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Integraal en ontschot werken; kan het?

Divosacongres 17 november 2016



• Voorstellen, wie zijn wij?

• Schaalwandelen

• Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we 

werkelijk? 

• Eindhoven vertelt 

• Samen aan de slag, leren van elkaar  

• Korte terugkoppeling. 

Programma



Landelijk inzichten

In de praktijk vooral in 

wijk/buurt/gebiedsteams

Kennissynthese   

“vakkundig aan het werk”

3 landelijke onderzoeken

- wijkteams in beeld

- arbeidstoeleiding

-1 gezin, 1 plan, 1 regisseur



Twee definities van integraal werken

In de publicatie Werk en inkomen - kennis en interventies 

geordend gemaakt voor kennisprogramma “Vakkundig aan 

het werk” twee definities van integraal werken;

1. Een integrale aanpak of benadering die - bezien vanuit 

de cliënt - samenhangend is en aandacht heeft voor alle 

leefgebieden. Integraal werken gaat om een 

allesomvattende, holistische aanpak van de 

vraagstukken van de cliënt. 

2. Het organisatorische aspect van integraliteit waarin 

professionals met elkaar samenwerken, processen, 

werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om te 

komen tot een gezamenlijk plan voor de cliënt 

https://www.movisie.nl/publicaties/werk-inkomen-kennis-interventies-geordend


Wat is bedoeling van het wijkteam 

• De integrale aanpak. Het werken vanuit een integrale benadering met als 

uitgangspunt 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.

• Het multidisciplinair werken. De korte lijnen, snelle afstemming en 

uitwisseling van expertise tussen diverse hulpverleners.

• De laagdrempeligheid. Het zo dicht mogelijk opereren bij de burgers.

• Preventie en signalering. Het vroegtijdig kunnen optreden en/of ingrijpen en 

daarmee het voorkomen van erger.



Wat gebeurt er in de wijkteams?



Waaraan komt het wijkteam onvoldoende toe

•Het outreachend werken, 

bereiken van zorgmijders (46%)

•Het organiseren van 

nuldelijnszorg; informele 

netwerken, buurthulp (43%)

•Preventief 

werken/vroegsignalering (38%)

•Het ondersteunen en 

faciliteren van collectieve 

voorzieningen in de wijk (38%)

Niet genoemd: activering en 

participatie!



En werk en inkomen? 

In ongeveer 37% van de wijkteams neemt een 

medewerker van de werk en inkomen deel. Veelal 

rondom schuldhulpverlening.

Dat was in 2015 nog 55%. 

Het bevorderen van participatie wordt slechts door 11% 

van de wijkteams als doel genoemd

Ook als samenwerkingspartner is W&I nauwelijks in 

beeld. 



Onderzoek arbeidstoeleiding

Divosa & Movisie:

• verkennend onderzoek arbeidstoeleiding 

• Belemmerende en bevorderende factoren 

• 5 gemeenten – verschillend georganiseerd 

• Kwalitatief onderzoek – van beleid naar 

praktijk

• Work in progress: dataverzameling



Aantal eerste indrukken

Vijf gemeenten:

o beweging naar gebiedsgericht werken –

verschillende invulling

Andere organisatie van het werk van professionals

o Meer samenwerking

o Integraliteit - zicht op situatie van klanten, 

samenhang werk en andere levensdomeinen

o Meer ruimte voor professional – verschillen?

o Belang van inkomen - schakelfunctie 

o Invloed van handhavingspet

Vraagt veel van professionals



Verkenning 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Doel van de verkenning

Oproep geplaatst

Huidig resultaat



Eindhoven vertelt



WIJ aanpak 

in Eindhoven

17 november 2016



Visie WIJeindhoven

• Uitgaan van eigenkracht en samenkracht (sociale basis)

• 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (eerste lijn)

• Inzet specialistische ondersteuning indien nodig (tweede lijn)
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Aanpak WIJeindhoven
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Stichting & Gemeente

• 1 Team Toegang en 10 WIJteams

• Gekoppeld aan 6 Multidisciplinaire teams (MDT) van de gemeente

oSpecialisten Voorzieningen, Inkomen en Participatie

• NB: Naast de contacten met de gemeente, heeft de Stichting 

uiteraard nog met alle andere organisaties in de stad contacten
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WIJteams

De Stichting WIJeindhoven voert de volgende activiteiten uit:

• Ondersteuning vanuit eerste lijn:

• Verzorgen van terugkeer naar sociale basis daar waar mogelijk

• Huishouden ondersteunen om regierol weer zelf op te kunnen 

pakken en te behouden

• Bewaken van uitval uit normale leven

• Contact opnemen met huishouden wanneer zorgen aanwezig zijn, 

zodat tijdig geïntervenieerd kan worden (outreachend)

• Verbinden van bewoners en versterken sociale basis 

• Bieden van alle generalistische ambulante ondersteuning die niet 

specialistisch of langdurig intensief is



WIJteams (vervolg)

• Inzet tweede lijn:

• Met het huishouden bepalen van de benodigde ondersteuning, 

passend bij de situatie

• Bepalen toegang tot tweedelijns voorzieningen

• Bepalen van toegang WMO en Jeugdwet 2015

• Oppakken regierol wanneer meerdere vormen van ondersteuning 

geboden worden, ook wanneer toeleiding via derden is verlopen
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Samenwerking & deskundigheid

• In ieder wijkteam T-profiel generalist – 1e aanspreekpunt voor 

generalist

• Casuïstiektafels in de wijk 

• Maatwerktafel

• Expertiseschil: onafhankelijke schil van experts die de generalist 

van advies voorzien in het kader van jeugd, Wmo en participatie. 

Rollen in expertiseschil: orthopedagogen, ergotherapeut, medisch 

specialist, arbeidsdeskundige.
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VIP
Inkomen

• Toegang verlegd naar WIJteams (via werk.nl wordt men verwezen naar de Stichting)

• Rol inkomensspecialist: legitimiteit, toekennen/afwijzen uitkering, bijzondere bijstand, etc.

Participatie

• Participatie: Werkleerbedrijf (werk voor inkomen / vindt plaats in ongeveer 40% van de 

meldingen), Participatiemarkten in de wijk georganiseerd door de Stichting (instrumenten 

voor generalisten inzichtelijk maken / presentatie door aanbieders / etc), Samenwerking 

Werkgeversteam door wekelijkse aanwezigheid in de wijk, Samenwerking in diverse 

wijken met werkgevers en uitzendbureaus

• Generalist voert regie, specialist tweede lijn
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VIP

Voorzieningen (SDV 2015)

• Brede uitvraag generalist

• Specialist (gemeente) tweede lijn (Wgs, WSNP, etc)

Voorzieningen (Wmo juni 2016)

• Generalist beoordeelt of iemand recht heeft op een voorziening en bestelt deze via 

het WIJportaal

• Voor de para-medische kennis consulteert generalist expertiseschil: 

• Ergotherapeut

• Medisch specialist

• Inhoudelijk en Juridisch adviseur (wordt nu ingeregeld, waren 

specialisten)
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Aandachtspunten

• Inzet op deskundigheidsbevordering

• Kennis generalisten dient nog verbeterd te worden / per WIJteam

divers

• Specialisten MDT dienen uit legitimiteitsrol te komen / toepassen 

driehoek

• Focus op participatie dient nog hoger op de agenda bij de WIJteams

• Bij complexe casussen toch nog focus eerst op andere leefgebieden

• Bestuurlijke agenda Participatie (Gemeente & Stichting)

- 22 -


