeften als vertrekpunt
8

Cliënten uit de OGGZ-doelgroep
en bij hen betrokken professionals werd (in een concept mapping procedure) gevraagd om
met uitspraken aan te geven
wat zin en kracht geeft aan hun
leven, waarna elke deelnemer
deze uitspraken prioriteerde en
clusterde (Plantinga e.a.,
2013).

Wat het leven voor kwetsbare mensen zin en kracht geeft, zo blijkt uit een raadpleging8, is onder
meer de zekerheid van bestaansvoorwaarden (wonen, inkomen, activiteiten, veiligheid etc.), de
mogelijkheid om eigen keuzes te maken en eigen doelen te bereiken, de acceptatie van hun situatie
maar ook zich geaccepteerd weten door anderen, betekenisvolle en wederkerige relaties, betekenisvolle ervaringen en ook plezier en ontspanning.
De meesten willen wat van hun leven maken en weer kunnen dromen van een positieve toekomst.
Zij voelen zich over het algemeen goed, ervaren een zekere rust en stabiliteit, en ontwikkelen weer
hoopgevende perspectieven als hun leven op een aantal leefdomeinen op orde is. Die domeinen
zijn: gezondheid, wonen, financiën, dagactiviteiten, sociale relaties en veiligheid (Al Shamma e.a.,
2012). De maatschappelijke zorg vertrekt vanuit de behoeften op deze leefdomeinen. Die behoeften
zijn in schema 3.1 geformuleerd op populatieniveau. Vanzelfsprekend verschillen de behoeften
tussen personen en gezinnen, ook in de tijd. De zorg moet daarom op maat zijn en gebaseerd op
een uitgebreide krachten- en behoefteninventarisatie en een daarop aansluitend actieplan.
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Schema 3.1
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4 Doelen en visie
In dit hoofdstuk komen de doelen van de maatschappelijke zorg aan de orde. Daarnaast geeft
dit hoofdstuk een onderbouwing van de maatschappelijke zorg door bespreking van enkele
kernbegrippen in de doelformulering, namelijk: burgerschap, sociale uitsluiting, participatie
en herstel. Dit hoofdstuk gaat ook in op de gezondheid van mensen, als draaischijf in het
proces van uitsluiting en participatie en besluit met een visie op de maatschappelijke zorg
in enkele kernpunten.

4.1 Doelen van maatschappelijke zorg
De maatschappelijke zorg van mensen in multiprobleemsituaties heeft twee doelen, namelijk:
1
2

Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting door het vroegtijdig signaleren en
beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren (Wolf, 2006).
Het ondersteunen van het eigen herstel van kwetsbare mensen door het versterken van hun
participatie in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven, in het licht van de
rechten en plichten die verbonden zijn aan volwaardig burgerschap.

Bij het eerste doel ligt het accent op preventie, dat is het voorkomen van maatschappelijke uitval
en terugval. Preventieve interventies zijn vooral gericht op mensen met een hoog risico op sociale
uitsluiting en mensen die sociaal uitgesloten zijn. Bij het tweede doel ligt de focus op het herstel
van mensen die sociaal zijn uitgesloten en proberen weer aan te haken.
Aan de realisering van de doelen wordt op twee niveaus gewerkt, namelijk het niveau van:
• de casus, en dan gaat het meestal om personen of gezinnen. Realisering van het eerste doel is
op dit niveau veelal een belangrijke voorwaarde voor het productief kunnen werken aan het
tweede doel.
• de populatie en die omvat cliëntengroepen en risicogroepen. Op dit niveau worden voor de
doelbereiking de relationele, institutionele en structurele factoren aangepakt via onder meer
systeeminterventies, lokaal en regionaal beleid en wet- en regelgeving.
Hierna volgt een verdieping van de doelen door uitleg van de hierin gebruikte kernbegrippen. Deze
verdieping is nuttig bij het lokaal en regionaal (verder) onderbouwen en uitwerken van de uitvoering
en het beleid van de maatschappelijke zorg.

4.2 Onderbouwing in kernbegrippen

9

Zelfregulatie is enerzijds een
voorwaarde voor burgerschap
en anderzijds de opbrengst
daarvan (Van Gunsteren &
Den Hoed, 1992).

Burgerschap
Mensen in multiprobleemsituaties zijn en blijven burger ondanks hun vaak zwakke maatschappelijke
positie en soms ook bijzondere of lastige gedrag. Bij formeel burgerschap gaat het om de rechten
en plichten die horen bij het staatsburgerschap waarvoor alle burgers formeel en juridisch gelijk
zijn. Bij normatief burgerschap gaat het over de vraag wat van burgers verwacht mag worden, wat,
anders gezegd, ‘een goede burger’ is. Denk aan meedoen aan de (ontwikkeling van de) gemeenschap en het respecteren en onderhouden van gemeenschappelijke waarden en normen. Burgerschap geeft uitdrukking aan de verantwoordelijkheid van het collectief voor het individu en benadrukt omgekeerd de verantwoordelijkheid van het individu voor het collectief. Nauw verbonden aan
de notie van burgerschap is zelfregulatie.9 Van burgers mag verwacht worden dat zij naar vermogen
hun competenties ontwikkelen en zo autonoom mogelijk functioneren, zich ook zo autonoom
mogelijk opstellen in de zorgverlening. Van de samenleving mogen inspanningen worden verwacht
om mensen kansen te blijven geven voor het versterken van hun competenties en hen gelegenheid
te bieden door participatie die competenties daadwerkelijk te benutten (Couwenbergh e.a., 2014).
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10 Het SCP heeft het model van

sociale uitsluiting ontwikkeld
en getoetst (Jehoel-Gijsbers,
2004; Hoff & Vrooman, 2011).
De tekorten 1 en 2 verwijzen
naar de sociaal-culturele
dimensie, de tekorten 3 en 4
naar de economisch-structurele
dimensie.
11 Het percentage sociaal uitge-

slotenen is in SCP-onderzoek
bij: materiële deprivatie 22%;
sociale participatie 15%;
onvoldoende normatieve integratie 10 % en onvoldoende
toegang tot sociale grondrechten 7% (Hoff & Vrooman, 2011).
12 Als participatie wordt gedefi-

nieerd als concrete deelname
aan een bepaalde activiteit
(smalle opvatting) dan kunnen
beide concepten niet als
elkaars tegenhanger worden
beschouwd (zie Nationaal
Kompas Volksgezondheid;
www.nationaalkompas.nl/
participatie/samenhang;
gezien op 29-08-2014).
13 Dit is de kern van het model

van sociale kwaliteit (Van der
Maesen & Walker, 2005). Dit
model is vertaald in een sociale
index voor het meten van de
sociale kwaliteit van wijken of
gemeenten (zie Rotterdam,
2012) en is bijvoorbeeld ook
verwerkt in een krachtgerichte
basismethodiek voor kwetsbare
mensen: Herstelwerk (Wolf,
2012).
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Sociale uitsluiting
Sociale uitsluiting10 verwijst naar achterstanden van mensen in hun deelname aan de samenleving
en geeft een belangrijke indicatie van de afstand tot volwaardig burgerschap. Uitsluiting werkt
negatief door op het welbevinden van mensen en kan emotionele ongevoeligheid, verminderd
empathisch vermogen en ongevoeligheid voor pijn tot gevolg hebben (Nathan e.a., 2006). Een
toestand van sociale uitsluiting is te herkennen aan het ontbreken van toekomstperspectief in combinatie met: 1) tekorten in sociale participatie; 2) onvoldoende normatieve integratie; 3) materiële
deprivatie in de zin van armoede, en; 4) onvoldoende toegang tot sociale grondrechten.11 Bij het
proces van sociale uitsluiting gaat het om het voorkomen en de impact van (gestapelde) risicofactoren op micro, meso en macro niveau. Die factoren zijn in meer of mindere mate te beïnvloeden door
interventies en beleid. Een relatief groot risico op sociale uitsluiting lopen mensen met een laag
opleidingsniveau, een laag inkomen, een niet-westerse achtergrond, alleenstaanden en eenoudergezinnen en mensen met een slechte gezondheid (Hoff & Vrooman, 2011).
Participatie
Als multidimensionaal concept is participatie de tegenhanger van sociale uitsluiting.12 Participatie
staat hier voor het meedoen aan het maatschappelijke verkeer, in al zijn facetten. In essentie gaat
het om sociale kwaliteit13, dat staat voor:
‘De mate waarin burgers participeren in het sociale, economische en culturele leven en in de ontwikkeling van hun gemeenschap zodanig dat dit gunstig doorwerkt op hun welzijn en zelfrealisatie
waardoor zij ook weer invloed kunnen uitoefenen op de condities van hun bestaan.’
De mate van participatie van mensen is af te lezen aan de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen
en wordt beïnvloed door vier condities van sociale kwaliteit (zie kader 4.1).

Kader 4.1 Vier condities van sociale kwaliteit:
•
•
•
•

Sociaaleconomische zekerheid; de mate waarin mensen toegang hebben tot materiële en
omgevingsbronnen die nodig zijn voor maatschappelijke participatie en veiligheid.
Sociale cohesie; de mate waarin relaties, gebaseerd op (gedeelde) waarden, normen (solidariteit) en identiteiten, worden gedeeld en onderling verband hebben.
Sociale empowerment; de mate waarin capaciteiten en handelingsmogelijkheden van individuen
worden ondersteund en versterkt door sociale structuren en relaties.
Sociale inclusie; de mate waarin mensen toegang hebben tot en geïntegreerd zijn in diverse
instituties en in sociale relaties van het alledaagse leven.

Participatie geeft structuur en zin aan het leven, biedt gelegenheid competenties aan te leren of te
versterken en bronnen te verwerven (inkomen, steun etc.), maakt betekenisvolle verbindingen met
anderen mogelijk, versterkt gevoelens van eigenwaarde en is essentieel voor het ontwikkelen van
een eigen positieve identiteit. Bovendien krijgen mensen via participatie – het samen met anderen
doen van activiteiten met het oog op het bereiken van een beoogd doel - kritische feedback van
anderen en daardoor de gelegenheid hun gedrag beter te reguleren.
Het model van sociale kwaliteit geeft ook zicht op de maatschappelijke en institutionele context
van uitsluiting en participatie en op voor kwetsbare mensen belangrijke domeinen van interventie.
Het laat zien dat hoe meer mensen zijn ingebed in sociale en maatschappelijke netwerken des te
meer de overheid zich kan ‘beperken’ tot een voorwaardenscheppende rol bij de condities van
sociaaleconomische zekerheid en sociale inclusie. Bovendien kan het model helpen om te bepalen
wat er nodig is: volstaan interventies gericht op personen of gezinnen, zijn netwerkinterventies
nodig (denk aan een wijk- of ketenaanpak) en/of is ingrijpen in de systemen en structuren aan
de orde met beleid van overheden (denk aan armoedebeleid, veiligheidbeleid etc.). Naarmate de
maatschappelijke participatie van personen en gezinnen afneemt, zal de rol van de overheid (noodgedwongen) toenemen.
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4.3 Herstel
In het herstelbegrip komen de drang naar autonomie en zelfverwerkelijking via eigen gekozen
doelen en de fundamentele behoefte aan verbondenheid van mensen samen. Hoop, toekomstperspectief en steun en optimisme van familie en vrienden spelen een centrale rol in het herstelproces,
evenals de mogelijkheden om de eigen regievoering te versterken door zelf keuzes te maken,
beslissingen te nemen en risico’s aan te gaan.
Als uitkomst gaat het bij herstel om (Wolf, 2012):
• een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst, en;
• leven in veiligheid;
En, voortvloeiend uit de condities van sociale kwaliteit:
• bestaanszekerheid en bestaansvoorwaarden (inkomen, woonruimte, werk, activiteiten, etc.);
• betekenisvolle, wederkerige verbindingen met anderen;
• competenties, zelfwaardering en een positieve identiteit;
• toegang tot instituties, netwerken en rechten.
14 ‘Dit wil zeggen, samen met het

individu of het gezin te zoeken
naar specifiek voor hen motiverende en bemoedigende
beelden, waarden, activiteiten,
die hen zelfvertrouwen geven
en een besef van eigenwaarde,
ook al kunnen ze zich niet
meten met wat vandaag geldt
als model van succes.’ (De Dijn,
2011: 10)

Herstel betekent niet dat kwetsbare mensen moeten voldoen aan lastig voor hen te realiseren
modellen die de samenleving aanreikt, zoals zelfmanagement en participatie, die ook in de Wmo
2015 zijn verwoord. Essentieel is wel dat de oriëntatie hierop, ook op volwaardig burgerschap,
blijft bestaan. Versterking van de zelfregulatie in algemene zin (leren hoe om te gaan met stress
en tegenslag, leren je weg te vinden naar en bij instanties) is gegeven de zeer complexe en snel
veranderende samenleving voor kwetsbare mensen minstens zo belangrijk als het versterken van
taakgebonden competenties, zoals het beheren van het inkomen. In dezelfde lijn roept De Dijn
(2011) op tot versterking van de weerbaarheid van mensen.14 Uitgangspunt is wat mensen willen
en kunnen in relatie tot wat de omgeving en de samenleving vraagt en biedt (Wolf, 2012).

4.4 Gezondheid als draaischijf
15 Een slechte gezondheid geeft

een substantieel risico op
sociale uitsluiting, zo blijkt uit
opeenvolgende onderzoeken
naar sociale uitsluiting door
het SCP.
16 De hoofddimensies van

positieve gezondheid zijn:
lichaamsfuncties, mentale
functies en -beleving, spiritualiteit, kwaliteit van leven,
sociaal-maatschappelijke
participatie en dagelijks functioneren (Huber et al., 2013).

De gezondheid van mensen is een cruciale draaischijf in het proces van uitsluiting en participatie.15
Gezondheid wordt hier opgevat als positieve gezondheid16, dat is het vermogen van mensen om
zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven (Huber et al., 2011; 2013). Als zodanig verwijst gezondheid naar het in
paragraaf 2.5 toegelichte begrip zelfregulatie. Gezondheid wordt gezien als een onlosmakelijk
onderdeel van levenskunst en niet als iets dat pas nodig is als zich ziekten aandienen. Ziekte moet,
waar mogelijk, worden behandeld, maar belangrijk is evenzeer het versterken van zelfregie, weerbaarheid en gezondheidsvaardigheden. Gezondheid is in deze optiek nauw verknoopt met levenskwaliteit en houdt daarmee ook verband met menselijke waardigheid: Wat beschouwen we in de
Nederlandse samenleving als een minimaal menswaardig bestaan?
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4.5 Een visie in kernpunten
Een visie van de maatschappelijke zorg omvat in kernpunten:
• Sociale uitsluiting heeft te maken met onvoldoende zelfregulatie van mensen in combinatie met
onvoldoende toegang tot sociale en maatschappelijke bronnen en uitsluitingsmechanismen in
informele en institutionele systemen.
• Sociale uitsluiting en participatie zijn elkaars tegenhanger: de mate van sociale uitsluiting op
casusniveau is af te meten aan de hand van participatieachterstanden.
• Voor preventie en herstel is inzicht nodig in de mechanismen van onvoldoende zelfregulatie:
zelfregulatie is het probleem, maar ook de oplossing (Van der Stel, 2013).
• Gezondheid, als vermogen tot zelfregulatie, is een belangrijke draaischijf in het proces van
uitsluiting en participatie. Tijdige herkenning en behandeling van gezondheidsproblemen is
cruciaal voor preventie én herstel.
• Herstel is een vorm van levenskunst en staat voor het vermogen van mensen om zich gegeven
de uitdagingen van het leven aan te passen en een eigen regie te voeren met het oog op een
leven dat voor hen de moeite waard is en waarin (basis)behoeften zijn vervuld.
• De motor van herstel is zelfbepaling en dat betekent voor de oriëntatie van de maatschappelijke
zorg: a eigen regievoering van cliënten; b uitgaan van hun zelfgekozen doelen; c versterken en
uitbreiden van algemene en taakgebonden competenties, en; d versterken en uitbreiden van
wederkerige, veilige en respectvolle relaties met personen en netwerken.
• De maatschappelijke zorg biedt keuzemogelijkheden aan mensen in multiprobleemsituaties en
vraagt van hen naar vermogen een actieve, autonome opstelling in de zorgverlening.
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5 Het zorgspectrum en methodieken
In welke zorgfuncties moet worden voorzien om tegemoet te komen aan de behoeften van
mensen in multiprobleemsituaties? Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk.

5.1 Het zorgspectrum bij (dreigende) multiproblematiek
Om te kunnen voorzien in de behoeften van personen en gezinnen in multiprobleemsituaties zijn
vijf zorgfuncties nodig die het spectrum beslaan van preventie, opvang en herstel. De vijf zorgfuncties vormen samen het zorgspectrum bij (dreigende) multiproblematiek (zie figuur 5.1). Voor de
uitvoering en afstemming van de zorgfuncties zijn professionals van zorginstellingen verantwoordelijk. Denkbaar is, dat andere betrokkenen – de cliënt zelf, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en/of
naastbetrokkenen zoals familie, taken bij de uitvoering van deze functies (tijdelijk of langdurig)
overnemen. Dit zorgspectrum kan dan ook helpen bij de zoektocht om de inzet van professionele
zorg te verminderen.
Figuur 5.1

A Signalering & vroeginterventie
Signalering & vroeginterventie heeft als doel het voorkomen van erger en het verminderen van escalatie. Hierbij hebben alle netwerkpartners een taak, inclusief de gemeente. Partners die vanwege
hun unieke positie in het zorglandschap hierbij echt verschil kunnen maken zijn de woningcorporaties (woonconsulenten), huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en wijkpolitie.
De doelgroep bestaat uit mensen met een zorgtraject en mensen die nog niet in zorg zijn (nieuwe
cases). Het gaat om herkenning van signalen die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen en
tekortschietende zelfregulatie, en daarmee een inschatting van het risico op (verdere) sociale uitsluiting. Bijzondere aandacht vragen de eventueel aanwezige kinderen in het huishouden. Ook bij
hen moet worden nagegaan of zij verhoogd kwetsbaar zijn en steun nodig hebben. ‘Signalering is
een momentopname, het is een vorm van triage (‘niet pluis’) op basis waarvan besloten wordt dat
er iets moet gebeuren aan het gesignaleerde.’ (Sleegers, 2006) Vroeginterventie betekent voorzien
in acute hulp om de situatie of de toestand van personen en gezinnen weer (enigszins) beheersbaar
te maken en mensen zicht op een uitweg te geven. De uitkomst van signalering & vroeginterventie
is een keuze voor een passend vervolg. Deze zorgfunctie is een in de tijd beperkte activiteit die een
pro-actieve, outreachende werkwijze vergt. Signalering & vroeginterventie kan ook betrekking
hebben op deelpopulaties van mensen met (dreigende) meervoudige problemen. Denk aan het via
preventieprogramma’s beïnvloeden van alcohol- en drankgebruik, huiselijk geweld, waaronder
ouderenmishandeling, en programma’s voor de aanpak van bijvoorbeeld financiële problemen en
eenzaamheid.
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B Integrale toegang
De functie van integrale toegang beïnvloedt de werking van het hele zorgnetwerk voor mensen met
multiproblematiek en daarmee de hoogte van de uitgaven. De beoordeling gebeurt bij mensen die
nog geen ondersteuning krijgen en bij degenen die al in zorg zijn. De beoordeling bij de integrale
toegang omvat twee stappen, namelijk een quick scan en, bij complexe problematiek die de professionele bekwaamheid van lagere schaalniveaus vermoedelijk overstijgt, een integrale beoordeling
van de uitgangssituatie. De uitkomst van de triage is een keuze voor een passend aanbod dat tegemoet komt aan de behoeften van mensen met meervoudige problemen. Vanuit de integrale toegang
worden mensen, als dat aan de orde is, via een warme overdracht toegeleid naar vervolgondersteuning. De integrale toegang, inclusief toeleiding is een in de tijd beperkte activiteit. Voor het maken
van een betrouwbare beoordeling zijn professionals nodig met relevante deskundigheid, die zijn
getraind in het gebruik van instrumenten en/of het tijdig inschakelen van specialistische expertise,
bijvoorbeeld voor medisch-psychiatrische diagnostiek.
C Opvang
Bij ernstig tekortschietende zelfregulatie, verlies van woonruimte of bijvoorbeeld ernstige dreiging
of toepassing van geweld, kan een opname nodig zijn in de opvang. Voor feitelijk dakloze mensen
dient capaciteit beschikbaar te zijn voor (tijdelijk gebruik van) nacht- en dagopvang. Bij voorkeur
krijgen deze mensen laagdrempelig toegang tot Housing First (Wewerinke e.a., 2014). Daarnaast
geven crisisopvang- of time out voorzieningen mensen tijdelijke ondersteuning en respijt. Een
beperkt aantal mensen zal langdurig aangewezen zijn op een 24-uurswoonvoorziening, waaronder
beschermd wonen. De capaciteit van deze maatwerkvoorzieningen moet zo klein mogelijk blijven.
Belangrijk voor een goed functioneren van deze opvang is het voorkomen van wachtlijsten en te
hoge toelatingscriteria waardoor mensen geen plek in de opvang kunnen krijgen, hun heil elders
zoeken en niet de hulp krijgen die zij nodig hebben.
Vanaf de eerste dag wordt in crisis- en time out voorzieningen, bij voorkeur ook in de nachtopvang,
gewerkt aan een terugkeer naar (begeleid) zelfstandig wonen. Snelle doorstroom is het streven, ook
bij de woonvoorzieningen, maar voorkomen moet worden dat mensen terugglijden in dakloosheid.
Bovendien: voor door- en uitstroom zijn betaalbare woningen op de sociale woningmarkt nodig. Die
woningen zijn bijzonder schaars.
D Transitieondersteuning
Transitieondersteuning betreft het tijdelijk ondersteunen van personen of gezinnen tijdens een
kritische fase in hun leven met een verhoogd risico op onder meer hernieuwde uitsluiting, herhaalgeweld en/of criminele recidive. Die kritische fase kan het gevolg zijn van ingrijpende levensgebeurtenissen, sterk geëscaleerde situaties (zoals bij tijdelijk huisverbod vanwege geweld) en/of
vertrek uit een maatwerkvoorziening, gevangenis of ziekenhuis. In dit laatste geval gaat de transitieondersteuning vooraf aan het ontslag. De maatwerkvoorzieningen zorgen, anders gezegd, voor
ontslagvoorbereiding en dat impliceert onder meer een warme overdracht naar vervolgondersteuning
en voor bepaalde tijd een terugkomgarantie voor cliënten. Transitieondersteuning omvat het
praktisch en emotioneel ondersteunen van een huishouden, het versterken of uitbreiden van het
sociale en professionele netwerk en het borgen van integraal maatwerk en de continuïteit van zorg.
De transitiefunctie is tijdelijk.
E Herstelondersteuning
Herstelondersteuning richt zich op het ondersteunen van personen in hun eigen herstelproces in de
richting van een door henzelf gekozen kwaliteit van leven. Herstelondersteuning door professionals
is systeemgericht, betrekt alle mensen in het sociale netwerk bij de begeleiding, richt de ondersteuning als dat nodig is ook op betrokkenen in dit netwerk, werkt aan de versterking of uitbreiding
van eigen regievoering, algemene en taakgebonden competenties en sociale contacten en maakt
gebruik van de bronnen in de natuurlijke omgeving. Onderdeel van herstelondersteuning is harm
reduction, dat is gericht op de beperking van de schadelijke gevolgen van problematisch gebruik
van alcohol, drugs (soft- en harddrugs) en pillen & medicatie. Herstelondersteuning kan versterkt
worden door e-health programma’s en innovaties, zoals via domotica en technologische ontwikkelingen. Dat kan ook besparingen opleveren.
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5.2 Methodieken
Door het gebruik van methodieken kunnen professionals voorzien in de genoemde zorgfuncties.
Een methodiek is een op theorie gebaseerde, systematische manier van werken om in een begeleidingstraject met personen of gezinnen bepaalde doelen te bereiken. De kans op een positief
verschil in de levens van cliënten is groter als professionals methodieken van bewezen waarde
gebruiken. De methodiek moet goed beschreven zijn, goed onderbouwd (op theorieën gebaseerd)
en bij voorkeur ook bewezen effectief (zie de drie criteria voor de erkenning van methodieken;
www.movisie.nl/databank effectieve sociale interventies). Daarnaast moet een methodiek goed
uitvoerbaar en overdraagbaar zijn. Belangrijk is steeds ook het methodisch handelen te enten op
de zogenaamde werkzame elementen in begeleidingsprocessen (‘What works’ principes), zoals een
goede werkrelatie, het blijven bieden van hoop op herstel en een betere toekomst, en het versterken
van de basisbehoeften van mensen aan autonomie, competenties en verbindingen. Het werken met
wetenschappelijk onderbouwde methodieken betekent geenszins een standaardaanpak die uitgaat
van ‘one size fits all’. Integendeel, de methodieken geven cliënten en professionals alle ruimte om
maatwerk te leveren en aansluitend op de vragen en behoeften in de situatie (zelfgekozen) doelen
te stellen en acties te ondernemen.
Bij elke zorgfunctie is een aantal methodieken te noemen met een zekere ‘staat van dienst’, die
overigens lang niet altijd bewezen effectief zijn, wel in de praktijk lijken ‘te werken’. Raadpleeg
hiervoor ook de databank sociale interventies van Movisie en Impuls. Hierna volgen per functie
enkele voorbeelden, die overigens niet alle in de databank zijn te vinden.
Bij ‘signalering en vroeginterventie’ gaat het onder meer om bemoeizorg, ‘Er op af’, eigen kracht
conferenties, en de ‘Aanpak Voorkoming escalatie’ (Bouman & Drouven, 2015). Voor het goed
uitvoeren van de functie ‘integrale toegang’ doen verwijsmodellen en instrumenten er meer toe.
Denk aan het verwijsmodel GGz-huisartsen en de in ontwikkeling zijnde ‘Wegwijzer ondersteuning
Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen’ (Phrenos e.a). Voor de ‘Opvang’ is
outreach relevant, evenals op de empowerment van mensen gerichte werkwijzen als de presentiebenadering, Herstelwerk en het Systematisch Rehabilitatiegericht handelen (SRH). Bewezen effectief
bij de transitieondersteuning is ‘Critical Time Intervention’, dat is een in de tijd beperkte interventie
die mensen in een kritische fase van hun leven ondersteunt. Specifiek bij huiselijk geweld heeft
‘Begeleide terugkeer’ haar sporen verdiend. Voorbeelden van methodieken bij herstelondersteuning
zijn Housing First, Herstelwerk, een inmiddels ook in het sociale domein toegepaste krachtgerichte
basismethodiek en de uit de GGZ bekende rehabilitatiebenaderingen (o.a. Individuele Rehabilitatiebenadering) en flexibele Assertive Community Treatment (F-ACT).
Het in een praktijk bepalen van de toe te passen methodiek(en) is belangrijk, omdat dit meer eenduidigheid geeft in de benadering en begeleiding van cliënten (en hun omgeving), duidelijker is
wat de taken en verantwoordelijkheden van de professionals zijn (en wat zij niet meer doen), welke
professionele competenties en bekwaamheden hiervoor nodig zijn en welke randvoorwaarden nodig
zijn om de methodiek succesvol uit te kunnen voeren (denk aan case load, training & coaching,
inzet van ervaringsdeskundigen & vrijwilligers, registratie, financiën etc.).
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6 Van zelfmanagement tot maatschappelijke zorg
Dit hoofdstuk beschrijft een zorgmodel bij (dreigende) multiproblematiek met diverse
schaalniveaus. Wat volgt is een beschrijving van zelfmanagement, basiszorg en, op de
hogere schaalniveaus, maatschappelijke zorg.

6.1 Zorgmodel bij sociale uitsluiting en participatie
17 Dit zorgmodel is een uitwerking

van de OGGZ-ladder die
beschreven is in bijlage 2.
18 Soms kiezen gemeenten,

meestal de kleinere gemeenten,
niet voor wijkteams. De informatie uit dit hoofdstuk kan dan
mogelijk helpen bij het bepalen
van de basiszorg (uit te voeren
door samenwerkende professionals, eventueel gesteund
door een team van experts) ten
opzichte van onder meer de
maatschappelijke zorg.

Het ‘zorgmodel bij sociale uitsluiting en participatie’17 (zie schema 6.1) is een bruikbaar hulpmiddel om (groepen) kwetsbare mensen te lokaliseren en daarnaast ook nuttig om de aard en
intensiteit van zinvolle interventies te bepalen, als ook de focus van het beleid. Het model omvat
potentiële interventieniveaus waarop in het proces van sociale uitsluiting in de uiteenlopende
contexten kan worden ingegrepen. Onvoldoende inspanningen op de niveaus kunnen leiden tot niet
herkenning van problemen en (ten onrechte) niet interventie met als risico verdere uitval of terugval
(Wolf, 2006).
Niveau 0 van het zorgmodel omvat datgene waarin mensen zelf en hun naastbetrokkenen kunnen
voorzien. Niveau 1 bestaat uit basiszorg, dicht bij de mensen, in veel gemeenten geboden vanuit
gebiedsgerichte wijkteams.18 Deze niveaus vormen tezamen de basis van de maatschappelijke
zorg. De maatschappelijke zorg als zodanig omvat ambulante maatwerkinterventies (niveau 2) en
maatwerkvoorzieningen (niveaus 3 en 4).

Schema 6.1
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19 De uitgevoerde

Maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKB’s) naar
wijkteams ‘aan de voordeur’
geven gematigd positieve
resultaten: huishoudens met
(potentiële) problemen worden
eerder bereikt, waardoor
escalatie wordt voorkomen,
maar waardoor ook de interventiekosten stijgen; de
hulpverlening zou efficiënter
zijn en daardoor (in potentie)
kostenbesparend (Larsen e.a.,
2014: 1). Evaluaties van wijkteams in onder meer Utrecht
en Amersfoort laten zien, dat
hulpverleners de onderlinge
communicatie verbeterd vinden
en de cliënt zich beter gehoord
voelt. De teams lopen soms wel
aan tegen de grenzen van hun
mogelijkheden. Over de kosteneffectiviteit is het moeilijk
om een inschatting te maken.
Voor cliënten met een eenvoudige hulpvraag is de inzet van
een wijkteam wellicht niet
kosteneffectief (CPB, 2014: 59).
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Hoe adequater de probleemherkenning en hierop afgestemde probleemoplossing en bronnenversterking op de lagere niveaus, des te minder nodig is aanvullende maatschappelijke zorg van
de hogere niveaus. Voor de inrichting van de maatschappelijke zorg is het daarom van groot belang
te weten:
• In welke behoeften mensen met multiproblematiek via zelfmanagement en informele zorg zelf
kunnen voorzien, ook in geval van een (dreigende) crisissituatie (niveau 0);
• Wat de basiszorg (niveau 1) voor deze mensen kan doen, wanneer de grenzen daarvan in zicht
komen, en wat de basiszorg niet kan of moet willen doen.
Gemeenten hebben over het algemeen niet bijzonder veel informatie om met het oog op de doelen
van preventie en herstel harde uitspraken te kunnen doen over de ondersteuningskracht van de
niveaus 0 en 1, en wat aanvullend nodig is op de niveaus 2, 3 en 4. Er is in Nederland, anders
gezegd, betrekkelijk weinig robuust onderzoek gedaan naar het succes van zelfmanagement van
kwetsbare groepen. Bovendien is de betrekkelijk recent gestarte basiszorg in de wijkteams nog pril
en is er nog relatief weinig bekend over de impact ervan op de dagelijkse kwaliteit van leven van
personen en gezinnen in multiprobleemsituaties.19 Gemeenten moeten dus beleidskeuzes maken
over de maatschappelijke zorg, terwijl de kennisontwikkeling van de basis van deze zorg, op de
niveaus 0 en 1, nog relatief zwak is.

6.2 Zelfmanagement
Zelfmanagement staat voor de vaardigheid van cliënten om in het dagelijks leven met tegenslagen
en gezondheidsproblemen om te gaan en daarbij zelf oplossingen te zoeken en de regie te houden
over hun eigen leven. Het betekent zelfstandig keuzes kunnen maken, zowel in het alledaagse leven
als in de zorg en ondersteuning, en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het leven, en de keuzes
die daarbij komen kijken (LPGGz, 2014).
Kenmerkend voor personen en gezinnen met meervoudige, complexe problemen is juist hun moeite
met zelfregulering. De mate waarin zij in staat zullen zijn om zich op relatieve eigen kracht in de
samenleving te handhaven is over het algemeen sterk afhankelijk van hoe responsief en ondersteunend sociale en maatschappelijke netwerken en algemene voorzieningen zijn. Het voert te ver
om hier in te gaan op de functies van deze netwerken en voorzieningen en hoe die ten bate van
kwetsbare mensen zijn te versterken (denk aan antistigma maatregelen en drempelverlaging van
regelingen of voorzieningen door aanpassing van toelatingscriteria).
Zelfmanagement ontstaat niet vanzelf (LPGGz, 2014). Het vraagt om een rolverandering van cliënten
en professionals, het besef van de eigen cruciale rol in het herstelproces en vaardigheden om met
de juiste informatie en bronnen te werken aan dat herstel. Vrijwilligers en algemene voorzieningen
kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren, namelijk door informatie en netwerken toegankelijk te maken, en momenten van noodzakelijk of toevallig contact (bijvoorbeeld in het kader van
uitkeringen) te benutten om breder in gesprek te gaan over wat iemand nodig heeft (Hessels &
Van Biene, 2012: 76). In kader 6.1 worden bronnen van zelfmanagement weergegeven.
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Kader 6.1 Bronnen van zelfmanagement bij (dreigende) multiproblematiek
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Signaleringsplan, crisiskaart en zelfbeschikkingsovereenkomst;
Veiligheidsplan bij huiselijk geweld;
Perspectief op onderdak in eigen netwerk en/of in zelfbeheer bij dreigende wooninstabiliteit
(logeeradres, zorghotel);
Buddy’s en vriendendiensten;
Eigen herstelactieplan en eigenaar van eigen (medische) dossier;
Persoonsgebonden budget (pgb);
Cursussen, zoals ‘Herstellen doe je zelf’, ‘Zicht op herstel’, HEE-cursussen;
Zelfmanagement via Wellness Recovery Action Planning (WRAP; Copeland, 1997); Person
Centred Planning (Cambridge & Carnaby, 2005) en FotoVoice; bewustwording van stigma,
zelfstigma en discriminatie en vaardigheden hoe hiermee om te gaan (www.anoiksis.nl);
Psycho-educatie die verwijst naar educatieve of opvoedkundige interventies om mensen te leren
omgaan met hun beperkingen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang,
meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking;
E-health om cliënten te informeren en ondersteunen bij hun vragen (via een zorgnet of –portaal)
en/of specifieke e-health programma’s, zoals ‘Grip op je dip’;
Gebruik van buurtnetwerken en –initiatieven, zoals maaltijdvoorzieningen, en;
Een academie die mensen traint in kennis en vaardigheden voor zelfmanagement (verg. NYFER,
2012).

6.3 Basiszorg
6.3.1 De basiszorgmatrix
In welke behoeften van mensen in multiprobleemsituaties moet aan de basis worden voorzien?
Om dit scherp te krijgen is voor dit referentiekader de ‘basiszorgmatrix’ ontwikkeld (zie schema 6.2)
met een beschrijving van vier zorgfuncties (exclusief de functie ‘opvang’). De basiszorgmatrix kan
helpen bij de bepaling van de taakstelling van de sociale wijkteams in relatie tot personen en
gezinnen in multiprobleemsituaties.
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Schema 6.2
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Bij de in schema 6.2 weergegeven zorgfuncties past een bepaalde professionele bekwaamheid.
Een onderscheid is gemaakt in:
• Generieke bekwaamheid die verwijst naar competenties bij de uitvoering van basistaken, zoals
het leggen en onderhouden van een werkrelatie, het met cliënten opstellen van een actieplan
en het geven van hulp bij het dagelijkse functioneren;
• Specifieke bekwaamheid die slaat op competenties bij de uitvoering van domein-, functie- of
doelgroepgebonden taken. Denk aan hulp bij problematische schulden of dagactiviteiten &
werk, de beoordeling bij de integrale toegang en hulp aan specifieke groepen, zoals mensen
met een (licht) verstandelijke beperking of ouderen;
• Gespecialiseerde bekwaamheid die refereert aan specialistische behandeling of gespecialiseerde zorg door daartoe bevoegde beroepsgroepen en die bijvoorbeeld nodig is bij het voorschrijven van medicatie.
6.3.1 De taakstelling van wijkteams

20 De sociale wijkteams worden

wel de ‘ogen en oren’ van de
wijk genoemd, en het eerste
aanspreekpunt voor burgers
met vragen over zorg en/of
participatie (CPB, 2014: 54).
In de sociale (wijk)teams zijn
professionals uit verschillende
organisaties en disciplines
bijeengebracht die voor een
integrale en generalistische
aanpak van sociale problematiek moeten zorgen: één gezin,
één plan, één regisseur (Oude
Vrielink e.a., 2014).
21 Helder moet zijn welke doelen

van de vele wettelijke bepalingen (zoals: wet publieke
gezondheid, gemeentelijke
schuldhulpverlening, WMO,
Jeugdwet etc.) die op het bordje
van de gemeenten zijn gelegd,
voor rekening komen van een
sociaal wijkteam. Belangrijk is
om de wetten in hun onderlinge
verband te beschouwen om
vervolgens voor het wijkteam
een integrale doelstelling te
bepalen die de afzonderlijke
wetten (of beleidskaders)
ontstijgt. Explicitering van de
doelstelling is nodig, omdat
professionals in het wijkteam
hieraan hun ‘gerechtvaardigd
doel’ ontlenen om gegevens te
delen (advies van gezondheidsjuriste Mw mr J.J.A. van Boven,
expert in Ondersteuningsteam
Decentralisaties (OTD) van de
VNG; zie ook noot 26).

Smal of breed
De variatie in sociale wijkteams20 is groot. Er zijn teams die voor alle huishoudens in de wijk
beperkte taken uitvoeren, teams waarbij de focus ligt op mensen met zware en complexe problemen
en die intensieve zog bieden, en alle varianten daartussen (Oude Vrielink e.a., 2014). Veel wijkteams
lijken te worstelen met hun taakstelling en taakafbakening, ook omdat de doelen van het team niet
altijd helder zijn.21 De vraag is of wijkteams vooral de functies ‘signalering & vroeginterventie’ en
‘integrale toegang’ vervullen of dat die teams daarnaast ook - voor alle of enkele deelpopulaties
mensen met meervoudige, complexe problemen - uitvoering geven aan de functies ‘transitieondersteuning’ en ‘herstelondersteuning’. Of worden deze functies in aparte teams belegd? De achterliggende vraag betreft feitelijk de breedte en diepte van de taakstelling van de wijkteams. Als steun
in dit proces volgt in het kader 6.2 hierna een grove typering van een smalle en brede taakstelling
van wijkteams met een schets van mogelijk onbedoelde gevolgen.

Kader 6.2 Taakstelling van wijkteams: smal of breed
1

Smalle taakstelling
Keuze voor een beperkt functieprofiel (signalering & vroeginterventie en integrale toegang) voor
alle burgers met vooral enkelvoudige vragen. Overwegingen: vrij toegankelijk, laagdrempelig,
meer oog voor versterking informele en algemene ondersteuning in de wijken, generieke
bekwaamheid voldoet doorgaans, risico op niet-herkenning van signalen bij en onderbegeleiding van personen en gezinnen in multiprobleemsituaties, verantwoordelijkheid voor deze
personen en gezinnen ligt in principe op hogere schaalniveaus, extra schakelingen nodig (naar
schaalniveaus 2, 3 en 4), dossierinformatie verspreid over meerdere niveaus, verantwoordelijkheid voor onderhoud van contacten met relevante netwerken ligt veelal op hogere schaalniveaus.

2

Brede taakstelling
Keuze voor een breed functieprofiel (signalering & vroeginterventie, integrale toegang, transitieondersteuning en herstelondersteuning) voor alle burgers, inclusief personen en gezinnen in
multiprobleemsituaties. Overwegingen: trapsgewijze toegankelijkheid van onderdelen van het
team, naast generieke bekwaamheid is ook specifieke en gespecialiseerde bekwaamheid nodig,
integraal maatwerk bij multiproblematiek, risico op overbegeleiding en -behandeling, ook bij
enkelvoudige problemen, noodzaak om in het team contacten te onderhouden met alle relevante
netwerken & sectoren, risico op verwijdering van informele en algemene ondersteuning in de
wijken door intensiteit van begeleiding en trekkracht van hogere schaalniveaus voor leveren van
maatwerk.
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22 Het CPB (2014) onderkent het

voordeel van gespecialiseerde
bekwaamheid in wijkteams,
maar wijst ook op de risico’s
van de inzet van zorgaanbieders: ‘Wanneer de zorgaanbieder betaald wordt per cliënt
of per uur geleverde zorg,
heeft de zorgaanbieder er
belang bij om zoveel mogelijk
cliënten door te verwijzen
naar de voorzieningen die de
zorgaanbieder levert. Bij populatiebekostiging of een vast
budget heeft de zorgaanbieder
juist een prikkel om zo min
mogelijk door te verwijzen naar
eigen voorzieningen.’ (p.58)
23 Met het oog op kostenbespa-

ring wordt substitutie van taken
van belang geacht; het wijkteam neemt taken over van
reguliere organisaties en meer
taken gebeuren door de cliënt
zelf, het eigen netwerk en vrijwilligers (Larsen e.a., 2014). De
vraag is of dit bij de doelgroep
van de maatschappelijke zorg
mogelijk is zonder verlies van
kwaliteit en resultaat. Er zijn
signalen, zoals bij de aanpak
van schulden bij dreigende
huisuitzettingen, dat de toenemende inzet van vrijwilligers als
gevolg van bezuinigingen leidt
tot een niet productieve verlaging van het deskundigheidsniveau (Wewerinke e. a., 2015).
24 De nota ‘Sociale wijkteams in

ontwikkeling’ (KPMG/Plexus,
2013), waarvan in deze en
volgende paragrafen dankbaar
gebruik is gemaakt, bevat voor
het maken van keuzen veel
informatie, zoals over de vooren nadelen van een apart
gespecialiseerd team (p.23).
25 OZO is de naam van een nieuwe

netwerkorganisatie die arrangementen bundelt en faciliteert
voor mensen met een hulpvraag. OZO sluit aan op
bestaande collectieve arrangementen van buurtcentra, verenigingen en zorgaanbieders. Het
OZO concept is bedoeld om een
groot deel van de Wmo-groep
de mogelijkheid te bieden om
op een betaalbare wijze deel te
nemen aan arrangementen op
het gebied van werken, leren en
beleven (www.ozodoeikmee.nl;
gezien op 16-08-2014).
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Als gemeenten kiezen voor een brede taakstelling, wat tevens een verdieping inhoudt op domeinen
en/of doelgroepen, dan zijn voorwaarden nodig om het werk in het team met behoud van kwaliteit
te kunnen (blijven) doen. Of de realisering van die voorwaarden, denk aan het toevoegen van specifieke en/of specialistische bekwaamheid, leidt tot de verwachte kwaliteit en beoogde uitkomsten
van de basiszorg en de gewenste kostenbesparing, zal vervolgens uit evaluaties moeten blijken.22
Onbedoeld gevolg van een te brede of diepe scope van het werkdomein van een team kan zijn dat
de span of control van een team wordt overschreden en de kwaliteit van zorg onder druk komt
(KPMG/Plexus, 2013). Overigens kan dit ook gebeuren bij een team met een smalle taakstelling
waarbij het volume en de concrete invulling van een zorgfunctie niet (meer) in verhouding staan tot
de beschikbare capaciteit en bekwaamheid van medewerkers. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen
als het team bij de ‘integrale toegang’ tevens verantwoordelijk is voor de beoordeling van personen
en gezinnen in multiprobleemsituaties, ook van degenen die zich aanmelden op de schaalniveaus
2, 3 en 4. Vanzelfsprekend is in wijkteams een mix van functies mogelijk, dus een combinatie van
smal en breed.
Overwegingen
De wijkteams zijn in veel gemeenten in ontwikkeling of, in vele varianten, nog erg pril in uitvoering,
veelal onder uiteenlopende noemers, waarbij soms een regionaal werkend team van experts is
opgezet ter ondersteuning van de professionals in de wijkteams. Het is aan de gemeenten om te
besluiten wat de doel- en taakstelling is van zo’n team, hoe het wordt ingericht en doorontwikkeld,
en hoe zo’n integraal werkend team heet. Zo’n team moet op den duur goed zijn verankerd in de
(historisch gegroeide) ondersteuningsstructuren in het gebied, sociaal en professioneel, om maximaal van die bronnen gebruik te kunnen blijven maken. In de gebieden starten de wijkteams,
anders gezegd, niet bij nul. Eerstelijnsdisciplines, zoals de huisartsen, wijkverpleegkundigen en
maatschappelijke werkers, beschikken over veel kennis en ervaring, ook in relatie tot mensen in
multiprobleemsituaties, en hebben samen met partners op de verschillende schaalniveaus al de
nodige ondersteunende infrastructuren opgebouwd. Een belangrijke vraag bij de start en de evaluatie van de wijkteams is dan ook wat ten opzichte van de ontwikkelde expertise en infrastructuur de
precieze toegevoegde waarde van de wijkteams is, mede gelet op de kosten.23
Bij de inrichting van de wijkteams, in het bijzonder bij de afweging om ondersteuning te bieden
aan mensen met (dreigende) meervoudige problemen, hangen de keuzes mede samen met enkele,
onderling verweven, condities, zoals:24
• het werkgebied (bepaalde wijken, stedelijk of regionaal) & de omvang en kenmerken van de
bevolking (leeftijdsopbouw, samenstelling van huishouden, werk & inkomen, gezondheid, etc.);
• het verwachte bereik in aantal, kenmerken en mate van sociale uitsluiting van de multi-problemen risicopopulatie en de heterogeniteit hiervan;
• de draagkracht en responsiviteit van burgers en sociale en maatschappelijke netwerken, zoals
de OZO’s;25
• de beschikbaarheid, toegankelijkheid (inclusief geografische afstand tot) en kwaliteit van
eerstelijnszorg (huisartsen, praktijkondersteunershuisartsen GGz, wijkverpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, etc.) en algemene voorzieningen, gebiedsgericht en ook stedelijk &
regionaal;
• de beschikbaarheid en kwaliteit van een schil om het team, in de vorm van een laagdrempelige
leun- en steunstructuur, met ook vrijwilligers.
Ingeschatte volume
De keuze voor de taakstelling, voor waar de bemoeienis van de wijkteams met personen en
gezinnen in multiprobleemsituaties begint en eindigt, zal vooral worden ingegeven door het ingeschatte volume aan niet vervulde behoeften van uiteenlopende deelpopulaties van kwetsbare
mensen in het werkgebied. Dat volume is bij benadering te bepalen aan de hand van wijkanalyses,
gezondheidsmonitoring van de lokale bevolking en systematische monitoring van deelpopulaties:
via de basiszorg bereikte en niet bereikte. Is met het voorzien in deze behoeften op de diverse
leefdomeinen zoveel uren gemoeid dat ondersteuning vanuit een apart team voor ambulante
maatwerkinterventie doelmatig is en de nadelen van zo’n team (verlies van integratie, meer afstemming en werkafspraken nodig) daarmee opwegen tegen de voordelen?
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26 Als de doelstelling van het

wijkteam helder is dan is een
belangrijke vervolgstap het
maken van een ‘privacyreglement’ waarin staat beschreven
op welke wijze de professionals, gerelateerd aan de doelstelling, in het team informatie
uitwisselen. De privacyprotocollen van de moederorganisaties van de deelnemende
professionals voldoen hier niet.
Noodzakelijk is dat een sociaal
wijkteam beschikt over een
eigen privacyreglement op
basis waarvan professionals
als team kunnen werken. De
Wet bescherming persoonsgegevens biedt de bouwstenen
voor het op te stellen privacyreglement, evenals het document ‘Zorgvuldig en Bewust’
(ministerie van BZK, 2014),
alsmde de ‘Privacyscan’ van
de VNG (VNG 2014). Een goedgekeurde uitwerking daarvan
is het Grondslagdocument van
de Leertuin Zorg en Veiligheid
(www.hetccv.nl). Naast vastlegging, vereist het werken
volgens het privacyreglement
scholing.
27 Het betreft hier de zogenoemde

taakomvang; doen professionals bepaalde of (vrijwel) alle
trajectgebonden activiteiten;
signaleren, ontmoeten,
inschatting maken, opstellen
van actie- of ondersteuningsplan, uitvoeren/interveniëren,
afstemmen/coördineren, overleg met instanties, evalueren,
doorverwijzen, verantwoorden
(Oude Vrieland e.a., 2014).
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De diverse overwegingen komen samen in enkele cruciale besluiten over:
• Wat de doelstelling26 van het wijkteam is, en wat de taakstelling (welke functies & leefdomeinen);
• Voor welke burgers de wijkteams werken (alle of specifieke huishoudens);
• De toegang tot de teams en de condities verbonden aan deze toegang;
• Wat de aard van de activiteiten27 is en wat de duur en intensiteit van de ondersteuningstrajecten;
• Wat de taken en bevoegdheden zijn van de in het team werkzame professionals;
• Volgens welke methodieken de professionals geacht worden te werken;
• Wat een passende capaciteit en mix van bekwaamheden van het team is (gezien de breedte,
diepte en omvang van de taken) en wat dit betekent voor de samenstelling van het team en de
verhouding hierbij tussen generalisten en specialisten.
Uitsplitsing?
Als gemeenten kiezen voor functie- en taakuitsplitsing in de zorg voor huishoudens met een stapeling van problemen dan zal dat veelal gebeuren in de vorm van stedelijk of regionaal werkende
eenheden voor:
– Specifieke domeinen, zoals werk & inkomen of crisishulp in ernstig geëscaleerde situaties
zoals bij huiselijk geweld of acute psychische problematiek. De uitvoering van dit soort specifieke
taken is veelal belegd bij algemene voorzieningen, zoals de Kredietbank, de Sociale Dienst en
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of bij aparte eenheden, zoals de
Vangnetteams, Meldpunten bijzondere zorg of ‘Voorkomen van Huisuitzetting’.
– Specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld wanneer de verschillen in de benodigde aanpak van in het
gebied waargenomen deelpopulaties (van een substantiële omvang) te groot zijn en zich niet
laten verenigen in een breed integraal werkend team. Denk aan de zogenoemde bemoeizorgteams voor ‘zorgmijders’ en de F-ACT-teams voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Hierin een besluit nemen is voor gemeenten een lastige opgave. Belangrijk in de besluitvorming is
diepgaande kennis van de populatie en de deelpopulaties hierin. Nodig is daarnaast inzicht in wat
er komt kijken bij de uitvoering van domein- of doelgroepgebonden taken, welke bekwaamheden
hierbij zijn vereist en wat het aan capaciteit en hulpmiddelen vraagt om de kwaliteit van de uitvoering te blijven borgen, mogelijk op andere, minder voor de handliggende manieren. Ook vraagt
dit proces van gemeenten inzicht in wat er gebeurt in belangrijke sectoren, zoals de (geestelijke)
gezondheidszorg. Denk aan de ontwikkelingen in de curatieve GGZ (met een stelsel van ‘generalistische basis GGZ’ en ‘gespecialiseerde GGZ’ waarvoor een verwijsmodel werd ontwikkeld) en de
langdurige intramurale geestelijke gezondheidszorg die vanaf 1 januari 2015 niet meer onder de
AWBZ valt. Nadrukkelijk speelt in de besluitvorming mee wat de gemeenten aan financiële middelen
beschikbaar hebben. Gemeenten moeten meer doen met minder geld.
Afspraken
Als in een gebied meerdere teams naast elkaar werken, deels gebiedsgericht, deels stedelijk/
regionaal, dan zijn afspraken nodig over in ieder geval:
• het verlenen van toegang;
• de taakstelling en activiteiten (geen hiaten, geen storende overlap etc.);
• de trajectcoördinatie en wie op welk moment regie heeft;
• de overdracht of het (tijdelijk) betrekken van professionals uit andere teams of organisaties;
• hoe te werken met één ondersteuning- of actieplan;
• hoe informatie te delen (met een passend privacyreglement), bijvoorbeeld met één informatiesysteem.
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6.4 Maatschappelijke zorg
De maatschappelijke zorg bestaat, zoals gezegd, uit ambulante maatwerkinterventies en maatwerkvoorzieningen op de niveaus 2, 3 en 4.
De maatschappelijke zorgmatrix
Als houvast bij de verdere inrichting van de maatschappelijke zorg is de ‘maatschappelijke zorgmatrix voor multiproblematiek’ ontwikkeld. In de cellen van deze zorgmatrix (schema 6.3) staan
voorbeelden van bouwstenen voor de ondersteuning van huishoudens in multiprobleemsituaties.
Het is aan de netwerkpartners, en uiteindelijk de gemeente, om te bepalen welke bouwstenen
lokaal en regionaal passend zijn.
Lokaal en/of regionaal kan men kiezen voor andere bouwstenen. Te meer, omdat uitsluitend in
combinatie met de beschikbare ondersteuning op de schaalniveaus 0 en 1 volledig zicht ontstaat
op wat er aan aanbod voor huishoudens met een stapeling van problemen in een gemeente
beschikbaar is of zou moeten zijn. Omdat gemeenten hun eigen keuzes maken bij het ondersteunen
van zelfmanagement (niveau 0) én bij de doel- en taakstelling van wijkteams (niveau 1) zal de maatschappelijke zorgmatrix steeds een specifieke gemeentekleuring aannemen. Aangezien ook de
doelgroep steeds verandert, nieuwe doel- en risicogroepen zich zullen aandienen, en ook de zorg
op de schaalniveaus 0 en 1 aan verandering onderhevig is, zal deze zorgmatrix lokaal en regionaal
steeds aan de context moeten worden aangepast.
Het voert te ver om hier de maatschappelijke zorgmatrix en elk van de bouwstenen uit te werken.
Dat moet op gemeentelijk/regionaal niveau gebeuren. Hierbij geldt:
• Uitwerking van één schaalniveau kan zicht geven op eventueel zwak ontwikkelde functies en op
hiaten of overlapping in de uitvoering van functies en wat er aan taaksubstitutie of afstemming
nodig is op dat niveau om voor huishoudens in multiprobleemsiuaties tot geïntegreerde en
samenhangende ondersteuning te komen. Dit betreft de horizontale afstemming.
• Uitwerking van één zorgfunctie kan helpen de vinger te leggen op witte vlekken in het aanbod
en onnodige overlapping/specialisering/intramuralisering van ondersteuning en wat er tussen
de niveaus aan schaalsubstitutie en/of afstemming nodig is om voor de doelgroep tot flexibele
schakeling en continuïteit van zorg te komen. Dit betreft de verticale afstemming.
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Schema 6.3
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28 Bijna tien jaar geleden reken-

den partners uit de GGZ en
verslavingszorg in de G4
de ‘Curatieve GGz/Vz’ en
‘Beschermd wonen’ (waaronder
verblijf psychiatrie/verslavingszorg) nog tot de bouwstenen
van de OGGZ (Sleegers, 2006).
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De matrix geeft geen uitputtend overzicht van wat voor de behoeftenvervulling en dagelijkse kwaliteit van leven van personen en gezinnen in multiprobleemsituaties van belang is. Wat ontbreekt,
is behandeling (curatie) en gespecialiseerde zorg van somatische, psychische, psychogeriatrische
en verslavingsproblemen en/of ernstige gedragsproblemen.28 Deze behandeling en zorg maken
volgens dit referentiekader geen deel uit van de maatschappelijke zorg, maar horen bij de reguliere
(geestelijke) gezondheidzorg en gehandicaptenzorg, etc. Dit laat onverlet, dat voor het kunnen
bieden van integraal maatwerk aan personen en gezinnen in multiprobleemsituaties de basiszorg,
en de maatschappelijke en medische zorg in de dagelijkse praktijk op een productieve wijze
vervlochten dienen te zijn, in aansluiting op de zelfzorg en informele zorg. Dit vraagt om een overstijging van verschillende culturen en is een kwestie van lange adem (Gezondheidsraad, 2011).
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7 Integrale toegang en op- en afschalen
Dit referentiekader gaat hierna dieper in op de zorgfunctie ‘integrale toegang’. Deze functie
regelt de transities tussen de schaalniveaus. Over het algemeen leiden de activiteiten bij de
integrale toegang, of die nu worden uitgevoerd in een wijkteam, bij een maatwerkvoorziening
of een Commissie Centrale Toegang, op basis van een analyse tot een besluit over passende
zorg voor een huishouden. Dit hoofdstuk gaat in op wat passende zorg is en beschrijft daarna
een verwijsmodel voor de maatschappelijke zorg, met aandacht voor op- en afschalen.

7.1 Passende zorg
Passende zorg staat, kortweg, voor zorg waar cliënten werkelijk wat aan hebben, effectief en kwalitatief, die alle leefdomeinen omvat en een positieve impact heeft op hun dagelijkse kwaliteit van
leven (Wolf e.a., 2006; LPGGz: 2014). De ‘acht bakens van maatschappelijke zorg’, in hoofdstuk 8
van dit referentiekader, beschrijven passende zorg in meer detail.
De inschatting van passende zorg wordt vertaald in een arrangement voor een huishouden van een
optimale mix van methodische interventies van één of meer schaalniveaus. Voorkomen moet worden
dat juist mensen met (dreigende) meervoudige, complexe problemen door de gebiedsgebonden
wijkteams niet of te laat worden opgemerkt. En of dat kwetsbare mensen veel langer dan strikt
nodig is gebruik maken van maatwerkinterventies of in een maatwerkvoorziening verblijven.

7.2 Schaalniveau van de toegangsfunctie
29 De WMO 2015 beschrijft de

aanmelding en toegang tot
passende ondersteuning. Voor
het organiseren van passende
ondersteuning in hun situatie
hebben cliënten het recht om
zich bij te laten staan door een
onafhankelijke cliëntondersteuner naar keuze. Op verzoek
wordt deze door de gemeente
aan de cliënt ‘toegevoegd’ en
gefinancierd. Het college
draagt er zorg voor dat bij deze
cliëntondersteuning het belang
van de betrokken cliënt het
uitgangspunt is.

De gemeenten bepalen uiteindelijk, binnen de grenzen van de Wmo 201529, de kaders voor de
integrale toegang, inclusief de criteria voor het op- en afschalen en de eventuele mandatering voor
de toegang tot gemeentelijk aanbod van maatschappelijke ondersteuning, waaronder de opvang en
beschermd wonen. Professionals werken binnen die vastgestelde kaders. Door de lokale uitwerking
van de transities in gemeenten ontstaat er meer variatie in de uitvoering van de integrale toegang,
wat, hier terzijde, de vergelijkbaarheid tussen gemeenten van gegevens over cliëntprofielen en
zorggebruik niet zal vergemakkelijken.30 De vraag voor gemeenten is – vereenvoudigd – of de
toegang tot maatwerkinterventies en maatwerkvoorzieningen beter op een laag (niveau 1) of op
een hoger schaalniveau (niveau 3) kan worden belegd. Kader 7.1 geeft bij beide opties enkele
overwegingen.

Kader 7.1 Schaalniveau van de toegangsfunctie: overwegingen
1

Keuze voor toegangsbepaling tot maatwerkaanbod op een laag schaalniveau, in wijkteams.
Overwegingen: wijkteams moeten diepgaande analyse zelf doen, specifieke expertise van
uiteenlopende deelpopulaties en maatwerkaanbod (voor die deelpopulaties) is nodig, noodzaak
om te voorzien in veel training en onderhoud voor het krijgen en behouden van eenduidigheid
in beoordeling in de (vele en verschillende?) wijkteams, consequent doortrekken van deze keuze
betekent mensen die zich onverhoopt (her)aanmelden op schaalniveaus 2, 3 of 4 terugverwijzen
naar een wijkteam, aanmeldingen voor maatwerkinterventies en maatwerkvoorzieningen lopen
via (vele en verschillende?) wijkteams (behoud overzicht?, efficiency?).

2

Keuze voor toegangsbepaling tot maatwerkaanbod op een hoog schaalniveau, bijvoorbeeld bij
een Centrale toegang, op schaalniveau 3. Overwegingen: relatief minder zicht op dienstverlening en kracht van wijkteams en algemene voorzieningen wat mogelijk leidt tot besluit voor
zwaarder arrangement, specifieke expertise van doelgroep en maatwerkaanbod is ruimschoots
aanwezig, beoordeling gebeurt door klein team wat eenduidigheid bevordert, mogelijk spelen
belangen mee met daarbij neiging tot meer en eerder/langer gebruik van maatwerkaanbod.
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zieningen tot voor kort in veel
gemeenten was belegd bij een
Commissie Centrale toegang
(op schaalniveau 3), daar
worden nu soms wijkteams
gemandateerd voor het regelen
van de toegang tot maatwerkaanbod, inclusief beschermd
wonen. Er lijkt veel variatie in
de ‘integrale toegang’ in de
wijkteams; soms moeten wijkteams zich beperken tot een
eerste vraagverheldering en
voor een diepgaande analyse
een beroep doen op een hoger
schaalniveau, terwijl andere
wijkteams geacht worden bij
een vermoeden van complexe
problematiek zelf een diepgaande analyse uit te voeren.
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7.3 Een beoordeling in twee stappen
Voor een werkbaar verwijsmodel in de maatschappelijke zorg is het belangrijk te onderkennen dat
mensen met (dreigende) multiproblematiek op álle schaalniveaus – 1 tot en met 4 – aankloppen
voor hulp. Dit laat zich lastig sturen en in banen leiden. Waar mensen met (dreigende) multiproblematiek zich ook melden, het is zinnig de beoordeling in twee stappen te doen. Onderscheiden
worden een snel uit te voeren quick scan en een integrale beoordeling.
7.3.1 Quick scan
De eerste activiteit bij een aanmelding is een quick scan van de vraag om vast te stellen wat gezien
de uitgangssituatie passende ondersteuning is. De quick scan, bij voorkeur uitgevoerd in de eigen
natuurlijke omgeving van het huishouden, omvat in ieder geval drie vragen (kader 7.2). Meerdere
contacten kunnen nodig zijn om een dergelijke eerste inschatting te kunnen maken.

Kader 7.2 De quick scan: drie vragen
1
2
3

Waarom doet de persoon/het gezin juist nu een beroep op ondersteuning en is de ondersteuningsbehoefte acuut?
Wat is het aantal, de aard en de samenhang van de vragen/problemen op de leefdomeinen?
Welke bronnen zijn beschikbaar voor de vraag- of probleemoplossing (zelfregulering, beschikbare sociale en professionele steun) en zijn die gegeven de situatie toereikend?

De quick scan geeft informatie waarmee de beoordelaar kan bepalen of de aanvrager met informatie
& advies of ondersteuning van een wijkteam of andere nulde- en eerstelijnsdisciplines (voor zover
niet participerend in het team) goed verder kan. De beoordeling kan echter ook complexe, meervoudige problematiek zichtbaar maken, die de professionele bekwaamheid van de lagere schaalniveaus vermoedelijk zal overstijgen. In dat geval is een integrale beoordeling nodig met het oog
op een eventueel intensiever arrangement. Zo’n beoordeling is ook aan de orde als de quick scan
veel vragen openlaat of oproept.
7.3.2 Integrale beoordeling
Doel
Doel van een integrale beoordeling is een diepgaande analyse van de uitgangssituatie van het
huishouden voor het bepalen van passende zorg en in dat verband de noodzaak voor:
• Opschalen, dat is het inzetten van maatwerkinterventies en maatwerkvoorzieningen en/of
behandeling of gespecialiseerde zorg op hogere schaalniveaus.
• Afschalen, dat is het inzetten van basiszorg en medische of maatschappelijke ondersteuning op
lagere niveaus. Afschalen vanuit het wijkteam is niet mogelijk (Bouman & Drouven, 2015).
Criteria voor opschalen en afschalen
Voor dit referentiekader is een set van criteria ontwikkeld voor de beoordeling van de uitgangssituatie van mensen in multiprobleemsituaties (zie schema 7.1). Voor een goed begrip van deze
set criteria is het volgende van belang:
• De analyse en beoordeling van de situatie voor het op- én afschalen gebeurt aan de hand van
dezelfde items (in respectievelijk negatieve en positieve formuleringen). Immers, in het besluitvormingsproces bij het op- en afschalen is de vraag feitelijk dezelfde, namelijk:
Is de persoon of het gezin in staat om zich op eigen kracht met de inzet van informele steun en
basiszorg in de eigen natuurlijke omgeving te handhaven en een aanvaardbare kwaliteit van leven
te realiseren?
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•
31 Het gaat hier om de vier condi-

ties van participatie, die zijn
afgeleid van het model van
sociale kwaliteit (zie paragraaf
4.2).

•
•
•

•
32 Op basis van de scores op de

vier condities kunnen, bijvoorbeeld voor de evaluatie van
de uitvoering en het beleid,
profielen van kwetsbare mensen worden samengesteld die
verschillen in de mate van
ernst van sociale uitsluiting.
De Taxatie Sociale uitsluiting
is hiervoor geschikt (Wolf e.a.,
2014). Deze taxatie geeft voor
de profielen tevens de verhouding weer tussen de beschikbare sociale en professionele
steun, de urgentie van de hulp
en welke soort hulp nodig is.
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De criteria zijn geclusterd naar vier condities die essentieel zijn voor de dagelijkse kwaliteit van
leven van mensen.31
De criteria zijn uitgezet op een continuüm met aan de rechterkant de criteria voor opschalen en
aan de linkerkant de criteria voor afschalen.
Merk op dat de criteria voor afschalen nagenoeg dezelfde zijn als de na te streven uitkomsten
van trajecten in de maatschappelijke zorg (zie paragraaf 9.2.1) en duiden op vervulde behoeften.
Scores op de criteria voor afschalen tonen in hun onderlinge samenhang de mate van participatie van mensen, scores op de criteria voor opschalen geven in hun onderlinge samenhang
zicht op de mate van sociale uitsluiting van mensen.
Op basis van de scores, en bij voorkeur met medeweging van de beschikbare sociale en
professionele steun, is het mogelijk om voor een huishouden te bepalen welke steun van welk
schaalniveau of mix van schaalniveaus nodig is voor een passend aanbod.32

Schema 7.1

In het besluitvormingsproces van de integrale beoordeling is het van belang verder rekening te
houden met de samenstelling van het huishouden (individu, gezin, eenoudergezin etc.), de kwaliteit
van de woonsituatie en de woonomgeving en het geslacht, de leeftijd en andere kenmerken van de
leden van het systeem. In dit proces is het essentieel om ook de volgende overwegingen zwaar te
laten meewegen, namelijk:
• Het vertrouwen van de persoon of het gezin in de eigen kracht en het eigen herstelproces.
• Heeft de persoon of het gezin het contact met zichzelf hersteld, een positief zelfbeeld, weer
hoop en een toekomstperspectief?
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De stabiliteit van de situatie over een langere periode.
Heeft de persoon of het gezin zich in de voorliggende periode van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar weten
te handhaven, met eventueel de steun vanuit het informele systeem en zonder intensieve hulp
van professionals?
Het vermogen tot adequate en tijdige zelfsignalering.
Is de persoon of het gezin in staat om, eventueel via naastbetrokkenen, signalen af te geven en
hulp te zoeken bij verergering of escalatie van problemen? Is, anders gezegd, de zelfregulering
voldoende adequaat?

7.4 Eindverantwoordelijkheid, regie en advies
Verantwoordelijkheden & regie
Bij het op- en afschalen moet duidelijk zijn waar en bij wie de regie ligt voor het zorgtraject van
cliënten:
• Als het wijkteam een huishouden doorverwijst naar ondersteuning op het 2e of 3e niveau dan
draagt het wijkteam de eindverantwoordelijkheid en de regie voor het traject over aan een
hoger schaalniveau, ongeacht of het wijkteam nog bemoeienis heeft met de cliënt of niet. De
focus van de toegangstoets ligt op de persoon of het gezin als rechthebbenden op gemeentelijk
ondersteuningsaanbod. Het wijkteam zorgt voor een warme overdracht.
• Als het wijkteam een terugverwijzing van een huishouden accepteert vanuit het 2e, 3e of 4e
niveau dan ligt de regie voor het traject bij het wijkteam. De voorziening op het het 2e, 3e of 4e
niveau verzorgt een warme overdracht.
Als het arrangement bestaat uit een mix van ondersteuning vanuit diverse schaalniveaus – naast
de basiszorg is intensievere ondersteuning vanuit de diverse schaalniveaus nodig - dan wordt
per casus besloten welk niveau en welke professional de regie neemt. Dit kan aan de orde zijn
bijvoorbeeld na de quick scan als de inzet van de Basis GGZ (via de huisarts) is vereist met tijdelijk
intensievere ondersteuning vanuit een algemene of tweedelijns voorziening.
Aanvraag of toewijzing en warme overdracht
Het team schrijft op basis van de integrale beoordeling een advies voor vervolg. Bij een verticale
doorverwijzing of opschaling dient het advies te worden geformuleerd in de vorm van een (door de
gemeente te beoordelen) aanvraag. Afhankelijk van de verleende mandatering door de gemeente
dient de aanvraag voor besluitvorming te worden voorgelegd aan de gemeente of het team kan zelf
het besluit nemen. In de praktijk maakt de gemeente vaak deel uit van het team en kan het team
besluiten en de zorg of voorziening toewijzen. In dat laatste geval geeft de gemeente het team ook
doorzettingsmacht: na de integrale beoordeling en de toewijzing door het wijkteam is de toegang
tot de vervolginterventie of voorziening verzekerd. De intake daar heeft dan een beperkte functie,
namelijk om met de persoon of het gezin in kwestie scherp te krijgen welke ondersteuning passend
is, gegeven hun vragen en behoeften.

7.5 Randvoorwaarden
Voor de uitvoering van de functie integrale beoordeling is een aantal condities belangrijk:
• Het team hoort voor haar werkzaamheden, specifiek die zijn gerelateerd aan de integrale
toegang, een eigen privacyreglement op te stellen (zie noot 26).
• De integrale beoordeling wordt uitsluitend gedaan bij burgers met multiproblematiek en/of
wanneer de quick scan vragen oproept of een diffuus beeld geeft.
• Quick scan en integrale beoordeling vragen mogelijk om andere instrumenten. Een typering van
instrumenten staat in bijlage 3.
• De quick scan en integrale beoordeling vragen andere competenties, omdat de te beoordelen
groep burgers sterk verschilt, iets anders van de inzet van professionals in de ontmoeting
vraagt en zij hiervoor ook andere relaties in het zorgnetwerk moeten onderhouden. Eenduidigheid in analyse en interpretatie bij beide stappen is belangrijk voor de kwaliteit van de integrale
toegang én zorgtoewijzing. Het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten is voor een
betrouwbare beoordeling noodzaak. Ook helpt het om voor de integrale beoordeling enkele
medewerkers te trainen en te blijven voorzien van coaching.
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8 Acht bakens van maatschappelijke zorg
Dit hoofdstuk expliciteert de acht bakens van passende zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Deze acht bakens zijn bedoeld als houvast bij de uitvoering en beleidsontwikkeling
van de maatschappelijke zorg.

33 Conclusies van de MKBA

Maatschappelijke opvang:
Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen, opvang
is beter en goedkoper dan op
straat en effectief beleid vraagt
inzet van alle ketenpartijen
(Cebeon, 2011).

1 Preventie van sociale uitsluiting
De groep mensen die zichzelf in de samenleving onvoldoende kunnen handhaven moet zo klein
mogelijk blijven. Afwezige of tekortschietende vroegsignalering kan leiden tot niet herkenning van
problemen en (ten onrechte) niet interventie met als risico een sterkere sociale uitsluiting en te laat
ingezette zorg met vaak hogere kosten (Cebeon, 2011).33 ‘Er op af’ is het credo (Van der Lans,
2010). Een pro-actieve, outreachende aanpak in de eigen leefomgeving van mensen moet erger
en escalatie voorkomen. Zo’n aanpak versterkt, wat je zou kunnen noemen, de filterwerking tussen
de diverse niveaus van de zorg en kan voorkomen dat mensen (opnieuw) gebruik gaan maken van
gespecialiseerde, duurdere zorg. Het zo klein mogelijk houden van de multiproblem-groep vraagt
een heldere doel- en taakstelling op alle niveaus; wanneer volstaat basiszorg en wanneer is maatwerkaanbod en eventueel (ook) gespecialiseerde zorg nodig. Essentieel is tevens een verwijsmodel
met heldere criteria voor het op- en afschalen, dat in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk wordt
gebruikt.
2 Herstelondersteuning
De maatschappelijke zorg gaat er vanuit dat mensen in achterstandssituaties het vermogen hebben
te herstellen, hun leven weer in eigen hand te nemen en het te ontwikkelen in de richting van een
door hen zelf gewenste kwaliteit (Wolf, 2012). Vanuit een zekere relativering van de professionele
bijdrage aan dit eigen herstelproces van mensen biedt de maatschappelijke zorg actieve herstelondersteuning. Participatieachterstanden worden verminderd met een focus op volwaardig burgerschap met alle rechten en plichten die daarbij horen. Meedoen en erbij horen vereisen wederkerigheid in de keuzen en te ondernemen activiteiten, het actief tegengaan van (zelf)stigma en ook het
(durven) loslaten van de voordelen die verbonden zijn aan ziekte en handicaps. De ondersteuning
is in principe langdurig en wisselt in aard en intensiteit, al naar gelang de ups and downs in het
herstelproces en de beschikbare bronnen.
3 Eigen kracht en regievoering, binnen grenzen
Hoewel in het beleid de focus ligt op de eigen kracht en de eigen regievoering, is de realiteit dat
mensen in multiprobleemsituaties doorgaans weinig controle over hun bestaan hebben, van de ene
crisis in de andere raken en ook niet altijd kunnen of willen rekenen op sociale steun. Om toestanden
van verkommering en verwaarlozing, teloorgang, onveiligheid en/of overlast te voorkomen, kan het
soms nodig zijn om de eigen verantwoordelijkheid van mensen (tijdelijk of voor langere duur) in te
perken of over te nemen en het gedrag te begrenzen. Het opleggen van drang en dwang werkt (op
de lange termijn) echter averechts en kan leiden tot zorgmijding. Het (her)nemen van de eigen regie
in het leven is wezenlijk voor mensen, ook voor kwetsbare mensen. Net als bij ieder ander, komt
zelfbepaling ten goede aan hun welbevinden en gezondheid. Hoe meer het eigen gedrag als zelfbepaald wordt ervaren des te groter de intrinsieke motivatie en des te meer mensen volharden in het
bereiken van hun doelen. Bij mensen in multiprobleemsituaties is het, ondanks het vaak opvallende
gebrek aan motivatie, juist van belang om gevolg te geven aan hun zelfbepaling. Dit impliceert zelfstandig keuzes kunnen maken, maximale ruimte voor zelfgekozen doelen en activiteiten, en goed
geïnformeerd hiermee aan de slag gaan. Van professionals vraagt dit een andere aanpak en veel
tijd en geduld. Een beperkte zelfregulering wordt niet in mindering gebracht op de zelfbepaling.
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4 Betere dagelijkse kwaliteit van leven
De maatschappelijke zorg helpt mensen in multiprobleemsituaties bij het versterken van hun zelfregulatie, als het moet door te helpen voorzien in compensaties, waaronder hulpmiddelen en steunstructuren. Inzet is om hiermee de balans tussen draaglast en draagkracht zodanig te verbeteren
dat de betrokkenen zich weer kunnen handhaven en naastbetrokkenen zich daarbij goed blijven
voelen en niet overbelast raken. De maatschappelijke zorg reikt verder dan uitsluitend een grotere
redzaamheid door bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden voor alledaagse levensverrichtingen.
De focus ligt op een verbeterde dagelijkse levenskwaliteit, participatie en een versterking van de
eigen weerbaarheid. Die bredere focus geeft mensen weer een kans om zelf een actieve bijdrage
te leveren aan de samenleving en van betekenis te zijn voor anderen. Die wederkerigheid komt het
welbevinden en de gezondheid van mensen ten goede.

34 Cliënten met chronisch drug-

gebruik willen hun eigen
leefomgeving soms verlaten
om ‘weg te komen van foute
vrienden’ en zo terugval te
voorkomen. De regiobinding
bemoeilijkt dit.

5 Wonen in natuurlijke omgeving
Duurzame maatschappelijke zorg neemt wonen in een natuurlijke omgeving als vertrekpunt.34 Dit
sluit aan bij de wens van kwetsbare mensen om bij voorkeur in een zelfstandige woonruimte in een
wijk of buurt samen met andere mensen te leven (Van Straaten e.a., 2014). Zij vinden het prettig als
zij in die natuurlijke omgeving hulp en steun krijgen van naastbetrokkenen en ervaringsdeskundigen.
Wonen & zorg zijn gescheiden voor zover die scheiding niet ten koste gaat van de dagelijkse kwaliteit
van leven van mensen. Uitgangspunt is, dat alleen bij een ernstig tekortschietende zelfregulering
of bij huiselijk geweld een opname in een voorziening aan de orde is. Bij vertrek moet passende
(transitie)ondersteuning beschikbaar zijn om terugval te voorkomen en het verdere herstel van
mensen te bevorderen. Wonen in een natuurlijke omgeving vraagt van medeburgers en werkers in
maatschappelijke instituties de nodige tolerantie en acceptatie van bijzondere mensen. Die zijn
helaas niet vanzelfsprekend. Antistigma activiteiten zijn nodig om de responsiviteit in het sociale
domein en de toegang tot natuurlijke bronnen voor kwetsbare mensen te vergroten.
6 Zorg zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig
De focus van de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare mensen ligt in de gemeenschap.
Vanuit de sociale basisinfrastructuur in de wijken, en in combinaties van zelfzorg, informele zorg en
professionele arrangementen, moet worden voorzien in preventie en herstel. Herstelondersteuning
van mensen met ernstige psychische aandoeningen, een chronische ziekte, een verstandelijke
beperking en/of ernstige verslavingsproblematiek, is verankerd in het sociale domein en wordt zo
min mogelijk aangeboden via specifieke en gespecialiseerde zorg voor deelpopulaties, zoals vanuit
de gehandicaptenzorg, de GGZ en de gezondheidszorg. Tijdige doorverwijzing is noodzakelijk om
erger en uitval te voorkomen. De maatschappelijke zorg moet op de diverse schaalniveaus voor
mensen in multiprobleemsituaties en hun naastbetrokkenen flexibel bereikbaar zijn en gemakkelijk
toegankelijk met bij voorkeur één aanspreekpunt en back up voor als het minder goed gaat. De zorg
is beschikbaar ongeacht de achterliggende financieringsstructuren (KPMG/Plexus, 2013).
7 Integraal maatwerk
De maatschappelijke zorg is passend bij de meervoudige problematiek en de participatieachterstanden van mensen in multiprobleemsituaties en neemt hun behoeften en gewenste kwaliteit van
leven als vertrekpunt (matched care). Een brede blik is nodig om zicht te krijgen op alle factoren die
de zelfregulatie van mensen beperken, dus ook de relationele, institutionele en structurele factoren
in de context om daarmee de problemen écht op te lossen (Wolf, 2012). Gemeenten zijn zelf ook
alert op (een niet voorziene negatieve stapeling of mix van) beleidsmaatregelen die onbedoeld
participatieverlies bij burgers in de hand werken of bestendigen. Uitgangspunt is het principe: één
huishouden, één plan en één coördinerende begeleider. De kwaliteit van de samenwerking tussen
netwerkpartners (inclusief de kwetsbare mensen zelf en hun naastbetrokkenen) bepaalt in hoge
mate de kwaliteit van de ondersteuning en het bereikte resultaat (IGZ, 2010). Die samenwerking
gaat beter bij een gedeelde visie, een krachtige regie, een gemeenschappelijke taal en een op
dezelfde principes gebaseerde, goed gefundeerde maatschappelijke zorg.
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8 Kwaliteit, met resultaat
De maatschappelijke zorg is van goede kwaliteit en werkt met en voor mensen in multiprobleemsituaties toe naar concrete resultaten. Uit een gedegen monitoring en evaluatie moet het volgende
blijken:
• In de uitvoering maken professionals gebruik van goed onderbouwde en bij voorkeur ook
bewezen effectieve sociale interventies. Deze interventies zijn gebaseerd op een theoretisch,
conceptueel model dat verklaringen biedt voor sociale uitsluiting & participatie, zelfregulatie
en herstel. De interventies moeten zo getrouw mogelijk worden uitgevoerd (modelgetrouwheid)
om de kans op meetbare effecten te verhogen.
• De professionals zijn bekwaam in het werken met kwetsbare mensen en het opbouwen van een
productieve werkrelatie, zijn betrouwbaar en respectvol, hebben handelingsruimte en plezier
in hun werk.
• De maatschappelijke zorg leidt tot preventie van sociale uitsluiting en daarnaast tot een
verbeterde dagelijkse kwaliteit van leven van personen en gezinnen in multiprobleemsituaties.
• Kwetsbare mensen hebben positieve ervaringen met de ontvangen maatschappelijke zorg,
en zijn positief over de werkrelatie met professionals.
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9 Monitoring van de maatschappelijke zorg
Dit hoofdstuk gaat in op de monitoring van de maatschappelijke zorg. Aan de orde komen
eerst het doel, de focus, de context en het domein van de monitoring, alsmede de meting.
Daarna worden op casus- en netwerkniveau indicatoren beschreven voor de beoordeling van
de kwaliteit van de maatschappelijke zorg.

9.1 Monitoring
Gemeenten zijn krachtens de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke
ondersteuning, de handhaving en het toezicht. Het is aan gemeenten om in de verordening eisen
te formuleren voor de kwaliteit van de voorzieningen (zie artikel 3.1 van de Wmo 2015) en de
deskundigheid en competenties van in te zetten beroepskrachten. Gemeenten kunnen hiermee
zorgaanbieders vragen om met hun maatschappelijke zorg te voldoen aan kwaliteitseisen.
Doel
Het doel van de monitoring is om informatie te verzamelen voor het in beeld brengen van de doelgroep, de uitkomsten en de kwaliteit van de maatschappelijke zorg om op basis van deze gegevens
kaders of beleid bij te stellen. De gegevens worden periodiek op een vergelijkbare wijze verzameld
zodat trends zichtbaar worden. De kwaliteitsmeting is idealiter sterk verankerd in het lokale beleidsproces. Ruime aandacht is nodig voor de duiding en communicatie van de informatie op verschillende niveaus, voor een optimaal bereik en draagvlak voor kwaliteitsverbeteringen en innovaties.
De kosten van de monitoring moeten in goede verhouding staan tot de opbrengsten.
Focus
De monitoring van de maatschappelijke zorg omvat twee aggregatieniveaus, namelijk het casusniveau en het netwerkniveau. Het casusniveau staat voor het primaire proces met mensen in multiprobleemsituaties, naastbetrokkenen en betrokken professionals en gaat over het zorgtraject. Het
netwerkniveau verwijst naar het geheel van zorgfuncties om lokaal/regionaal effectief en doelmatig
te kunnen voorzien in de onvervulde behoeften van personen en gezinnen in multiprobleemsituaties.
Op beide niveaus worden, volgens het kwaliteitsmodel van Donabedian (1980; 1982), gegevens
verzameld over: a de uitkomsten van de activiteiten in relatie tot essentiële leefdomeinen (wonen,
financiën, dagactiviteiten, gezondheid, sociale relaties en veiligheid & recht), en b de kwaliteit van
processen. De structuur (huisvesting, inrichting en veiligheid van gebouwen etc.), het derde element van kwaliteit, blijft buiten beschouwing. De gegevens over uitkomsten en processen op beide
niveaus leiden uitsluitend tot betekenisvolle informatie als deze in verband worden gebracht met de
kenmerken van de cliënten(groepen).

35 Dit kwaliteitskader beschrijft

onder meer door gemeenten
te stellen kwaliteitseisen aan
aanbieders/organisaties, zoals
deskundigheid van personeel,
medezeggenschap en klachtenregeling (p. 9).

Context
De monitoring van de maatschappelijke zorg sluit zoveel mogelijk aan bij wat er aan kwaliteitskaders voor Wmo-ondersteuning beschikbaar is. Denk aan het ‘Model basisset kwaliteitseisen voor
Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers’ (VNG, 2014) het ‘Kwaliteitskader Beschermd
wonen’35 (Schipper e.a., 2014) en de bij VNG en King (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten)
in ontwikkeling zijnde ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.
Domein
Het domein van de monitoring maatschappelijke zorg moet glashelder zijn. Conform de lijn in dit
referentiekader betreft de maatschappelijke zorg de schaalniveaus 2, 3 en 4. De gegevensverzameling kan gebeuren in deelmonitoren of verdiepend onderzoek op de omschreven schaalniveaus, in
relatie tot eerder genoemde leefdomeinen (Van Bergen, e.a., 2014). Voor het kwaliteitskader is het
zaak een compacte, beperkte set van indicatoren te kiezen die tezamen inzicht geven in essentiële
aspecten van de maatschappelijke zorg. De belasting voor de praktijk moet binnen de perken blijven
en de kosten aanvaardbaar. Niet alles is te meten en niet alles hoeft te worden geweten. De gekozen indicatoren maken idealiter een onderlinge vergelijking mogelijk tussen verschillende gemeenten
en regio’s. Een volgende stap is de identificatie van en toegang tot betrouwbare en actuele bronnen
voor de meting van de indicatoren. Op elk van de niveaus en elk van de leefdomeinen zijn vaak al
bronnen beschikbaar voor de meting van de indicatoren. Het wiel hoeft niet (opnieuw) te worden
uitgevonden.
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Meting
Om de indicatoren goed te meten is een precieze beschrijving nodig van (deelaspecten van) de indicatoren, de kwaliteitseisen per indicator en de norm die aangeeft wanneer een indicator van (voldoende) kwaliteit is. Het te kiezen meetinstrument moet de indicator(en) en de onderscheiden
aspecten voldoende dekkend meten. Het instrument moet aan kwaliteitseisen voldoen en minstens
valide en betrouwbaar meten. Er is een veelheid aan instrumenten beschikbaar, maar die voldoen
lang niet alle aan (minimale) eisen. Het plan en de procedures voor de gegevensverzameling moeten ertoe leiden dat de verzamelde informatie een representatief beeld geeft en de resultaten generaliseerbaar zijn. De aanpak is dus minstens zo belangrijk als het instrument.

9.2 Kwaliteit op casusniveau

36 Het meten van de traject-

uitkomsten is dan integraal
onderdeel van de uitvoering
van trajecten door professionals. Dit heet ook wel
Routine Outcome Monitoring
(ROM). De GGz werkt al jaren
met ROM, zie Stichting
Benchmark GGZ. Recent is
voor trajecten in de maatschappelijke opvang een model
ontwikkeld voor de monitoring
van trajectuitkomsten (Montra)
(Beijersbergen & Wolf, 2014).

37 Het meten van cliëntervaringen

is in de Wmo 2015 geregeld
met het verplichte jaarlijkse
cliëntervaringsonderzoek.
Hiervoor kan een Consumer
Quality Index (CQI) worden
gebruikt. Een CQI is onder
meer beschikbaar voor de
Opvang/OGGZ en Beschermd
wonen.

9.2.1 Uitkomsten van trajecten
De trajectuitkomsten bij mensen in multiprobleemsituaties maken de impact van de maatschappelijke zorg zichtbaar. Door periodiek deze uitkomsten te meten worden veranderingen in de situatie
inzichtelijk.36 Bij het opstellen van de trajectuitkomsten is in dit referentiekader uitgegaan van wat
van belang is voor de participatie van kwetsbare mensen en wat zij zelf belangrijk vinden voor hun
stabiliteit en zingeving (Al Shamma e.a., 2012; Plantinga e.a., 2013).

Kader 9.1 Trajectuitkomsten bij mensen in multiprobleemsituaties
1

Participatie, in termen van dagelijkse kwaliteit van leven, blijkend uit:
a. goede lichamelijke en psychische conditie;
b. stabiel en veilig wonen, zo zelfstandig als mogelijk;
c. toereikend inkomen voor het levensonderhoud;
d. betekenisvolle dagactiviteiten en stabiele dagstructuur;
e. betekenisvolle contacten met andere mensen;
f. persoonlijke veiligheid en veiligheid van naastbetrokkenen, en;
g. Indien van toepassing: welbevinden van aanwezige kinderen in het huishouden.

2

Ervaringen met de begeleiding, waaronder de werkrelatie.37

3

Mate waarin eigen gekozen doelen zijn bereikt.

9.2.3 Kwaliteit van trajecten
Bij de trajectkwaliteit gaat het om de mate waarin de ondersteuning of begeleiding persoonsgericht
en herstelondersteunend is. In zo’n traject maken professionals op bekwame wijze gebruik van
onderbouwde interventies of, beter nog, bewezen effectieve interventies en blijkt uit evaluaties dat
zij dit doen zoals de bedoeling is of, anders gezegd, modelgetrouw. Een traject is van voldoende
kwaliteit als die op basis van een betrouwbare en onafhankelijke beoordeling (zonder betrokkenheid van belanghebbende partijen) voldoet aan acht trajectindicatoren. Deze trajectindicatoren
staan in kader 9.2.
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Kader 9.2 Acht indicatoren voor de trajectkwaliteit maatschappelijke zorg
1

2

3
38 Dit verwijst naar de risico-

inventarisatie die in het HKZ
Certifcatieschema Publieke
Gezondheidszorg verplicht is
opgenomen (HKZ, 2011). De
risico-inventarisatie is bedoeld
om vast te stellen welke
kritische gebeurtenissen er
zijn die de kwaliteit van de
dienst- en zorgverlening
kunnen beïnvloeden.

4

5

6

7

8
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De cliënt heeft de regie
Uitgangspunt van de hulp is wat de mensen, mede in relatie tot het informele netwerk, (nog) wel
kunnen, blijkend uit terugkerende krachteninventarisaties. De focus ligt op het versterken van
participatie, zelfregulering en weerbaarheid. De regie over de hulp ligt zoveel mogelijk bij de
mensen zelf. Werkers reiken de keuzemogelijkheden aan, activeren en motiveren mensen om
zich zo autonoom mogelijk op te stellen en actief aan hun herstel te werken.
Een goede werkrelatie
De werker is krachtgericht en heeft een ondersteunende basishouding die is gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en optimisme. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt,
wederkerigheid en veiligheid de basis.
Taxatie van participatieachterstanden
De taxatie beoordeelt de mate van sociale uitsluiting en (aantal en urgentie van) participatieachterstanden38, mede in relatie tot beschikbare sociale en professionele steun. De taxatie
geeft zicht op de verhouding tussen draaglast en draagkracht en op niet vervulde behoeften
van mensen. Bij gesignaleerde onveiligheid onderneemt de werker actie conform de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Actueel actieplan
Het actieplan beschrijft voor de mensen belangrijke doelen met een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en planning en wordt steeds geactualiseerd. Het actieplan bestrijkt de hele
trajectduur en/of verblijfperiode en is raadpleegbaar voor alle betrokkenen. Het actieplan
wordt in samenspraak met de cliënt en eventueel naastbetrokkenen, gemaakt, uitgevoerd en
geëvalueerd.
Voorzien in behoeften
De ondersteuning komt tegemoet aan de behoeften van mensen op de leefdomeinen wonen,
financiën, dagactiviteiten, gezondheid, sociale relaties en veiligheid & recht en is gericht op de
verbetering van de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen. Mensen krijgen hulp zoveel en
zo snel als nodig en zijn goed en tijdig geïnformeerd over bronnen voor zelfmanagement en
beschikbare ondersteuning.
Eén aanspreekpunt
De cliënt en naastbetrokkenen hebben één vast aanspreekpunt, een eerstverantwoordelijke
ondersteuner, die als zodanig in het sociale en professionele netwerk van de cliënt bekend is.
De hulp is op elkaar afgestemd. Er is overeenstemming met de cliënt over welke informatie
gedeeld wordt en met wie, met inachtneming van de privacy.
Gebruik van informele zorg en maatschappelijke bronnen
De ondersteuning maakt aantoonbaar gebruik van de informele zorg, ervaringsdeskundigheid
en van maatschappelijke netwerken. Er is ondersteuning voor het informele netwerk.
Heldere trajectstructuur
Het traject kent een in de tijd begrensde fasering en daarnaast tussentijdse evaluaties van de
trajectuitkomsten én van het procesverloop.
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9.3 Kwaliteit op netwerkniveau

39 Hiervoor is veel beschikbaar

om op voort te bouwen. Denk
aan de OGGZ-indicatoren
van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (die de
Inspectie overigens niet meer
toetst), de OGGZ-prestatieindicatoren OGGZ (Lauriks e.a.,
2008) en diverse monitorsystemen, waaronder de nu
afgeronde Bestuurlijke monitor
van het Plan van Aanpak en
de Stedelijke Kompassen in
de gemeenten, de in de
Academische werkplaats USER
G4 uitgewerkte monitor OGGZ
(Van den Bergen e.a., 2014) en
de monitor sociaal kwetsbare
groepen die is ontwikkeld door
Tranzo, samen met Impuls
(Van den Brink e.a., 2015).

9.3.1 Uitkomsten op netwerkniveau
De uitkomsten op netwerkniveau geven inzicht in de impact van de maatschappelijke zorg op
populatieniveau, dus voor groepen kwetsbare mensen.39 Schema 9.1 geeft indicatoren voor de
netwerkuitkomsten weer. De netwerkuitkomsten zijn in dit schema geordend in een model40 met in
de kolommen de leefdomeinen die de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen beïnvloeden en in
de rijen de onderscheiden schaalniveaus in de maatschappelijke zorg. Voorbeelden van indicatoren
zijn ‘het aantal feitelijk daklozen’ of ‘het aantal gedwongen feitelijke huisuitzettingen.’
Een peiling van kernindicatoren die inzicht geven in ‘de staat van de maatschappelijke zorg’ volstaat, en dat betekent een relatief bescheiden set van indicatoren die periodiek, over een langere
tijd, worden gemeten. Op elk niveau kunnen naar behoefte specifieke indicatoren worden toegevoegd. Die indicatoren kunnen eventueel per tijdsperiode verschillen om hiermee optimaal in
te spelen op ontwikkelingen in de doelgroep, een bepaald leefdomein (bijvoorbeeld het domein
financiën, vanwege toenemende armoede) of de maatschappelijke zorg. Gemeenten kunnen uit
de in schema 9.1 opgesomde kernindicatoren een keuze maken en die al dan niet met specifieke
indicatoren aanvullen.

40 Dit model vormt de basis van

de OGGZ-monitor van de
Academische werkplaats USER
G4 en de monitor sociaal
kwetsbare groepen (Tranzo &
Impuls). Dit OGGZ-model werd
eerder door GGD-Nederland
aangemerkt als een best
practice voor het monitoren
van OGGZ-problematiek.
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9.3.2 Kwaliteit op netwerkniveau
Op netwerkniveau ligt het zwaartepunt van de kwaliteitseisen op structuuraspecten (deskundig
personeel, registratie etc.) en het samenspel tussen de netwerkpartners voor het leveren van
integraal maatwerk gegeven de omvang, kenmerken en behoeften van de populatie van personen
en gezinnen in multiprobleemsituaties. De gemeente heeft op dit niveau een sturende en faciliterende rol. Het maatschappelijke zorgnetwerk is van voldoende kwaliteit als dit op basis van een
betrouwbare en onafhankelijke beoordeling (zonder betrokkenheid van belanghebbende partijen)
voldoet aan zeven netwerkindicatoren (zie kader 9.3). Belangrijke netwerkpartners zijn behalve
de gemeente, vertegenwoordigers van burgers/cliënten, wijkteams en eerstelijnsdisciplines,
woningcorporaties, politie, maatschappelijke opvang en/of vrouwenopvang, geestelijke gezondheidszorg/verslavingszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Het samen opstellen en bepalen
van indicatoren van de netwerkkwaliteit kan de binding in het zorgnetwerk verstevigen.

Kader 9.3 Zeven indicatoren voor de netwerkkwaliteit maatschappelijke zorg
1

2

3

4

41 De ‘Handreiking gegevens-

uitwisseling in de bemoeizorg’
(GGD GHOR Nederland e.a.,
2014) is hierbij ondersteunend, evenals het daarbij
horende ‘Stroomschema
gegevensuitwisseling bemoeizorg’. Zie ook noot 26.

5

6

7
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Een gedeelde visie, doelstelling en kwaliteitsinspanning
De netwerkpartners hebben: a een gedeelde visie op de multi-problem- en risicopopulatie
en de factoren en mechanismen die van invloed zijn op sociale uitsluiting en participatie;
b onderschrijven de bakens van maatschappelijke zorg, en; c hebben overeenstemming over
de doelstelling en het kwaliteitskader voor maatschappelijke zorg.
Bereik van het maatschappelijke zorgnetwerk
De netwerkpartners hebben inzicht in de omvang en kenmerken van de populatie in hun werkgebied. Vrijwel alle huishoudens van de multi-problem populatie zijn in het zorgnetwerk in
beeld via de registraties van de zorgaanbieders of bijvoorbeeld omvangschattingen.
Toegang, schakeling en continuïteit
Bij burgers en cliënten is bekend bij welk loket zij met al hun vragen terecht kunnen, acuut of
niet. Het netwerk beschikt over een op schrift gesteld model van op- en afschalen met criteria
en voorziet in een flexibele en snelle schakeling bij transities op en tussen de schaalniveaus.
Er is bij op- en afschaling een warme overdracht, follow-up en als dat nodig is, transitieondersteuning. Het zorgnetwerk voorziet in case managers of mentoren voor de centrale regie in de
begeleiding van cliënten (IGZ, 2010: 81).
Adequate en snelle informatiedeling en communicatie
Het netwerk beschikt over a een uniform, digitaal cliëntvolgsysteem waarvan professionals
onder condities gebruik van maken en hun informatie kunnen delen, en b eenduidige regels
voor gegevensuitwisseling die zijn gebaseerd op wettelijke kaders van privacybescherming.41
Vakbekwame professionals
De maatschappelijke zorg wordt geboden door vakbekwame professionals met de juiste kennis,
houding en competenties die deze ook onderhouden. De professionals werken met handreikingen en hulpmiddelen die horen bij goed onderbouwde of effectieve interventies. Professionals
hebben een werkbare case load, gebaseerd op de kenmerken van de doelgroep (bij benadering
20 cliënten bij voltijdsaanstelling).
Systematische monitoring, evaluatie en verbetering
Het netwerk heeft een systeem voor de monitoring van de maatschappelijke zorg met periodiek
te verschijnen rapportages over de uitkomsten en de kwaliteit op casus- en netwerkniveau.
Klachtenprocedure
Zorgaanbieders hebben een toegankelijke en onafhankelijke klachtenprocedure waarvan de
cliënt en of naastbetrokkenen op de hoogte zijn, en hebben rapportages ter inzage over klachten
en klachtafhandeling.
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Bijlage 1 Betrokkenen personen en organisaties bij het ontwikkelen
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Ellen Quanten, bestuurder
José Buitendijk, manager beleid en advies
■ Tactus Verslavingszorg
Ans Spexgoor, manager sociale verslavingszorg Twente
■ Verdihuis,Oss
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Projectgroep
■ GGD Gelderland- Zuid, Nijmegen
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Rianne Scherpenisse, staffunctionaris beleid & wonen
■ Pro Persona
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Bijlage 2 Het model van sociale uitsluiting & participatie
42 Dit model is bekend als de

OGGZ-ladder (Wolf, 2006) en
geïnspireerd op het filtermodel
van Goldberg & Huxley (1980).

Het model van sociale uitsluiting & participatie42 is een bruikbaar hulpmiddel om mensen in
multiprobleemsituaties te lokaliseren (Wolf, 2006). Onderscheiden worden de algemene bevolking
(niveau 0) en risicogroepen (niveau 1), groepen kwetsbare mensen in de gemeenschap (niveau 2),
groepen kwetsbare mensen in instituties (niveau 3) en groepen kwetsbare mensen op straat
(niveau 4).
Niveau 0 – Algemene bevolking
Het nulde niveau stelt de lokale bevolking voor. Op deze trede is er geen sprake van een geïdentificeerde kwetsbare doelgroep. Er is meestal een adequate interactie tussen individu en omgeving,
de gezondheid en maatschappelijke participatie zijn overwegend goed en zelfzorg en mantelzorg
zijn voldoende. Op basis van de frequentieverdeling van risicofactoren kan het risico op sociale
uitsluiting voor de populatie als geheel of voor deelpopulaties getypeerd worden. Interventies op
dit niveau zijn collectief van aard en bestaan onder meer uit voorlichting en gezondheidsbevordering.
Niveau 1 – Risicogroepen
Bij het eerste niveau gaat het om uiteenlopende groepen met enig verhoogd risico op uitval. Er is
sprake van een stagnerende interactie tussen individu en omgeving, een haperende zelfredzaamheid en verminderd welzijn. De problemen blijven desondanks vaak, mede vanwege omgevingssteun, nog binnen de perken. Er is nog geen dreigende uitval. Preventieve activiteiten, ook op het
individu gericht, kunnen helpen voorkomen dat de mensen verder achterop raken. Op basis van de
frequentieverdeling van feitelijke achterstanden kan een multiprobleemsituatie worden bepaald en
ook het risico op sociale uitsluiting voor een persoon of huishouden getypeerd worden.
Niveau 2 – Kwetsbaar in de gemeenschap
Op het tweede niveau gaat het om mensen bij wie de problemen in ernst en zwaarte toenemen, zich
uitstrekken over steeds meer leefgebieden en langer aanhouden. Steun uit de omgeving staat toenemend onder druk en kan bij tijden helemaal wegvallen. De kwaliteit van leven neemt af. Situaties
kunnen van tijd tot tijd escaleren vanwege opstapelende problemen, ingrijpende levensgebeurtenissen en (chronische) stress. Op dit niveau zijn er ook kwetsbare mensen die weer proberen aan
te haken en te herstellen na een periode van institutionele zorg. Op dit niveau bevinden zich de
groepen die direct met feitelijke uitval worden bedreigd. Crisisinterventie en langdurige zorg aan
huis zijn nodig om erger te voorkomen en zelfredzaamheid en participatie te bevorderen.
Niveau 3 – Kwetsbaar in instituties
Op het derde niveau bevinden zich kwetsbare personen die aangewezen zijn op institutionele zorg
(opvang, beschermd wonen, psychiatrisch ziekenhuis, gevangenis) vanwege uiteenlopende, vaak
meervoudige problemen. Het verblijf is in principe tijdelijk, maar kan ook langdurig zijn. Na ontslag
uit de institutie is er een groot risico op feitelijke uitval. Interventies moeten vooral gericht zijn op
het voorkomen van uitval en terugval na ontslag. Ondersteuning bij herstel is onontbeerlijk.
Niveau 4 Kwetsbaar op straat
Op het vierde niveau bevinden zich kwetsbare personen die aan de bodem van het bestaan zijn
geraakt. Zij voorzien niet in eigen onderdak, maar kunnen of willen evenmin gebruik maken van
opvangvoorzieningen. Deze zogenaamde feitelijk dakloze mensen overnachten op straat, vinden
tijdelijk onderdak bij vrienden of familie, of komen bij de nachtopvang. Hier is zorg op straat van
belang en de toeleiding naar onderdak en herstelbegeleiding.
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Bijlage 3 Instrumenten op casusniveau
Keuze van een instrument
Voor een beoordeling van de uitgangssituatie van mensen in het kader van de integrale toegang
(paragraaf 7.3) en het (ook over tijd) monitoren van de uitkomsten van zorgtrajecten (paragraaf
9.2.1), op casusniveau, is een veelheid aan instrumenten beschikbaar (zie Transitiebureau Wmo &
Movisie: 2014; Luijtelaar & Wolf, 2012). De beschikbare instrumenten verschillen in wat ze precies
meten (dekking) en hoe diepgaand de meting is. Volstaat het om, meer generiek, bijvoorbeeld het
algemeen functioneren of de kwaliteit van leven van mensen te meten of is (daarnaast ook) inzicht
nodig in deelaspecten, zoals de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, zorgbehoeften en bijvoorbeeld coping. Daarbij maakt het voor de keuze van een instrument uit of een globale screening
volstaat of dat (daarop volgend eventueel) verdiepend inzicht nodig is. Leidend hierbij is het doel
en de setting van de beoordeling en de beschikbare expertise. Anders gezegd; een quick scan in
een wijkteam vraagt een ander instrument dan een beoordeling voor bijvoorbeeld een opname in
een Beschermd wonen.
Als de dekking en de diepgang van het instrument is vastgesteld (wat en hoe gedetailleerd wil je
meten), dan kan de keuze van een instrument nog afhangen van tal van zaken, namelijk:
1. Bruikbaarheid en begrijpelijkheid van het instrument voor de doelgroep (bijvoorbeeld passend
bij leeftijd, etnische herkomst, competentieniveau (taalgebruik!) etc.).
2. Of het instrument goed aansluit bij de visie op de doelgroep en de voorgestane manier van
werken (gaat het instrument bijvoorbeeld uit van een ziekte- of krachtmodel?)
3. Of er versies van het instrument zijn voor cliënten en voor professionals (voor vergelijking van
perspectieven).
4. Wat de invultijd of afnameduur van het instrument is.
5. Is het instrument van goede kwaliteit? Zijn, anders gezegd, de psychometrische eigenschappen
(betrouwbaarheid, validiteit, etc.) voldoende tot goed?
6. Is het instrument gevoelig voor het meten van veranderingen in de situatie van cliënten?
7. Geeft het instrument voor de uitvoering en/of het beleid betekenisvolle resultaten met aanknopingspunten voor concrete verbeterpunten?
8. Wat vraagt de invoer/analyse/rapportage aan tijd/geld/expertise. Is dat beschikbaar, ook over
langere termijn?
9. Of er voorwaarden zijn voor het gebruik van het instrument en of er kosten mee zijn gemoeid.
10. Sluit het instrument inhoudelijk goed aan bij eventueel andere gebruikte instrumenten?
11. Etc., etc.
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Typering van enkele instrumenten en screeners
Dit referentiekader heeft een voorzet gegeven voor wat, met het oog op een toetsing van een acceptabele kwaliteit van leven van mensen en passende zorg, belangrijk is te meten bij personen en
gezinnen in multiprobleemsituaties. In trefwoorden: zelfregulering of zelfredzaamheid, participatie,
sociale uitsluiting, kwaliteit van leven, algemeen functioneren, gezondheid, en, van een andere
orde, cliëntervaringen met de begeleiding en realiseren van zelfgekozen doelen. Hierna volgt een
selectie en beknopte typering van enkele te overwegen generieke instrumenten en specifieke
instrumenten die inzoomen op een bepaald aspect, zoals verstandelijke beperkingen, gezondheidsproblemen, middelengebruik en functioneren van een gezin & opvoedvaardigheden. Beschreven
wordt ook een instrument voor het meten van cliëntervaringen met de begeleiding en hoe de realisering van zelfgekozen doelen zijn te meten. Belangrijk: het overzicht hierna is zeker geen compleet
overzicht van mogelijke instrumenten!
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
De ZRM meet de zelfredzaamheid van mensen door op elf leefdomeinen het vermogen van een
persoon te bepalen om de dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig uit te voeren
(financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke
gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie
en justitie). Op elk domein worden vijf niveaus van zelfredzaamheid onderscheiden. De ZRM kan
worden gebruikt in verschillende fases van een traject en kan, bij meerdere metingen, ook een
beeld geven van de vooruitgang van een cliënt op de domeinen. De gegevens worden verzameld
door de professional, een cliëntenversie is in ontwikkeling. De Nederlandse versie van de ZRM is
begin 2010 op basis van de Self Sufficiency Matrix (SSM) ontwikkeld door de GGD Amsterdam, in
samenwerking met de gemeente Rotterdam. Voor meer informatie: www.zelfredzaamheidsmatrix.nl.
Taxatie Sociale uitsluiting (Tax-Su)
De Tax-Su inventariseert participatieachterstanden op vier domeinen, namelijk bestaansvoorwaarden, sociale inbedding, gezondheid & gedrag en institutionele inbedding en geeft een indicatie
van de impact van die achterstanden op het functioneren. Ook brengt de Tax-Su per domein de
informele en professionele steun in kaart. De Tax-Su geeft als geheel zicht op de mate van sociale
uitsluiting van personen, en geeft per domein handelingsaanwijzingen voor professionals: niet
ingrijpen, nader evalueren, professionele hulp inschakelen of uitbreiden, en urgent ingrijpen. De
Tax-Su is een valide en betrouwbaar instrument (Wolf, AlShamma, Van den Dries, 2014). Invullen
van de Tax-Su gebeurt met een webapplicatie en duurt ongeveer 15 minuten. Een cliëntenversie is
in ontwikkeling. De taxatie is ontwikkeld door Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg.
Voor meer informatie: www.impuls-onderzoekscentrum.nl en
www.gino.nl/zorg/risicotaxatie-instrument-sociale-uitsluiting/tax-su.
Impact op Participatie en Autonomie (IPA)
Het doel van deze vragenlijst is om een beeld te krijgen van de manier waarop de gezondheid van
de cliënt zijn mogelijkheden beïnvloedt om het leven te leiden dat hij wil, en hoe hij dit beleeft en
beoordeelt. Het instrument bestaat uit tweeënveertig vragen over het dagelijks leven van de cliënt.
Tweeëndertig vragen zijn gericht op het kwantificeren van belemmeringen in participatie en autonomie. Deze vragen zijn verdeeld over vijf domeinen: autonomie binnenshuis, familierol, autonomie
buitenshuis, sociale relaties, werk en opleiding. Tien vragen beogen mogelijke ervaren problemen
in participatie te evalueren. De IPA is een zelfinvullijst (invulduur onbekend). De interne consistentie
van de verschillende domeinen van de IPA is goed. De IPA is ontwikkeld tussen 1996 en 2001 op
de Afdeling Revalidatie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Meer informatie:
www.nivel.nl"www.nivel.nl.
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Kwaliteit van leven
Er is geen gouden standaard voor het meten van kwaliteit van leven. Dit komt doordat verschillende
onderzoekers verschillende definities van kwaliteit van leven hanteren. Vaak wordt gekozen voor
generieke instrumenten, zoals de Kwaliteit van leven lijst van Lehman (zie hierna), de MANSA (in
de GGZ in gebruik) en, met een groter accent op de gezondheid, de SF-12, de SF-36 en de EQ-6D.
De verkorte kwaliteit van leven lijst van Lehman (50 items; 20 minuten) wordt gebruikt voor het
meten van 1) de subjectieve beleving van de algemene kwaliteit van leven, 2) ervaren kwaliteit van
leven op acht leefdomeinen (woonsituatie, dagelijkse activiteiten en functioneren, familie, sociale
relaties, financiën, werk & school, justitie en veiligheidskwesties en gezondheid) en 3) de objectieve
kenmerken van de leefsituatie. De subjectieve beleving wordt gescoord op een zevenpuntsschaal
(1= vreselijk tot 7= prima). De objectieve kenmerken beschrijven de feitelijke leefsituatie van cliënten
(al dan niet huisvesting, soort huisvesting, al dan niet inkomen/uitkering, al dan niet schulden,
hoogte van schulden, al dan niet dagbesteding, type dagbesteding, ondersteunende relaties ja/nee,
al dan niet arrestaties en veroordelingen etc.). De psychometrische eigenschappen van de verkorte
Lehmanlijst zijn goed en vergelijkbaar met de uitgebreide kwaliteit van leven lijst (Wolf e.a., 2002).
Zelfvertrouwen: Rosenberg Self-Esteem Scale
De Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) is een veelgebruikt instrument dat zelfvertrouwen meet. Het bestaat uit tien items (afnametijd <10 minuten) en de score varieert van minimaal
10 tot maximaal 40 punten. Personen met een hogere score op deze schaal hebben een positiever
beeld van hun eigen identiteit. De validiteit en betrouwbaarheid van de Rosenbergschaal zijn
voldoende tot goed (Rosenberg, 1981).
Nederlandse empowerment vragenlijst (NEL)
De NEL is bedoeld om het hulpaanbod te beoordelen op de mate waarin het voor cliënten empowerend werkt. Met het herhaaldelijk afnemen van de NEL wordt beoogd te meten in welke mate de
mensen die deze vragenlijst invullen groeien in hun kracht. De NEL heeft veertig items, verdeeld
over zes domeinen/dimensies: professionele hulp, sociale steun, eigen wijsheid, erbij horen,
zelfmanagement, betrokken leefgemeenschap. De vragenlijst wordt ingevuld door de cliënt. De
betrouwbaarheid/ interne consistentie van de NEL is goed. Het Trimbos-instituut heeft de NEL ontwikkeld (2009) met als doelgroep mensen met psychische kwetsbaarheden.
Screener verstandelijke beperkingen
De HASI (Hayes Ability Screening Index) is een simpele test om de waarschijnlijkheid van een
verstandelijke beperking aan te tonen. De test bestaat uit vier ja/nee zelfrapportagevragen, achteruitspellen van een vijfletter-woord, puzzel en klok-tekentest. Duur 5 a 10 minuten. De HASI is
gebruikt in een cohortstudie onder dakloze mensen in de G4 (zie www.coda.nl) en is beschikbaar
bij Impuls. Meer informatie: www.bsim.med.usyd.edu.au/hasi.
Screener gezondheid
De Brief Symptom Inventory meet symptomen van psychopathologie en geeft inzicht in totaal aantal
(psychische en/of lichamelijke) klachten, totaal aanwezige symptomen en ernst van de aanwezige
symptomen. Op basis van de 53 items (afnameduur < 10 minuten) van de vragenlijst kunnen de
volgende schalen berekend worden: Somatische klachten, problemen in cognitieve functie, interpersoonlijke sensitiviteit, depressie, angst, hostiliteit, fobische angst, paranoïde en psychoticisme.
Er bestaat ook een short version van de BSI. De BSI is een valide en betrouwbaar meetinstrument.
Meer informatie: www.telepsy.nl.
Screener middelengebruik
De screener middelengebruik (Trimbos-instituut) helpt de professional een beeld te krijgen van
het gebruik van alcohol en/of drugs door de cliënt. De screener bestaat uit een vragenlijst
Alcoholgebruik (4 vragen) en een vragenlijst Druggebruik (4 vragen) en een observatiedeel. Meer
informatie: www.trimbos.nl. Voor een inschatting van het middelengebruik kunnen ook onderdelen
worden gebruikt van de MATE die in de verslavingszorg wordt gebruikt (www.mateinfo.eu).
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Screener Gezin & Opvoeding
De Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O) brengt de opvoedsituatie of opvoedingsvaardigheden
in kaart van ouders met kinderen van 0 t/m 18 jaar. Onderdelen zijn: stressbeleving in de opvoeding
van een kind, opvoedingscompetentie, depressieve klachten van opvoeder, gevoel van persoonlijke
inperking door kind en psychisch welzijn opvoeder. Het is een zelfinvullijst (20-30 minuten). De
betrouwbaarheden van de onderdelen zijn acceptabel tot goed. De VG&O is in de jeugdzorg en
jeugdgezondheidszorg in gebruik. Meer informatie: www.praktikon.nl.
Clliëntervaringen
De Consumer Quality Index voor de Opvang (CQI-O) meet de ervaringen van cliënten met de begeleiding. De vragenlijst bevat 4 schalen, namelijk werkrelatie (4 vragen), hulp (10 vragen), resultaten
(5 vragen) en leefomstandigheden (6 vragen). Daarnaast zijn er dertien losse vragen, waaronder
vragen over de hulp aan kinderen van cliënten en sociaaldemografische kenmerken. De CQI-O is
een betrouwbare en valide vragenlijst (Beijersbergen e.a., 2010) die veelvuldig wordt gebruikt in
de opvang. Het invullen van de CQI-O duurt ongeveer 15 minuten. DE CQI-O is ontwikkeld door
Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg. Voor meer informatie:
www.impuls-onderzoekscentrum.nl.
Zelfgekozen doelen
Voor het meten van de mate waarin eigen gekozen doelen zijn bereikt, zal waarschijnlijk een vragenlijst ontwikkeld moeten worden. Die doelrealisatievragen zijn vaak al wel opgenomen in evaluatiewerkbladen bij methodieken, zoals Herstelwerk. De vragen moeten zelfstandig en onafhankelijk
ingevuld kunnen worden door cliënten en begeleiders en de antwoorden moeten geschikt zijn voor
het maken van vergelijkingen.
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