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Wie is er nou raar? 

Dr. Martha van Biene Mld 
Lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief  

Kenniscentrum HAN SOCIAAL 
Studiedag GGZ in de wijk, september 2015 

Hoofdlijn van het verhaal 
§ Wat weten burgers van mensen met stoornissen 
§ Frontlijnsturing 
§ Wijkteams  
§ Teamleren in leernetwerken  
§ Transitieleren 
§ Effectencalculator en Evalueren Nieuwe Stijl 

§ Bijlagen 

Wat weten bewoners in een 
wijk van mensen met 

stoornissen? 
Wat weten psychiatrische 
mensen in de wijk van de 

sociaal wijkteam professionals? 

Wat weet de sociaal wijkteam 
professional van 

psychiatrische mensen die 
wonen in de wijk? 

 
Wat hebben zij nodig? 

Wat willen zij? 
 Wat eisen zij? 

Wat kunnen zij bijdragen?  
 

                         Nieuwe behoeftelogica’s van de burger 
 
 

                        De vraag van de burger bepaalt welke competentie de professional inzet 

 

Burgers en professionals: 
Zijn samen consument  

en producent van 
leefbaarheid 

 

Frontlijnsturing 
Bestuurders: 
Belangen worden omgezet  
in waarden. Transities zijn 
hefboom sociale vernieuwing 
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Wat	  wil	  de	  overheid?	  >Ambulan5sering	  
	  
De	  overheid	  wil	  dat	  psychiatrische	  pa2ënten	  die	  
beschermd	  wonen,	  BW-‐cliënten,	  (begeleid)	  zelfstandig	  
gaan	  wonen	  (BZW).	  	  

Uitgangspunt	  :	  ambulante	  (woon-‐)begeleiding	  is	  
goedkoper	  omdat	  iemand	  in	  z’n	  eigen	  huis	  woont.	  Het	  
contact	  tussen	  dienstverlener	  en	  cliënt	  is	  minder	  
intensief.	  	  

De	  vraag	  is	  of	  de	  huidige	  dienstverleners	  van	  bijvoorbeeld	  
sociale	  wijkteams	  voldoende	  zijn	  toegerust.	  	  

	  
Bron:	  hIp://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/07/26/waanvoorstelling-‐zelfstandig-‐wonen-‐voor-‐psychiatrische-‐pa2ent/	  Internet	  26092015	  	  

 
	  

Wijkteams  Psychiatrie    
•  Pa2ënten	  worden	  behandeld	  op	  meerdere	  vlakken	  waarin	  
zij	  zijn	  vastgelopen	  in	  hun	  leven.	  

	  
•  Ondersteunen	  bij	  individuele	  herstel.	  ‘Herstellen’	  betekent	  
hier:	  niet	  genezen	  maar	  rich2ng	  geven	  aan	  persoonlijke	  
ontwikkelingen	  (draad	  oppakken	  in	  het	  leven,	  etc.).	  

	  
• Waar	  nodig	  intensief	  samenwerken	  met	  familie,	  anderen	  in	  
de	  nabije	  omgeving	  en	  andere	  organisa2es.	  

	  	  
•  De	  medewerkers	  van	  de	  wijkteams	  kennen	  dienstverleners	  
in	  hun	  regio	  waarmee	  zij	  samenwerken.	  

•  Bron:	  	  hIp://www.rivierduinen.nl/professionals/gemeente-‐wmo-‐jeugdwet/nieuwsberichten/wijkteams-‐psychiatrie	  	  Internet,	  26092015	  	  

Sociale  wijkteams    en  POH  GGZ  
professionals    >  func>e
POH-‐GGZ	  heeW	  kennis	  van:	  	  
•	  kwaliteitskaders	  voor	  de	  zorg	  	  
•	  het	  kwaliteitszorgsysteem	  in	  de	  huisartsenprak2jk	  	  
•	  de	  professionele	  standaarden	  en	  richtlijnen	  
•	  actuele	  wetenschappelijke	  inzichten	  binnen	  het	  eigen	  exper2segebied	  	  
•	  juridische	  en	  maatschappelijke	  ontwikkelingen	  in	  de	  gezondheidszorg	  	  
•	  de	  eigen	  waarden	  en	  normen	  en	  de	  visie	  op	  de	  func2e-‐uitoefening	  
•	  de	  grenzen	  van	  het	  persoonlijk	  en	  professioneel	  handelen	  

•  De	  POH-‐GGZ	  werkt	  aan	  professionalisering	  van	  het	  sociaal	  wijkteam.	  
HeeW	  een	  innova2eve	  en	  ini2a2efrijke	  beroepshouding.	  

	  
hIp://ineen.nl/wp-‐content/uploads/2015/02/150212_Func2eprofiel_POH_GGZ_2014.pdf	  Internet	  26092015	  

De  POH-‐GGZ  als  reflec>eve  professional
De	  POH-‐GGZ	  heeW	  kennis	  van:	  	  

•	  leerprincipes	  en	  instruc2emethoden	  
•	  verschillende	  onderzoeksdesigns	  en	  de	  uitvoering	  van	  
(mul2disciplinair)	  toegepast	  wetenschappelijk	  onderzoek	  	  

•	  Evidence	  Based	  Richtlijnontwikkeling	  (EBROmethode)	  	  
•	  epidemiologie	  	  
•	  de	  moreel-‐ethische	  context	  	  
•	  didac2ek	  van	  het	  leren	  op	  de	  werkplek,	  coaching	  en	  
intervisie	  	  

•	  procedures	  met	  betrekking	  tot	  collegiale	  toetsing	  	  
•	  methoden	  voor	  de	  implementa2e	  van	  nieuw	  verworven	  
kennis	  en	  vaardigheden	  binnen	  het	  eigen	  
deskundigheidsgebied	  

hIp://ineen.nl/wp-‐content/uploads/2015/02/150212_Func2eprofiel_POH_GGZ_2014.pdf	  	  Internet	  26092015	  	  

	  
	  

POH-‐GGZ  slaat  een  brug  tussen  zorg  en  welzijn    


•  SWT’s	  beschikken	  doorgaans	  niet	  over	  voldoende	  
exper2se	  op	  het	  GGZ-‐gebied	  

• De	  POH-‐GGZ	  heeW	  adviserende,	  signalerende	  en	  
coachende	  taak	  naar	  teamsleden	  en	  andere	  
professionals	  (doorgaans	  geen	  casemanager).	  	  

• Deze	  noodzaak:	  de	  nieuwe	  GGZ-‐regeling	  >	  de	  transi2e	  
naar	  de	  gemeente	  >	  meer	  GGZ-‐problema2ek	  in	  SWT	  

• Het	  is	  voor	  SWT’s	  niet	  al2jd	  makkelijk	  om	  GGZ-‐
problema2ek	  te	  zien.	  	  

• De	  POH-‐GGZ	  kan	  signaleren:	  een	  depressief	  iemand.	  Of:	  
erns2ge	  problema2eken	  moet	  echt	  terug	  naar	  de	  
huisarts.	  Zo	  vormt	  de	  POH-‐GGZ	  een	  brug	  tussen	  zorg	  en	  
welzijn.	  

Welke versnellingsvariabelen  
zijn van belang? (vv’s)     

 
van probleemgestuurd 
naar betekenisgestuurd  

leren en werken 

het kan niet want……het kan wel als…. 

van cliëntsturing naar herstelsturing 

van feedback naar feedforward 

transdisciplinair werken 

eerst arrangeren, dan indiceren 

    kennis en bedrijfsprocessen klantgebonden 

maken  
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Een team met slimme mensen is nog geen  
lerend team  

 
 
  
 

Leernetwerken 
 
	  

Teamleren  = reflectieve praktijk 

Eerst gebrek aan overeenstemming creëren (deconstructie) 
en vervolgens werken aan gelijkgerichtheid. 

Dit komt tot stand door visies uitwisselen, betekenissen delen  
en acties ondernemen. 

Netwerkleren = balanceren tussen logica’s 

Professionele logica (2) 
Vakmatig, protocollair handelen 
Naar eigen inzicht te handelen 

 
Professionele waarden  

Plannen, sturen, controleren 
Voorspelbaarheid/standaardisatie 

Tellen en weten 

 
 

Vraaglogica (3) 
Economisch denken: wat heb ik er aan? 

Mensen met psychiatrische problemen worden mondige burgers 
 Transparantie, verantwoording 

Nieuwe netwerklogica (4) 
Faciliteren leerprocessen en netwerken 

Toerusten professionals en klanten 
 

Leersystemen laten trends toe 
 

aanbieders 
 
 

burgers 

Traditionele managementlogica (1) 

  

de	  ondersteuningsstructuur	  	  
=	  	  

de	  infrastructuur	  voor	  leren	  en	  werken	  SWT’s	  	  
=	  

één	  grote	  feedbacklus	  

wijkteam 
met leercoach 

burgerinitiatieven 

jeugdteam  
 actie leren 

= 
teamleren 

wijkteam 

wijkteam actie leren 
management reflectie- 

bijeenkomsten 
met facilitators en  

 leercoaches 

leren  
in  

externe 
netwerken 

burgerinitiatieven 

burgerinitiatieven 

Niet er bij maar in plaats van (niet stapelen maar recombineren) 
Strategie – van - onderop 

Niet je functie is van belang maar je inbreng 
Na een jaar een zelforganiserend leersysteem 

crisisteam  
 

jeugdteam  
 

Transitieleren 
	  TC= Transitie Competentie; R=Rol; PV=Persoonlijke Vaardigheden; MT= Methoden/technieken  

TC       Patronen  herkennen – R     Onderzoeker 
PV       Onbevangen vragen stellen, integraal denken 
MT       Netwerkanalyse,  historische analyse 

TC        Heroriënteren - visie en inspiratie – R    Onderzoeker en groepswerker 
PV        Lef en overtuigingskracht, creativiteit 
MT       Scenario-analyse, toekomstverkenningen 

TC        Experimenteren  - R   Vernieuwer, netwerker en groepswerker 
PV        Mobiliserend vermogen, ondernemerschap 
MT       Netwerkanalyse, lerend ontwerpen 

TC        Verankeren en  opschalen – R    Netwerker en onderzoeker 
PV        Ondernemerschap,networking en lobby 
MT        Netwerkanalyse, integrale systeemanalyse 

TC        Monitoren en observatievermogen – R   Onderzoeker en groepswerker 
PV        Reflectief vermogen, nieuwsgierigheid 
MT        Evaluatietechnieken, learning histories, dialoog/reflectiesessies 

TC        Transities coachen – R    Onderzoeker en groepswerker  
PV        Balanceren tussen inhoud, proces en resultaat 
MT        Effectencalculator 

Bron: Andringa, J., Weterings, R. (2006). Competenties van transitieprofessionals.Competentiecahier nr. 1, Utrecht. 

Evalueren	  Nieuwe	  S5jl	  

• Fijngevoelig evalueren 
casusniveau is leidend 

• Ontwikkelend evalueren 
direct bijdragen aan effectiviteit, 
omgaan met interventies in beweging 

• Zakelijk evalueren 
effecten en geld op elkaar betrekken 
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Effectencalculator 

stap	  3a:	  door	  de	  ogen	  van	  de	  cliënt

stap	  3b:	  ondersteuning	  +	  prijs

Mevrouw is aan 
het overleven, 
betaalt geen 
rekeningen meer, 
ook geen huur

Mevrouw krijgt 
hartproblemen
en wordt 
opgenomen

kosten uithuis-
zettingstraject
€ 7.000
Ø woningcorporat

ie

spoed 
ambulancerit
€500
6 d. ziekenhuis =
6*€450 = €2700
Ø zorgverzekeraa

r

Evalueren:  juist  nu 
Geen	  5jd…	   Neem	  eens	  afstand…	  

Geen	  budget…	   Bespaart	  veel	  inzet…	  

Las5g	  gesprek…	   Vanuit	  inhoud	  vind	  je	  
elkaar…	  

Nog	  te	  nieuw…	   Om	  van	  te	  leren…	  

Geen	  zekere	  kennis	  te	  
krijgen…	  

Beter	  beetje	  onzekere	  
kennis,	  dan	  geen	  kennis…	  

21 

Kwaliteit	  van	  leven	  weten,	  reduc5e	  van	  zorg	  en	  welzijn,	  meerkosten	  

 
Wie hebben we nodig? 

Constructieve ontregelaars 
Wanneer beginnen? 

Morgen! 
 

 
 

Bijlagen	  
Wat de transitieprofessional 

 allemaal moet kunnen 
Oppakken van de mogelijkheden die zich voordoen 

(opportunity competences) 
 

Mensen en groepen met elkaar kunnen verbinden 
(relationship competences) 

 
“Door door doorvragen” en andere dan gebaande paden 

zoeken (conceptual competences) 
 

        Bron: Andringa en Weterings, 2006 
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Wat de transitieprofessional 
 allemaal moet kunnen 

Concrete resultaten kunnen bereiken  
(organising competences) 

 
Het lange termijn doel kunnen vertalen in korte termijn 

activiteiten, rekening houdend met mogelijkheden die zich 
voordoen (strategic competences) 

 
Het lange termijn doel vasthouden, vasthoudend zijn en 

doorzetten (commitment competences) 
 
 

•  Bron: Andringa en Weterings, 2006. 

Transitieleren sociaal werk 

Transitieleren is geïnspireerd door 
complexiteitstheorie en gebaseerd op: 

Bewerkstelligen, aanjagen dan wel  
(bij)sturen van een lange termijn 

maatschappelijk transformatieproces 
 
 

•  Bron: Andringa en Weterings, 2006. 

Transitieleren sociaal werk 
 

Belangrijke uitgangspunten: 
•  Transities of systeeminnovaties vernieuwing op 

verschillende maatschappelijke lagen vraagt; 
•  Vernieuwing primair komt van koplopers van binnen en 

buiten het regime; 
•  Verandering bewerkstelligd wordt doordat verschillende 

betrokkenen een gezamenlijke visie formuleren; 
•  Transities in essentie onzeker zijn door complexe 

processen en discontinuïteiten dat daarom al-doende-leren 
en al-lerende-doen vergt; 

•  Kunnen werken in ambivalentie is een competentie 

•  Bron: Andringa en Weterings, 2006. 

  
 

Transformatiecompetenties 
Bakens Welzijn Nieuwe Stijl  Transformatiecompetenties 
1 Gericht op de vraag achter de vraag 
Omslag van aanbod naar vraaggericht werken 

Stelt de vraag van de burger centraal 
Vraagt door 
Analyseert 

2 Direct er op af 
Voor hen die de weg naar de ondersteuning niet 
weten te vinden 

Is proactief 
Is betrokken en toegankelijk 
Is handelingsgericht 

3 Gebaseerd op de eigen kracht van de burger  
Als de vraag helder is, is er de vraag: wie wat doet 

Gaat uit van potenties 
Laat regie bij de burgers/cliënten 
Ondersteunt bij sociale netwerkontwikkeling 

4 Doordachte balans van collectief en individueel  
Ontwikkelen collectieve aanpakken is gewenst 

Maakt behoeften zichtbaar en collectief 
Brengt innovaties tot stand 

5 Formeel en informeel in optimale verhouding 
Inzet van eigen netwerk benutten 

Stimuleert zelforganiserend vermogen van burger 
Ondersteunt het informele netwerk 

6 Integraal werken 
Werken aan een integrale samenhangende 
aanpak 

Werkt samen en stemt af 
Kijkt over grenzen heen 

7 Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 
Toewerken naar resultaten 

Maakt realistische en haalbare plannen 
Geeft inzicht in bereikte resultaten 
Maakt gebruik van effectieve methoden  

8 Gebaseerd op ruimte voor de professional 
Zelfstandig handelen en een vrije beslisruimte  

Professionele ruimte  
Werkt beroepsbewust en is vakbekwaam 
Maakt verantwoord keuzes en beslissingen 

Bron: Movisie,  2012; VWS, Welzijn Nieuwe Stijl, 2011; Andringa, J., Weterings, R. (2006). Competenties van transitieprofessionals.Competentiecahier nr. 1, Utrecht. 

Meer	  weten?	  
•  hIp://blog.han.nl/wmowerkplaatsnijmegen/modules/wie-‐is-‐er-‐nou-‐raar/	  	  
•  hIp://www.rivierduinen.nl/professionals/gemeente-‐wmo-‐jeugdwet/
nieuwsberichten/wijkteams-‐psychiatrie	  	  	  

•  Movisie,	  	  2012;	  VWS,	  Welzijn	  Nieuwe	  S2jl,	  2011	  

•  Andringa,	  J.,	  Weterings,	  R.	  (2006).	  Competen2es	  van	  
transi2eprofessionals.Competen2ecahier	  nr.	  1,	  Utrecht.	  

•  www.wmowerkplaatsnijmegen.nl	  Programma	  Van	  sturende	  professional	  naar	  
sturende	  burger.	  	  

•  www.effectencalculator.nl	  	  	  
•  hIp://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/de-‐effectencalculator-‐nieuw-‐

instrument-‐voor-‐evalua2e-‐het-‐sociaal-‐domein	  
•  hIp://www.transi2eprak2jk.nl/files/Competen2ecahier%20nr.%201%202006(3).pdf	  	  
•  hIp://www.transi2eprak2jk.nl/files/Versie%20voor%20website

%20competen2ecahier%202%20compen2eprofiel(1).pdf	  
•  hIp://ineen.nl/wp-‐content/uploads/

2015/02/150212_Func2eprofiel_POH_GGZ_2014.pdf	  


