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Samenvatting 
 
Vanaf januari 2015 werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch met sociale wijkteams (SWT’s). De 
gemeente wil de werking en de resultaten van deze teams monitoren. Zij wil daarvoor onder andere 
weten hoe de professionals in het netwerk de samenwerking met de sociale wijkteams ervaren. 
Daarom is een digitale vragenlijst uitgezet onder de samenwerkingspartners. In dit rapport staan de 
resultaten van deze meting. Dit is de derde meting. Eerdere metingen zijn uitgevoerd in 2015 en 2016. 
229 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 31%.  
 
Bijna een kwart heeft frequent contact met een SWT  
De meeste respondenten (69%) hadden korter dan één maand geleden voor het laatst contact met 
een medewerker van een SWT. Ongeveer een kwart (23%) heeft minimaal één keer per week contact.  
De helft van de samenwerkingspartners die de vragenlijst hebben ingevuld, werkt voor een organisatie 
voor gespecialiseerde hulp. Ongeveer een kwart (23%) werkt voor een organisatie voor basishulp. 8% 
werkt voor een organisatie binnen het gedwongen kader of zorgmijding.  
 
Gemiddeld rapportcijfer 6,8  
Aan de respondenten is gevraagd om alles overziend de samenwerking met de SWT’s te beoordelen 
met een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer dat wordt gegeven is een 6,8. In 2016 was dit een 
6,7 en in 2015 een 6,5. Dus er zit een lichte verbetering in de beoordeling.  
 
Samenwerking rondom huishouden is voornaamste reden voor contact met een SWT  
De helft van de respondenten heeft contact met een SWT voor samenwerking rondom een 
huishouden. Ook het afstemmen over (her)indicaties (49%), het aanmelden van een bewoner bij een 
SWT (42%) en evalueren over ingezette ondersteuning (41%) zijn belangrijke redenen voor contact. 
 
Waar men terecht kan is voor een kwart niet duidelijk  
Het merendeel van de respondenten (61%) is tevreden over de manier waarop zij contact kunnen 
leggen met een SWT. Minder tevreden zijn samenwerkingspartners over de mate waarin duidelijk is bij 
wie ze terecht kunnen. Voor een kwart is dit niet duidelijk; 43% is hier wel tevreden over. De 
samenwerkingspartners zijn hierover iets minder tevreden dan in 2016.  
 
6 op de 10 respondenten tevreden over bereikbaarheid voor specifieke dossiers 
Voor ieder SWT is er een algemeen e-mailadres waar een samenwerkingspartner een bewoner kan 
aanmelden voor hulp/ondersteuning. Ten opzichte van de voorgaande metingen is de tevredenheid 
over de bereikbaarheid via het algemene e-mailadres verslechterd. Was in 2016 nog bijna de helft 
(49%) tevreden hierover, in 2017 is dit gedaald naar 40%. Meer tevreden zijn respondenten over de 
bereikbaarheid over specifieke dossiers via telefoon of e-mail. 61% is hier tevreden over; 13% is 
ontevreden. Dit is ongeveer gelijk aan 2016.  
 
Drie kwart tevreden over bereidheid van medewerkers om mee te denken 
Zo’n drie kwart van de respondenten is tevreden over de bereidheid van medewerkers van de SWT’s 
om met hen mee te denken. Over de snelheid waarmee de medewerkers vragen oppakken zijn 
respondenten minder tevreden. 43% is hier (zeer) tevreden over, 20% (zeer) ontevreden.  
 
Tevredenheid over communicatie en samenwerking is afgenomen 
De communicatie met de medewerkers van de SWT’s verloopt volgens de meeste respondenten goed 
(68%). Ook vinden de meeste respondenten (71%) dat afspraken over het algemeen worden 
nagekomen. Informatie wordt volgens de helft voldoende gedeeld. Samenwerkingspartners zijn over 
de communicatie en samenwerking minder tevreden dan bij de vorige metingen.  
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Twee derde vindt dat er wordt samengewerkt vanuit een gezamenlijk doel  
Vergelijkbaar met de voorgaande metingen vindt zo’n twee derde dat er wordt samengewerkt vanuit 
een gezamenlijk doel. Zo’n 6 op de 10 respondenten ervaren de samenwerking als constructief. Dit is 
een lichte afname ten opzichte van 2016 en 2015.  
 
Duidelijkheid over de rol van de SWT’s is verbeterd 
Voor de meeste respondenten (68%) is duidelijk wat de rol van een SWT is. Dit is een verbetering ten 
opzichte van 2016 en 2015. Ook is het voor samenwerkingspartners duidelijker dan in 2016 wat een 
SWT van hen verwacht. 
 
SWT’s vooral bezig met duidelijk krijgen van de hulpvraag  
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij bij de SWT’s zien dat zij bepaalde taken uitvoeren. 
Samenwerkingspartners geven aan dat medewerkers van SWT’s vooral bezig zijn om samen met alle 
betrokkenen de hulpvraag duidelijk te krijgen (73%) en te komen tot de juiste prioriteiten om de 
hulpvraag op te lossen (68%). Zo’n 6 op de 10 samenwerkingspartners vinden dat medewerkers zich 
bezig houden met het regisseren van de hulp.  
 
Samenwerkingspartners zien gewenste werkwijze SWT’s vaker dan in 2016 terug in de praktijk 
Aan de samenwerkingspartners is gevraagd in hoeverre zij bepaalde aspecten van de werkwijze van 
de SWT’s in de praktijk terugzien. Voor alle aspecten zien we een toename ten opzichte van 2016.  
De aspecten ‘stimuleren van eigenaarschap en regie bij de klant’ en ‘één duidelijk aanspreekpunt voor 
de klant’ zien samenwerkingspartners het vaakst terug in de werkwijze van de SWT’s.  
 

Twee derde ervaart verschillen in werkwijze van verschillende SWT’s  
Aan respondenten die in het afgelopen half jaar contact hebben gehad met verschillende SWT’s, is 
gevraagd of zij verschillen ervaren in de werkwijze van SWT’s. Twee derde ervaart verschillen. De 
meeste respondenten (24x) geven aan dat zij verschillen ervaren tussen medewerkers/personen, niet 
zozeer verschillen tussen teams. Ook ervaren respondenten (18x) verschillen in de werkwijze, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de aanmeldingsprocedure van bewoners.  
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1. Inleiding  

Vanaf januari 2015 werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch met sociale wijkteams. De gemeente is toen 
begonnen met zes sociale wijkteams en zes aparte basisteams jeugd en gezin. Begin 2016 zijn de 
basisteams jeugd en gezin geïntegreerd als specialistenteams binnen de sociale wijkteams (SWT’s). 
De SWT’s bestrijken het hele gebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er is behoefte om de 
werking en de resultaten van de teams te monitoren. Daarvoor worden verschillende onderzoeken 
uitgevoerd. Eén daarvan is een onderzoek onder de samenwerkingspartners van de SWT’s. Daarover 
gaat dit rapport. Eenzelfde meting is uitgevoerd in 2015 en 2016. In dit rapport staan de cijfers van de 
meting in 2017 en de ontwikkelingen over de afgelopen jaren.  
 
1.1 Onderzoeksdoel  

Op dit moment maken de SWT’s onderdeel uit van de gemeente. In het eerste kwartaal van 2019 
wordt er opnieuw een besluit genomen op het instrument wijkteams, het model en de positionering 
van de wijkteams. Daarbij wordt ook gekeken naar de mate waarin de transformatiedoelen zijn 
behaald, zoals: zoveel mogelijk hulp inzetten in de directe omgeving van de cliënt; het benutten van 
eigen kracht en inzet van het sociaal netwerk; normaliseren van de hulp; etc. De gemeente wil 
monitoren in hoeverre de transformatie is gerealiseerd. En wil graag weten hoe tevreden de 
samenwerkingspartners zijn over de samenwerking met de SWT’s.  
 
Het doel van het onderzoek is dan ook: 
Inzicht geven in de mate waarin voor de SWT’s de transformatie is gerealiseerd en hoe de 
samenwerkingspartners de samenwerking met de SWT’s ervaren.   
 
1.2 Onderzoeksaanpak en respons 

Voor het onderzoek is een digitale vragenlijst uitgezet onder de samenwerkingspartners van de 
sociale wijkteams. Hiervoor is een lijst met e-mailadressen van samenwerkingspartners uitgedraaid uit 
KeDo. Omdat we wisten dat deze lijst niet compleet was en we niet konden selecteren op mensen die 
recent contact hebben gehad, is de lijst aangevuld door een aantal wijkteamleiders. In totaal zijn 735 
mensen per e-mail benaderd met het verzoek een korte digitale vragenlijst in te vullen. Aan hen is 
bijvoorbeeld gevraagd hoe zij de bereikbaarheid van de SWT’s beoordelen, hoe zij de samenwerking 
ervaren en of de rolverdeling tussen hen en de SWT’s duidelijk is.  
 
Van de 735 mensen hebben 229 de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 31%. Van sommige 
organisaties zijn meerdere contactpersonen aangeschreven. De resultaten in dit rapport gaan dus niet 
over 229 organisaties, maar over 229 respondenten.  
 
1.3 Kerntaken van de sociale wijkteams 

De kerntaken van de wijkteams zijn Regisseren en Toegang verlenen. Zij dragen hiermee bij aan de 
transformatie van het sociaal domein. De uitvoering van hulp (basishulp en gespecialiseerde hulp) ligt 
bij het voorliggend veld (basisprofessionals) en gespecialiseerde instellingen. Zij worden door de 
wijkteams, op basis van het plan van aanpak voor de bewoner, erbij gehaald als dat nodig is.  
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2. Achtergrond en contact 

 
Helft respondenten werkt bij organisatie voor gespecialiseerde hulp  
De helft van de samenwerkingspartners die de vragenlijst hebben ingevuld werkt voor een organisatie 
voor gespecialiseerde hulp, zoals Cello, Vivent, Herlaarhof en Oosterpoort. Ongeveer een kwart (23%) 
werkt voor een organisatie voor basishulp. Hierbij kun je denken aan Juvans, Divers, MEE en de 
GGD. Dit is in lijn met de eerste meting in 2015 en de tweede meting in 2016. 8% werkt voor een 
organisatie binnen het gedwongen kader of zorgmijding, zoals bij het Centrum voor Trajecten en 
Bemoeizorg of een Gecertificeerde Instelling. Enkelen werken voor een onderwijsorganisatie, een 
medische organisatie, politie of een woningbouwcorporatie.  
Bij de antwoordcategorie ‘anders, namelijk’ noemen een aantal respondenten bewindvoering (5x) en 
vrijwilligersorganisaties (3x).  
 
Figuur 2.1: Voor wat voor soort organisatie werk je? (N=229) 

 
 

Meeste respondenten werken met name voor volwassenen 
40% van de respondenten werkt met name voor de doelgroep volwassenen vanaf 18 jaar. Een 
ongeveer even grote groep (37%) werkt voor zowel jeugd als volwassenen. Bijna een kwart werkt 
alleen voor jeugd tot 18 jaar.  
 
Figuur 2.2: Voor welke doelgroep werk je met name? (N=205) 

 
 
Figuur 2.3 laat zien dat de meeste respondenten (69%) korter dan één maand geleden nog contact 
hebben gehad met een medewerker van een SWT. Negen respondenten (4%) hebben al minimaal 
één jaar geen contact meer gehad. Aan hen zijn geen vragen meer gesteld. Dit onderzoek is namelijk 
gericht op recente ervaringen van de samenwerkingspartners met de SWT’s.  
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Figuur 2.3: Wanneer heb je voor het laatst contact gehad met een medewerker van een SWT? (N=219)

 
 

Bijna een kwart heeft regelmatig contact met het SWT 
Ongeveer een kwart van de respondenten (23%) heeft minimaal één keer per week contact met een 
medewerker van een SWT. In 2016 was dit aandeel iets kleiner (19%) en in 2015 betrof dit 31% van 
de samenwerkingspartners. Een kwart heeft minder dan één keer per maand contact. 
 
Figuur 2.4: Hoe vaak heb je gemiddeld contact met een medewerker van een SWT? (N=210)

 
 

Voornaamste reden voor contact is samenwerking met een SWT rondom een huishouden  
Aan respondenten is gevraagd waarvoor zij vooral contact hebben met een SWT. De helft van de 
respondenten heeft contact voor samenwerking rondom een huishouden. Afstemmen over 
(her)indicaties (49%), het aanmelden van een bewoner bij een SWT (42%) en evalueren over 
ingezette ondersteuning (41%) zijn ook belangrijke redenen voor contact. 3 op de 10 respondenten 
hebben contact omdat een SWT een bewoner doorverwijst voor specialistische hulp. Dit is licht 
toegenomen vergeleken met 2016 (25%). Een ongeveer even grote groep heeft vaste 
overlegmomenten.  
 
2 op de 10 hebben geantwoord ‘anders, namelijk’. Hierbij geven respondenten veelal meer uitleg en 
inzicht over een ander antwoord dat zij hebben gekozen. Andere redenen voor samenwerking met 
een SWT zijn onder andere het afstemmen tussen betrokkenen en verschillende (in)formele vormen 
van overleg.  
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Figuur 2.5: Waarvoor heb je vooral contact met een SWT? (N=206) 
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3. Bereikbaarheid en toegankelijkheid  

 
Voor ieder SWT is er een algemeen e-mailadres waar je als samenwerkingspartner een bewoner kunt 
aanmelden voor hulp/ondersteuning. Voor bovenregionale organisaties is er daarnaast een stedelijk e-
mailadres waarop bewoners kunnen worden aangemeld. Wanneer een aanmelding leidt tot inzet van 
een medewerker van het SWT dan is deze medewerker rechtstreeks te bereiken via e-mail of 
telefoon.  
 
Waar men terecht kan is voor een kwart niet duidelijk  
Aan samenwerkingspartners is gevraagd hoe tevreden zij in het algemeen zijn over het contact dat zij 
hebben gehad met de medewerker(s) van het SWT. Zo’n 6 op de 10 respondenten zijn (zeer) 
tevreden over de manier waarop zij contact kunnen leggen; 15% is hier (zeer) ontevreden over. 
Minder tevreden zijn samenwerkingspartners over de mate waarin duidelijk is bij wie ze terecht 
kunnen. Voor een kwart is dit niet duidelijk. 43% is hier wel tevreden over. Figuur 3.2 laat een kleine 
verslechtering zien van beide stellingen ten opzichte van 2016.  
 
 Respondenten die minder dan 1 keer per maand contact hebben, zijn minder tevreden over de 

manier waarop ze contact kunnen leggen met een SWT dan respondenten die vaker contact 
hebben.  

 Over de mate waarin duidelijk is bij wie ze terecht kunnen, zijn respondenten van organisaties 
voor basishulp en respondenten van organisaties voor gespecialiseerde hulp meer tevreden dan 
respondenten van andere organisaties, zoals onderwijs, woningbouwcorporaties, politie en 
organisaties binnen het gedwongen kader. 

 Respondenten die minimaal 1 keer per week contact hebben zijn meer tevreden over de mate 
waarin duidelijk is bij wie ze terecht kunnen dan respondenten die minder frequent contact 
hebben.  

 

Figuur 3.1: Hoe tevreden ben je in het algemeen over… (N=198; 197) 

 
 
Figuur 3.2: % (zeer) tevreden over contactmogelijkheden (N2017=198; 197 N2016=209; 208, N2015=159; 158) 
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6 op de 10 respondenten tevreden over bereikbaarheid voor specifieke dossiers 
De tevredenheid over de bereikbaarheid voor aanmelding van bewoners via het algemene e-
mailadres is ten opzichte van de voorgaande metingen verslechterd. Was in 2016 nog bijna de helft 
(49%) tevreden over deze bereikbaarheid, in 2017 is dit gedaald naar 40%. 18% is (zeer) ontevreden 
over de bereikbaarheid voor aanmelding van bewoners. De tevredenheid over de bereikbaarheid over 
specifieke dossiers via telefoon of e-mail is ongeveer gelijk aan 2016. Zo’n 6 op de 10 respondenten is 
hier (zeer) tevreden over.  
 
 Respondenten die vaker dan 1 keer per maand (maar niet wekelijks) contact hebben, zijn minder 

tevreden over de bereikbaarheid via het algemene e-mailadres voor aanmelding van bewoners 
dan gemiddeld.  

 
Figuur 3.3: Hoe tevreden ben je in het algemeen over… (N=166; 192) 

 
 
Figuur 3.4: % (zeer) tevreden over bereikbaarheid (N2017=166; 192, N2016=161; 191, N2015=130; 145) 

 
 
Drie kwart tevreden over bereidheid van medewerkers om mee te denken 
Zo’n drie kwart van de respondenten is tevreden over de bereidheid van medewerkers om met hen 
mee te denken. Dit is ongeveer gelijk aan de meting in 2016. In 2015 was een groter aandeel 
respondenten (83%) hier tevreden over. De tevredenheid over de snelheid waarmee medewerkers 
van de SWT’s vragen oppakken is verslechterd ten opzichte van de meting in 2016. 43% is (zeer) 
tevreden hierover, in 2016 was dit 50% en in 2015 was dit nog 57%. Het aandeel dat (zeer) 
ontevreden is over beide stellingen is ongeveer gelijk aan de voorgaande meting.  
 
 Respondenten die minimaal 1 keer per week contact hebben, zijn meer tevreden over de 

bereidheid van de medewerkers om mee te denken dan gemiddeld.  
 Respondenten die 1 keer per maand contact hebben, zijn minder tevreden over de bereidheid van 

medewerkers om mee te denken dan gemiddeld.  
 Respondenten van organisaties voor basishulp, zijn gemiddeld minder tevreden over de snelheid 

waarmee medewerkers vragen oppakken.  
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Figuur 3.5: Hoe tevreden ben je in het algemeen over… (N=198; 196) 

 
 
Figuur 3.6: % (zeer) tevreden over meedenken en oppakken vragen  
(N2017=198; 196, N2016=210; 210, N2015=156; 155) 
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4. Samenwerking en communicatie  

 
Volgens 7 op de 10 respondenten worden afspraken nagekomen 
De communicatie verloopt volgens de meeste respondenten (68%) goed. 71% vindt dat afspraken 
over het algemeen worden nagekomen. Desondanks zijn samenwerkingspartners ten opzichte van de 
voorgaande metingen iets minder tevreden over de samenwerking met de medewerkers van SWT’s.  
De helft van de respondenten vindt dat informatie voldoende wordt gedeeld door de medewerkers van 
de SWT’s. In 2016 was een groter aandeel respondenten (61%) het hier mee eens.  
 
 Respondenten die 1 keer per maand contact hebben zijn minder tevreden over de communicatie 

dan respondenten die frequenter contact hebben.   
 Respondenten van organisaties voor gespecialiseerde hulp vinden vaker dat informatie voldoende 

wordt gedeeld dan respondenten van andere organisaties.  
 Respondenten van organisaties voor basishulp zijn minder dan gemiddeld tevreden over de mate 

waarin afspraken door de SWT’s worden nagekomen.  
 Respondenten die werken met jongeren tot 18 jaar vinden vaker dan gemiddeld dat afspraken 

over het algemeen worden nagekomen. 
 
Figuur 4.1: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over de samenwerking met de SWT’s  
(N=196; 195; 196)  

 
 
Figuur 4.2: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over de samenwerking met de SWT’s? 
(N2017=196; 195; 196, N2016=208; 205; 208, N2015=159; 157; 154) 
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Twee derde vindt dat er samengewerkt wordt vanuit een gezamenlijk doel  
Vergelijkbaar met de voorgaande metingen vindt zo’n twee derde dat er samengewerkt wordt vanuit 
een gezamenlijk doel. De samenwerking ervaren zo’n 6 op de 10 respondenten als constructief. Dit is 
een lichte afname ten opzichte van 2016 en 2015.  
 
 Respondenten van organisaties voor gespecialiseerde hulp vinden vaker dat er wordt 

samengewerkt vanuit een gezamenlijk doel dan respondenten van andere organisaties.  
 De samenwerking wordt door respondenten van organisaties voor gespecialiseerde hulp vaker als 

constructief ervaren dan door respondenten van organisaties voor basishulp.  
 
Figuur 4.3: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over de samenwerking met de SWT’s? 
(N=196) 

 
 
Figuur 4.4: % dat het (helemaal) eens is met de volgende stellingen over de samenwerking  
(N2017=196; 196, N2016=207; 206, N2015=157; 153) 
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5. Rol en werkwijze  

 
Duidelijkheid over de rol van de SWT’s is verbeterd 
Voor de meeste respondenten (68%) is duidelijk wat de rol van een SWT is. Dit is een verbetering ten 
opzichte van 2016 en 2015. Ook is het voor samenwerkingspartners duidelijker dan in 2016 wat een 
SWT verwacht van hen1. Voor 14% is dit onduidelijk.  

 Voor organisaties anders dan basishulp en gespecialiseerde hulp is het minder vaak duidelijk wat 
de rol is van een SWT. Het gaat bijvoorbeeld om politie, woningcorporaties, medische 
organisaties en onderwijsorganisaties. Ook is voor hen minder vaak duidelijk wat een SWT van 
hen verwacht.   

 Respondenten die vaker dan 1 keer per maand contact hebben, hebben een duidelijker beeld van 
wat het SWT van hen verwacht dan respondenten die gemiddeld 1 keer per maand contact 
hebben.  

 
Figuur 5.1: Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen? (N=196) 

 
 
Figuur 5.2: % dat het (helemaal) eens is met de volgende stellingen over de rol en verwachtingen van de SWT’s 
(N2017=196; N2016=210, N2015=156) 

 
 
De SWT’s hebben diverse taken, zoals met alle betrokkenen de hulpvraag duidelijk krijgen en komen 
tot de juiste prioriteiten om de hulpvraag op te lossen. Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre 
zij vinden dat de medewerkers van de SWT’s deze taken uitvoeren.  
 
Het duidelijk krijgen van de hulpvraag meest uitgevoerde taak SWT’s 
Samenwerkingspartners vinden vooral dat medewerkers van SWT’s de volgende taken oppakken: 
‘samen met alle betrokkenen de hulpvraag duidelijk krijgen’ (73%); ‘samen met alle betrokkenen 
komen tot de juiste prioriteiten om de hulpvraag op te lossen’ (68%). Ongeveer 6 op de 10 

                                                      
1 Dit is niet vergelijkbaar met de meting uit 2015, omdat de stelling toen anders is geformuleerd. 
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samenwerkingspartners vinden dat de medewerkers van de SWT’s zich bezig houden met het 
regisseren van de hulp. 
  
Minst uitgevoerde taak: doorpakken bij zorgmijding  
Doorpakken bij zorgmijding wordt volgens de samenwerkingspartners het minst opgepakt door 
medewerkers van SWT’s. Een kwart van de respondenten heeft gekozen voor de antwoordcategorie 
‘weet niet/geen mening’. De voortgang van de ingezette hulp volgen en/of het monitoren van 
klantdossiers wordt volgens de helft van de respondenten door de medewerkers van de SWT’s 
uitgevoerd.  
 
 Respondenten van organisaties voor basishulp vinden vaker dat medewerkers van SWT’s samen 

met alle betrokkenen de hulpvraag duidelijk krijgen, dan respondenten van organisaties voor 
gespecialiseerde hulp. 

 Respondenten van organisaties voor gespecialiseerde hulp vinden vaker dat medewerkers van 
SWT’s samen met alle betrokkenen komen tot de juiste prioriteiten voor oplossen van de 
hulpvraag dan respondenten van andere organisaties.  

 Respondenten die minder dan 1 keer per maand contact hebben geven minder dan gemiddeld 
aan dat medewerkers van SWT’s samen met alle betrokkenen komen tot de juiste prioriteiten om 
de hulpvraag op te lossen.  

o Ditzelfde geldt voor in hoeverre de medewerkers de voortgang van de ingezette hulp 
volgen/monitoren van klantdossiers. 

 Respondenten van organisaties voor gespecialiseerde hulp vinden vaker dat medewerkers van 
SWT’s doorpakken bij zorgmijding dan respondenten van organisaties voor basishulp.  

 
Figuur 5.3: Kun je aangeven in hoeverre de SWT’s volgens jou de volgende onderdelen van hun opdracht 
uitvoeren? (N=189) 
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Figuur 5.4 laat zien dat er volgens de samenwerkingspartners in 2017 iets vaker wordt doorgepakt bij 
zorgmijding dan in 2016 en 2015.  
 
Figuur 5.4: % dat aangeeft dat de volgende taken door de SWT’s altijd/meestal worden uitgevoerd  
(N2017=189, N2016=209, N2015=152) 

 
 
Aan respondenten is gevraagd in hoeverre zij de verschillende aspecten van de werkwijze van de 
SWT’s terug zien in de praktijk. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de krachten van een 
huishouden, het stimuleren van eigenaarschap en regie bij de klant en het samenwerken met een 
sociaal netwerk bij het verbeteren van de situatie van een huishouden.  
Het aandeel respondenten dat de verschillende aspecten altijd/meestal terug ziet in de praktijk is op 
alle onderdelen toegenomen ten opzichte van 2016. Voor sommige aspecten is er ook een 
verbetering te zien sinds de eerste meting in 2015. De aspecten ‘stimuleren van eigenaarschap en 
regie bij de klant’ en ‘één duidelijk aanspreekpunt voor de klant’ zien samenwerkingspartners het 
vaakst terug.   
Net als in 2015 en 2016 kiezen relatief veel respondenten voor de antwoordcategorie ‘weet niet/geen 
mening’.  
 
Figuur 5.5: Kun je aangeven in hoeverre de volgende aspecten in de praktijk onderdeel zijn van de werkwijze van 
SWT’s? (N=184) 

 

59%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Regisseren van de hulp

Doorpakken bij zorgmijding

2017 2016 2015

54%

55%

48%

55%

61%

57%

60%

24%

21%

24%

28%

18%

22%

22%

21%

24%

24%

15%

21%

20%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Integraal werken over de verschillende
leefdomeinen (dagbesteding, gezondheid,

financiën, etc.)

In kaart brengen van de krachten van een
huishouden

Samenwerken met het sociaal netwerk bij het
verbeteren van de situatie van een huishouden

Afstemmen met andere professionals die bij het
huishouden betrokken zijn

Stimuleren van eigenaarschap en regie bij de klant

Korte lijnen naar de klant

Eén duidelijk aanspreekpunt voor de klant

altijd/meestal soms nooit weet niet/geen mening



 

17 
 

 
 Respondenten die maximaal 1 keer per maand contact hebben met een SWT geven minder dan 

gemiddeld aan dat de SWT’s integraal werken over de verschillende leefdomeinen. 
 Respondenten die minimaal 1 keer per week contact hebben vinden vaker dan gemiddeld dat 

medewerkers van SWT’s de krachten van een huishouden in kaart brengen.  
 Respondenten die minder dan 1 keer per maand contact hebben met een SWT geven minder dan 

gemiddeld aan dat de SWT’s afstemmen met andere professionals die bij het huishouden 
betrokken zijn.  

 
Figuur 5.6: % dat aangeeft dat de volgende aspecten altijd/meestal onderdeel zijn van de werkwijze van de 
SWT’s (N2017=184, N2016=204, N2015=152) 
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deze respondenten ervaart verschil. Deze verschillen zijn zeer divers. De belangrijkste verschillen die 
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 De betrokkenheid van SWT’s, tot op welke hoogte zijn medewerkers betrokken bij de casus of 

meer op de achtergrond aanwezig (13x).  
 De mate van regievoering, sommige teams voeren bijvoorbeeld met name de regie terwijl andere 

teams zich ook bezig houden met de uitvoering (9x). 
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6. Totaaloordeel, positieve punten en tips  

 
6.1 Totaaloordeel  

Gemiddeld rapportcijfer 6,8 
Aan de respondenten is gevraagd om alles overziend de samenwerking met de SWT’s te beoordelen 
met een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer dat wordt gegeven is een 6,8. In 2016 was dit een 
6,7 en in 2015 een 6,5. Dus er zit een lichte verbetering in de beoordeling.  
 Respondenten van organisaties voor gespecialiseerde hulp (7,1) en van organisaties binnen het 

gedwongen kader (7,2) geven gemiddeld de hoogste cijfers voor de samenwerking met de SWT’s.  

 Respondenten die korter dan 1 maand geleden voor het laatst contact hadden geven gemiddeld 
een 6,8. Respondenten die 6 tot 12 maanden geleden voor het laatst contact hadden, geven 
gemiddeld een 6,6.  

 
Figuur 6.1: gemiddeld rapportcijfer voor samenwerking met de SWT’s (N2017=183, N2016=203, N2015=153) 

 
 
6.2 Positieve punten  

Aan respondenten is gevraagd wat zij vinden dat vooral behouden moet blijven in de samenwerking 
met de SWT’s. Daar zijn vooral de volgende antwoorden genoemd:  
 Korte lijnen 
 Contact(en)/terugkoppeling 
 Overleggen 
 Regievoering  
 
Bij korte lijnen is onder andere genoemd:  
 “Afstemmen, korte lijnen, elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen een 

huishouden.” 
 “De korte lijnen in het belang van de cliënt. 
 “De korte lijnen. Gewoon binnenlopen om iets te kunnen overleggen/sparren/afstemmen. Niet 

alleen via de formele lijnen. Ook fijn dat ze in de buurt zitten (kantoor), dus makkelijk 
binnenlopen.” 

 “De samenwerking en korte lijnen die door verschillende medewerkers wordt gehanteerd.” 
 “Korte lijnen, bij elkaar in de keuken kijken en altijd persoonlijk contact zoeken met elkaar.” 
 
Met contact(en)/terugkoppeling bedoelen respondenten het contact dat zij met medewerkers van 
een SWT hebben. Dit kunnen contacten zijn of terugkoppeling rondom een gezamenlijke casus, maar 
ook contactmomenten waarbij samenwerkingspartners en medewerkers van een SWT elkaar 
(in)formeel zien en kunnen spreken.  

 “De persoonlijke contacten die ik heb met de medewerkers van het SWT verlopen soepel en op 
een prettige manier.” 

 “Goede contacten, elkaar snel weten te vinden.” 
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 “Terugkoppeling en mogelijkheid tot overleg (ook inhoudelijk) als je in een gezamenlijke casus 
werkzaam bent.” 

 “Persoonlijk contact leggen en deelname aan overleggen om zo elkaar te blijven zien.” 
 “Rechtstreeks contact.” 
 
Overleg(gen) kunnen in allerlei vormen plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een wijknetwerk 
met verschillende samenwerkingspartners en/of met een cliënt(systeem).  
 “Het directe overleg en aanpak multi problem.” 
 “Het elkaar goed op de hoogte houden van het reilen en zeilen in een casus. Dus ook overleg als 

het goed gaat en niet alleen bij problemen en escalaties.” 
 “Het minimale overleg dát er is, moet in ieder geval blijven zodat je elkaar ontmoet.” 
 “Vaste overlegvorm, bijvoorbeeld één keer per maand wijknetwerk. Momenten waar je elkaar 

informeel/formeel tegenkomt! Is belangrijk.” 
 “Veel multidisciplinair overleg met ouders en cliënt.” 
 
Het begrip regievoering gaat over de rol die een SWT heeft om de samenwerking rondom een gezin 
te realiseren. De volgende opmerkingen zijn hierover geplaatst:   
 “Regie functie blijven uitdragen/nemen.” 
 “Bij hoog complexe casussen de regie/het overzicht (be)houden en blijven opvolgen van 

probleemsituaties. Niet na inzet van zorg/hulp/oplossingen de casus afsluiten.”  
 “Duidelijkheid wat regie houden betekent.” 
 “Regie over complexe casussen, mogelijkheid om geïndiceerde hulp te realiseren.” 
 “Regiefunctie is goed en nodig. Diversiteit aan expertise is belangrijk.” 
 
6.3 Tips voor verbetering  

Aan de respondenten is gevraagd welke tips zij hebben om de samenwerking te verbeteren. 150 
respondenten hebben tips gegeven. De tips hebben veelal betrekking op:  
 (Integraal) samenwerken/betrekken partners 
 Informeren voortgang/betrokkenheid/terugkoppeling  
 Houding/benadering 
 Duidelijke (regie)rol- en taakverdeling/eenduidigheid  
 
Bij het (integraal) samenwerken en het betrekken van partners gaat het met name over het elkaar 
(blijven) opzoeken in de wijk waar men werkzaam is. Het actief integraal werken met partners. Hierbij 
is onder andere genoemd:  

 “Zeker rondom de doelgroep Jeugd (maar ook volwassen), duurt het veel te lang voordat het SWT 
actief in de casus betrokken is. Zorgvuldigheid vraagt capaciteit. Verder duurt de stap van 
eerstelijns (Juvans) naar SWT naar specialistische hulp nu te lang en vaak te veel gezichten. Dit 
gaat ten koste van het vertrouwen van de cliënt. We hebben te maken met kwetsbare, complexe 
en zorgelijke systemen.” 

 “Neem in overleg met of samen met ouders contact op met onderwijs (via school maatschappelijk 
werk, GGD) als je betrokken bent bij een gezin. Neem daarin meer initiatief. Niet eenmalig, maar 
voortdurend daar waar nodig. Maak er concrete afspraken over. Laat je zien en horen.” 

 “Meer ruimte voor informele momenten en gezamenlijke inhoudelijke deskundigheidsbevordering. 
Meer gebruik maken van de nulde lijn en vrijwillige inzet. Betere communicatie over casussen, 
knelpunt ten aanzien van privacy (informatie delen).”  

 “Bij signalen of nieuwe aanmeldingen denk dan vaker aan de rol van Welzijn en communiceer met 
ons. Uiteraard met toestemming van de klant/cliënt. Wij kennen veel bewoners en door goede 
samenwerking kunnen we meer bereiken.” 

 “Duidelijke samenwerking en regelmatig contact om de lijnen uit te zetten. Eerst ten rade gaan bij 
de hulpverlening die er al in zit om vervolgens de lijnen uit te zetten.” 
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Bij het informeren voortgang/betrokkenheid/terugkoppeling geven samenwerkingspartners aan 
dat zij graag op de hoogte willen blijven van het traject en eventuele vorderingen of veranderingen 
rondom een casus. Ook het betrokken blijven bij de casus wordt veelal genoemd. De volgende 
antwoorden zijn onder andere genoemd:  

 “Alle betrokkenen informeren over de stand van zaken. Regie nemen.” 
 “Nog meer outreachend werken in sommige gevallen. Er langer bij betrokken blijven.” 
 “Sneller en vaker terugkoppeling van zaken die spelen.” 
 “Ik weet dat er een lange wachtlijst is op dit moment, maar het is handig dat als iemand 

aangemeld is dat de betrokkene binnen 2 á 3 werkdagen een telefoontje krijgt dat de aanmelding 
is opgevangen en de wachttijd (ongeveer) vermeld wordt. Regiefunctie is voor sommige ouders 
niet altijd duidelijk. Sommige ouders hebben meer behoefte aan SWT’ers die hun rol hier 
uitleggen.” 

 “Blijf betrokken, neem initiatief tot contact met de cliënten die je plaatst en dus onder je hoede 
vallen.” 

 “Het is fijn om te weten aan welke casussen het SWT werkt. Indien ik geen contact opneem met 
het SWT weet ik niet waar ze mee bezig zijn in mijn wijk.” 

 
Samenwerkingspartners hebben tips gegeven met betrekking tot de houding en benadering van 
medewerkers van SWT’s. Deze tips zijn zeer divers. Er zijn hierbij onder andere de volgende 
antwoorden genoemd:  

 “Blijf reëel in de verwachtingen die je hebt van de zorgaanbieder. Als de zorg niet het gewenste 
resultaat oplevert of voortijdig wordt afgebroken, ligt dat niet per sé aan de zorgaanbieder. Een 
100% score is mooi, maar alleen haalbaar in een perfecte wereld en als de wereld perfect zou zijn 
waren wij als SWT's en zorgaanbieders overbodig!” 

 “Denk aan de belangen van de buurt, wees praktisch en pragmatisch.” 
 “Eigen rol kritisch blijven zien.” 
 “Meer openstaan voor andere professionals en geen eigen instituutjes vormen.” 
 “Open staan voor de mening van anderen, perspectief kunnen wisselen, niet afstandelijk zijn, 

dichter bij zorgverlener en cliënten zijn.” 
 
Bij de duidelijke (regie)rol- en taakverdeling en eenduidig werken gaat het vooral over wat de rol 
van medewerkers van (verschillende) SWT’s is en hoe zij dit communiceren richting betrokkenen. Ook 
geven samenwerkingspartners tips voor het meer eenduidig werken. Er wordt onder andere genoemd:  
 “Duidelijkere taak en rolverdeling (wat kan SWT wel/niet betekenen?).” 
 “Zijn jullie nu regievoerder of hulpverlener? Maak keuzes en pak de regierol!” 
 “Manier van werken is soms erg persoonsgebonden. Een meer eenduidige visie zou helpen.” 
 “Meer continuïteit in medewerkers. Meer afstemming met elkaar, zodat werkwijze per SWT meer 

hetzelfde wordt. Nu is het onmogelijk om de verschillende werkwijzen bij te houden. Kost veel tijd 
en werk om dit uit te zoeken.” 

 “Misschien een meer eenduidig beleid tussen de verschillende wijkteams in een gemeente.” 
 “Er moet op elkaars expertise vertrouwd worden, er mag meer ontdubbeld worden. Ook lopen er 

regelmatig zaken mis in de taakverdeling tussen Veilig Thuis en SWT. Door het heen en weer 
verwijzen ontstaat veel onduidelijkheid bij cliënten. Deze zaken vragen juist vaak om een snelle 
doorpak.” 

 
 
 
 

 


