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De Achter de Voordeur-aanpak 

 

Eén van de manieren om de participatie van burgers te bevorderen is hen op individu-

eel niveau vragen naar de problemen die ze bij het deelnemen aan de samenleving er-

varen. De Achter de Voordeur-aanpak is een benadering waarbij professionele 

bewonersadviseurs alle huishoudens bezoeken die tot een gespecificeerde doelgroep 

met bepaalde risicokenmerken behoren. Sinds 2001 is deze aanpak in verschillende 

stadsdelen van Amsterdam ontwikkeld en geïmplementeerd.  

 

Het onderzoek  

Er ontstond behoefte aan een evaluatieonderzoek naar de opbrengsten van deze aan-

pak. Dit verslag betreft een eerste fase van dit onderzoek. Het doel was het beschrij-

ven van de methodische aanpak en de functie van de verschillende programma’s in de 

ketensamenwerking met achterliggende voorzieningen. Op basis hiervan wordt een 

onderzoeksopzet geschreven die in een tweede onderzoeksfase beoogt de doeltref-

fendheid van de aanpak te beschrijven en de belangrijkste elementen die uit de be-

schrijving naar voren komen te relateren aan de bereikte resultaten.  

Na het verzamelen van bestaande (kwantitatieve) informatie over alle programma’s 

en het analyseren van een aantal beschrijvende documenten en eerder onderzoek wer-

den vier representatieve programma’s in de stadsdelen Geuzenveld, Noord, Zeeburg 

en Zuidoost meer in detail onderzocht. Dit gebeurde onder andere door interviews 

met coördinatoren en bewonersadviseurs.  

 

Bevindingen 

Op dit moment worden er negen Amsterdamse Achter de Voordeur-programma’s uit-

gevoerd. Er werd in 2008 door ongeveer 45 (assistent)bewonersadviseurs met ruim 

4000 huishoudens daadwerkelijk een gesprek gevoerd. In driekwart van deze huis-

houdens werden serieuze vragen aangetroffen op leefdomeinen zoals inkomen, wo-

nen, werk, gezondheid, veiligheid, opvoeding.  



Doeltreffendheid in de frontlijn 

 

 

2 
 

Voor alle programma’s gemeenschappelijk kan een aantal bevindingen gerapporteerd 

worden. De eerste is dat er bij de uitvoerders (coördinatoren) een groot enthousiasme 

is voor deze benadering. Men komt intensief en uitgebreid in contact met burgers met 

problemen. Deze problemen kunnen verscheiden, veelvormig en soms groot in aantal 

zijn. In veel gevallen merkt men dat men iets kan betekenen voor deze burgers. Een 

tweede bevinding is dat er een breed draagvlak lijkt te bestaan voor de Achter de 

Voordeur-programma’s bij bestuurders, beleidsontwikkelaars en burgers.  Dilemma’s 

die optreden als ‘de overheid’ bij burgers thuiskomt, blijken doorgaans oplosbaar. 

Hierin speelt zeker mee dat de Achter de Voordeur-aanpak in eerste instantie offen-

sief is, maar direct daarna een voornamelijk vraaggestuurde werkwijze aan de burger 

aanbiedt. Een derde bevinding is dat de Achter de Voordeur-programma’s zich vrij-

wel uitsluitend richten op problemen zoals de individuele burger die ervaart en be-

spreekbaar wil maken. Het risico daarvan is wel dat problemen die de burger liever 

voor zich houdt niet in hulpvragen vertaald worden. Ook problemen die door de bur-

ger zelf in het publieke domein veroorzaakt worden, zijn in de programma’s slechts in 

extreme gevallen aanleiding tot actie.  

Het vertalen van de individuele problemen van burgers naar beleid is een wezenlijke 

doelstelling van de Achter de Voordeur-aanpak. Door het op grote schaal zichtbaar 

maken waar er haperingen of lacunes zijn in het contact tussen burgers aan de ene 

kant en het voorzieningenpatroon aan de andere kant, wordt informatie geaccumu-

leerd die kan bijdragen aan een efficiëntere en effectievere werking van het voorzie-

ningenpatroon door dit structureel aan te passen. Op dit punt wordt nog onvoldoende 

gebruik gemaakt van de informatie die het werk van de bewonersadviseurs oplevert.  

De doelgroep verschilt per Achter de Voordeur-programma. Dit betekent dat men 

soms gebiedsgebonden werkt (bepaalde straten, woonblokken, flats of wijken) soms 

specifieke doelgroepen kiest zoals ouderen die op basis van de gegevens van de Soci-

ale Verzekeringsbank in aanmerking komen voor aanvullende AOW, of huishoudens 

met jonge kinderen of jongeren. De programma’s investeren veel tijd en menskracht 

in het bereiken van alle huishoudens die tot de doelgroep behoren. Een deel (zo’n 

30%) blijft echter onbereikbaar. Onduidelijk is of er in de niet bereikte huishoudens 
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of de huishoudens die wel bereikt zijn, maar waarmee geen gesprek gevoerd is, nog 

burgers zaten die de hulp wel nodig hadden. Een deel van de huishoudens valt ver-

volgens af omdat men naar eigen zeggen geen hulpvragen heeft. Men voert uiteinde-

lijk in de verschillende programma’s een gesprek met tussen de 10% en de 35% van 

de groep die men probeert te benaderen. 

Bewonersadviseurs (doorgaans met een hbo-opleiding in het maatschappelijke beroe-

penveld) bespreken systematisch de verschillenden levensgebieden en maken met de 

burgers een plan voor de aanpak van deze problemen. Voor een groot deel gaat het 

om verwijzingen naar achterliggende voorzieningen. Het traject van de burger op weg 

naar de hulp en dienstverlening in deze voorzieningen wordt door de bewonersadvi-

seurs gemonitord. Problemen kunnen worden besproken in een backoffice-overleg. 

De programma’s verschillen in de mate waarin de bewonersadviseurs zelf actief zijn 

in het begeleiden van burgers en in de mate waarin ze actief zijn in het begeleiden van 

het traject op weg naar achterliggende voorzieningen. Welke aanpak in welke situa-

ties het meest efficiënt en effectief is, kan nog niet worden vastgesteld.  

In de loop der tijd zijn de contacten ten behoeve van individuele burgers tussen de 

programma’s en een aantal belangrijke achterliggende voorzieningen steeds werk-

baarder geworden.  

Lacunes in geaggregeerde registraties en administratie verhinderen een meer gedetail-

leerd beeld te geven van de kenmerken van de bereikte doelgroep en van de typen 

hulpvragen die uit het contact voortkwamen. Waar er wel cijfers bekend zijn, blijken 

de hulpvragen talrijk en cumulerend aanwezig te zijn op meerdere levensgebieden. 

Financiële problemen spelen zeer vaak een dominante rol.  

De vier onderzochte programma’s zijn interventies die weliswaar in grote lijnen 

goeddeels dezelfde structuur hebben, maar in de uitvoering verschillen in de beoogde 

doelgroep, in wijze van benaderen van de doelgroep, en op onderdelen in de methodi-

sche aanpak van de contacten met de burgers. Dat betekent dat een vervolgonderzoek 

naar de effecten van de Achter de Voordeur-aanpak moet kunnen differentiëren voor 

verschillende programma’s. Per programma is er in zekere mate sprake van een ge-

standaardiseerde en gestructureerde aanpak. Er is een beschrijving van de doelgroep, 

de manier waarop de doelgroep geselecteerd en bereikt wordt, hoe de doelgroep ge-
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motiveerd wordt, er is een stappenplan voor de werkwijze van eerste contact tot te-

rugkoppeling van resultaten van de activiteiten en er is een gestructureerde aanpak bij 

het samenwerken met andere voorzieningen. Er is een coördinatie- en overlegstruc-

tuur waarin de inhoudelijke kwaliteit bewaakt wordt. Tot slot is er voor de algemene 

aanpak bij de Achter de Voordeur-programma’s een gespecialiseerde training be-

schikbaar voor de bewonersadviseurs.   

Dit leidt tot de conclusie dat de Achter de Voordeur-programma’s in grote lijnen vol-

doen aan de eisen die gesteld moeten worden aan een onderzoekbare interventie. Te-

gelijkertijd moet vastgesteld worden dat de informatie over de programma’s 

weliswaar beschikbaar is bij de uitvoerenden en door interviews en studie van ver-

schillende documenten boven tafel te krijgen is, maar niet op schrift gesteld is in een 

geïntegreerd document. Dit is wel een gangbare kwaliteitseis, ook bij community-

based, flexibel werkende interventies. Een vastgelegde tekst draagt bij aan de kwali-

teit van een interventie omdat dit houvast geeft aan de uitvoerders, een basis is voor 

programma-integriteit, transparantie biedt, overdraagbaarheid bevordert, de mogelijk-

heid biedt om werkzame van minder werkzame elementen te onderscheiden, een kos-

tenanalyse vergemakkelijkt en ook een start is voor systematische aanpassingen van 

de interventie in de loop van de tijd.  

Een tweede probleem is dat de uiteindelijke resultaten van de programma’s op het ni-

veau van de huishoudens niet systematisch vastgelegd worden en daardoor het evalu-

eren en monitoren van de opbrengst van de programma’s problematisch is. Ook het 

vertalen van de geaggregeerde gegevens in beleidsinformatie ten behoeve van de ach-

terliggende voorzieningen (aard, omvang, werkprocessen) wordt hierdoor bemoei-

lijkt.  

 

Aanbevelingen 

Op grond van dit onderzoek kan een aantal aanbevelingen gedaan worden voor de 

werkwijze van de programma’s. 

 Aanbevolen wordt om de informatie die de werkzaamheden van de bewo-

nersadviseurs opleveren systematischer te registreren en een procedure te 
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ontwikkelen waardoor deze informatie, zo mogelijk in samenhang met ande-

re projecten waarbij professionals achter de voordeur komen, terecht komt bij 

die fora op stadsdeel- en stadsniveau die daar consequenties aan kunnen ver-

binden voor de inrichting, omvang en werkwijze van het voorzieningenpa-

troon. 

 Aanbevolen wordt in de gesprekken systematischer door te vragen op het 

domein opvoeding. 

 Aanbevolen wordt om in ieder geval ernstige risico’s op kindermishandeling 

en verwaarlozing gestructureerd te beoordelen met een relatief gemakkelijk 

toepasbaar instrument en meldcodes kindermishandeling in te voeren.  

 Aanbevolen wordt in de methodiek door een vorm van triage een onder-

scheid te maken tussen gezinnen waarvoor de oplossingen in het bereik van 

de (verlengde) activiteiten van de bewonersadviseurs liggen en gezinnen met 

ernstige en meervoudige problemen, en deze laatste gezinnen zo snel moge-

lijk in contact te brengen met een voorziening die intensief en langdurig coa-

ching of casemanagement kan bieden.  

 

Verder onderzoek  

Aanbevolen wordt (met behulp van doelbereikschalen) de doeltreffendheid van die 

Achter de Voordeur-programma’s die in verschillende stadsdelen geïmplementeerd 

zijn en in de reguliere uitvoeringsfase terecht zijn gekomen te onderzoeken door op 

het niveau van individuele huishoudens de effecten na uiterlijk één jaar te beschrijven 

en tevens de toename in zelfredzaamheid van het huishouden te meten. De mate 

waarin de geaggregeerde hulpvragen leiden tot aanpassingen in het achterliggende 

aanbod is een additionele vraag. Tot slot dient ook informatie verzameld te worden 

over de niet-bereikte doelgroep.  

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren dient een gestandaardiseerde registratie te 

worden ingevoerd van hulpvragen en de respons daarop.  

Om te kunnen onderzoeken welke kenmerken van de Achter de Voordeur-

programma’s bijdragen aan de doeltreffendheid dient de werkwijze van de program-

ma’s aan de hand van vaste criteria beschreven te worden.  
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1 De Achter de Voordeur-aanpak beschreven  
 

 

 

 

1.1 Een andere aanpak van problemen van burgers 

 

Een relatief grote groep burgers heeft problemen bij het vinden van de aansluiting met 

de samenleving. Dat levert zowel voor die burgers als voor de samenleving nogal wat 

problemen op. Vaak gaat dit niet-participeren gepaard met armoede en een 

immigratieachtergrond. Latten (2005) wijst op de segregatie die zich langs 

sociaaleconomische en cultureel-etnische scheidslijnen aan het voltrekken is en 

letterlijk zichtbaar wordt in de verschillen tussen wijken en buurten in de steden. Op 

verschillende manieren wordt geprobeerd de aansluiting tussen deze burgers en de 

samenleving te vinden. Voor een deel betreft het structurele maatregelen op 

wijkniveau en het verbeteren van (de samenwerking binnen) het voorzieningenaanbod 

zodat dit laagdrempeliger, effectiever en vraaggestuurder wordt. De meeste burgers 

zullen daardoor gemakkelijker en eerder dan voorheen in contact komen met 

voorzieningen die hun iets te bieden hebben. Voor het deel van de burgers waarover 

dit verslag gaat is deze aanpak echter niet effectief. Eén van de gevolgen van de 

gemiste aansluiting is immers dat de beschreven doelgroep niet, onvoldoende of op 

een ineffectieve wijze gebruik maakt van het aanbod dat hun situatie zou kunnen 

verbeteren. Zowel bij het initiëren van structurele voorzieningen om de 

maatschappelijke participatie te vergroten als bij het verbeteren van het 

ondersteuningsaanbod is echter frequent de ervaring dat de ‘moeilijk bereikbare’ 

doelgroepen niet meedoen. Hieraan ligt doorgaans een complex van factoren ten 

grondslag. Voor een deel heeft dit te maken met het niet kunnen formuleren van het 

eigen probleem, voor een deel met het niet overeenstemmen van de probleemdefinitie 

van deze burgers met wat gangbaar is in de samenleving, voor een deel met gevoelens 

van machteloosheid op basis van eerdere levenservaringen en voor een deel met het 

ontbreken van kennis over mogelijke oplossingen.  
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Eén van de strategieën om deze doelgroep wel te bereiken, is een aanpak waarbij 

burgers of huishoudens individueel worden benaderd en er per burger of gezin een 

individueel plan van aanpak wordt gemaakt.  

Verschillende namen worden gegeven aan deze benadering: outreachend werken, 

bemoeizorg, persoonsgebonden aanpak, achter de voordeur-aanpak enzovoorts. 

Gemeenschappelijk aan deze programma’s, die voor verschillende doelgroepen zijn 

ontwikkeld, is dat er altijd één persoon of een tweetal is die het contact legt met het 

gezin of de burger, een plan van aanpak overeenkomt met het gezin of de burger en 

de uitvoering van dat plan monitort.  

 

 

1.2 De  Amsterdamse Achter de Voordeur-aanpak  

 

In Amsterdam wordt de Achter de Voordeur-aanpak op stadsdeel niveau ontworpen 

en uitgevoerd. Het beleid is erop gericht deze aanpak in alle stadsdelen als een 

basisvoorziening te ontwikkelen (Gemeente Amsterdam, 2008). Men beoogt door 

deze aanpak de individuele burger beter te bereiken zodat deze ‘krijgen waar ze recht 

op hebben en sociale stijging kunnen doormaken’ (p.19). Tegelijkertijd verwacht men 

dat door deze aanpak duidelijker wordt waar precies de vragen van burgers liggen en 

welke belemmeringen zich voordoen bij het beantwoorden van deze vragen. Hiervan 

kan het beleid profiteren dat zich richt op het inrichten van aanbod zodat dit in aard 

en omvang beter kan aansluiten op de vragen in de samenleving.  

De aanpak bouwt voort op projecten die eerder met succes zijn ontwikkeld in de 

stadsdelen Slotervaart (Sociaal Investeringsplan, SIP), Noord (Individueel Bewoners 

Advies Amsterdam-Noord, IBAN) en Zuidoost (Kansrijk Zuidoost). Op het moment 

van het onderzoek waren er   daarnaast programma’s opgezet in de stadsdelen de 

Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld/Slotermeer, Zeeburg en Oost/Watergraafs-

meer en Osdorp. De Achter de Voordeur-aanpak wordt daarmee voortvarend in de 

stad Amsterdam ingevoerd.  
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Centraal in de uitvoering van deze aanpak staat de functie van de bewonersadviseur. 

Dit is een persoon die (meestal vergezeld van een assisterende collega) systematisch 

een aantal adressen bezoekt van de doelgroep die is aangewezen in het betreffende 

stadsdeel. Met de burgers die zij of hij aantreft wordt (als die burger dat wil) een 

systematische analyse gemaakt van de hulpvragen die er in dat huishouden bestaan. 

De bewonersadviseur zoekt naar hulpvragen op verschillende levensdomeinen: 

inkomen, werk en onderwijs, wonen, veiligheid, opvoeding, vrije tijd, gezondheid en 

welzijn, sociale participatie en levensbeschouwing (Van Druenen, 2009). De 

bewonersadviseur verwijst burgers naar de achterliggende voorzieningen die op de 

hulpvragen kunnen ingaan. Het regelen van de aansluiting op de achterliggende 

voorzieningen en het vertalen van de geïnventariseerde hulpvragen in beleid ten 

aanzien van aard en volume van het aanbod is een integraal onderdeel van de Achter 

de Voordeur-aanpak. Daarom is het beter te spreken van een programma dan van een 

project.  

Tot slot moet worden opgemerkt dat er door de Hogeschool van Amsterdam een post-

hbo leergang Frontlijnwerken is ontwikkeld (ondergebracht bij de Karthuizer, het 

praktijk- en onderzoekscentrum van Maatschappij en Recht van de Hogeschool van 

Amsterdam).  

 

 

1.3 Eerder onderzoek naar de (Amsterdamse) Achter de Voordeur-

aanpak 

 

Naast de eigen registraties en verslagen van de programma’s in de verschillende 

stadsdelen zijn er drie studies van deze aanpak door onafhankelijke onderzoekers 

uitgevoerd.  

In een onderzoek van Metaal, Delnoij en Duyvendak (2006) naar een aantal 

ontwikkelingen in de wijk Overtoomse Veld, wordt ook het sinds 2001 

functionerende programma SIP in de wijk Overtoomse Veld beschreven, één der 

voorlopers van de huidige achter de voordeurbenadering. De onderzoekers 
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kenschetsen SIP als een methodiek waarmee via de bewonersadviseurs met een 

‘zorgbril’ gekeken wordt naar individuele burgers. Deze burgers hebben individuele 

aandacht nodig om hen te activeren en te empoweren. Deze aanpak wordt als 

complementair gezien ten opzichte van de benadering waarbij door ‘de wijkbril’ 

gekeken wordt en vooral de gemeenschappelijke kenmerken, problemen en kansen 

die zich op collectief niveau in de wijk voordoen in kaart gebracht worden. De 

‘zorgbril’ kan echter ook veel informatie opleveren over gemeenschappelijke 

problemen in de wijk zoals inkomensproblemen, immigratie, straatcultuur, 

extremisme en sociale isolatie. Volgens dit onderzoek groeit aldus een schat aan 

informatie voor een groot aantal beleidsdomeinen in de wijk. In de beschrijving van 

de problemen die de bewonersadviseurs van SIP tegenkwamen in de 683 huishoudens 

(23% van de wijkpopulatie) die in 2005 bezocht werden, bleken de problemen op de 

domeinen ‘werk en inkomen’ en ‘opvoeding, onderwijs en vrije tijd van kinderen en 

jongeren’ het meest voor te komen. Er werden drie typen huishoudens onderscheiden: 

gezinnen met relatief kleine problemen, gezinnen met tijdelijke problemen die even 

op gang geholpen moeten worden om een oplossing te zoeken en gezinnen met 

ernstige en meervoudige problemen. De bewonersadviseurs signaleerden vervolgens 

een aantal haperingen in de contacten die op initiatief van de bewonersadviseurs 

ontstonden tussen burgers en allerlei voorzieningen en instellingen. Deze problemen 

kunnen te maken hebben met de burgers zelf (weerstanden, probleemontkenning, het 

idee dat toch niets helpt), met instellingen (capaciteit, trage en ondoorzichtige 

procedures) en met de communicatie tussen burgers en de instellingen (bijvoorbeeld 

aanbodgerichte instellingen bij burgers die hun vraag moeilijk kunnen formuleren of 

instellingen die vooraf eisen stellen aan burgers waar deze maar moeilijk aan kunnen 

voldoen). Dit complex van problemen maakte het voor de bewonersadviseurs nodig 

om bij een aantal huishoudens vaker dan één of twee keer contact te hebben met 

burgers, soms intensieve of zelfs offensieve gesprekken te voeren en actiever bezig te 

zijn in het leggen van contacten met de achterliggende instellingen. Vooral in het 

tweede en derde type huishouden vervulde de bewonersadviseur expliciet de rol van 

casemanager. Dit is inmiddels afwijkend van het ‘one stop’ gemeentelijke beleid ten 
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aanzien van bewonersadviseurs. Hierop wordt later in het eigen onderzoek nog 

teruggekomen. Als gekeken werd naar doeltreffendheid, bleek dat de meeste 

hulpvragen van de burgers wel beantwoord konden worden. Gemiddeld werden, over 

een aantal levensdomeinen, zo’n driekwart van alle vragen beantwoord, dat wil 

zeggen dat een traject op gang werd gebracht dat tot een oplossing van het probleem 

zou moeten leiden. De meeste successen werden geboekt op de levensdomeinen die 

ook de meeste problemen opleverden: werk en inkomen, en problematische 

gezinsverhoudingen.  

Dat de hulpvragen beantwoord zijn, wil overigens niet zeggen dat de problemen van 

de burgers opgelost zijn. Om inzicht te krijgen in deze ‘echte effectiviteit’ is een 

ander type onderzoek nodig.  Zorgen werden ten slotte door de onderzoekers geuit 

over het geheel niet bereiken van zo’n 25% van de bewoners die men wel had willen 

bereiken. Onduidelijk is wat de achtergronden van deze onbereikbare burgers zijn. 

De onderzoekers beschrijven de ‘Amsterdamse benadering’ zoals die onder andere in 

het SIP- programma is ontwikkeld, als een vorm van modern paternalisme die voor 

iedereen beschikbaar wordt gesteld en die zich, als dat nodig is, niet alleen richt op 

specifieke problemen, maar op het geheel van problemen waar de burger mee te 

maken heeft. Daarbij wordt de burger verantwoordelijk gehouden voor de verbetering 

van zijn leven, maar wordt ook erkend dat sommige burgers tijdelijk gecoacht moeten 

worden. De achterliggende voorzieningen waar de burger vervolgens gebruik van 

gaat maken, dienen zich aan te passen aan deze integrale benadering.  De lokale 

overheid krijgt daardoor een actieve sociale speler in het persoonlijk leven van de 

burger.  

Een tweede studie werd gepubliceerd door Hartman en Tops (2007) naar 

frontlijnsturing in Amsterdam-Noord, waarin ook het Achter de Voordeur-programma 

Individueel Bewoners Advies Amsterdam-Noord (IBAN) uitgebreid aan de orde 

komt. Het onderzoek behelst een beschrijving van een reistocht langs 

‘frontlijnactiviteiten’ in het stadsdeel, waarin men zich verdiept heeft in het dagelijks 

werk van onder andere een bewonersadviseur. Uit de beschrijving ontstaat ook hier 

het beeld van actieve bewonersadviseurs, die veel en veel verschillende problemen 
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boven tafel krijgen. Op basis van de individuele problemen worden ook hier 

regelmatig inventarisaties gemaakt ten behoeve van het meer collectieve beleid. Ook 

hier zijn er regelmatig problemen met de achterliggende voorzieningen. Dat vraagt 

van de bewonersadviseurs niet alleen dat ze de ‘ogen en oren’ zijn namens het 

stadsdeel, maar ook ‘de handen en de voeten’ om de brug over de bureaucratische 

kloof tussen een aantal burgers en instellingen niet alleen te slaan, maar ook 

daadwerkelijk begaanbaar te maken. De onderzoekers stellen daarnaast vragen bij de 

effectiviteit van het signaleringsproces en het op basis daarvan feitelijk aanpassen van 

het beleid. Ook hier zorgt een ingewikkelde bestuurs- en managementstructuur 

regelmatig voor traagheid en ineffectiviteit. 

De onderzoekers concluderen ten slotte dat de directheid en volhardendheid in de 

werkwijze van IBAN een ‘succesfactor van jewelste’ is. Deze aanpak levert voor 

burgers en overheid zichtbare en snelle resultaten op in domeinen zoals toeleiding 

naar werk en het bieden van passende zorg.   

De derde studie betreft een onderzoek van Cornelissen en Brandsen (2007) waarin 

zeven Achter de Voordeurprogramma’s op wijkniveau in verschillende steden
1
 

beschreven zijn. Het betreft programma’s die vanuit de sector huisvesting 

(corporaties) zijn opgezet. Daarbij werd ook het hierboven al beschreven SIP onder 

de loep genomen. De auteurs plaatsen de programma’s in de beweging van de 

overheid om zich met inzet van bemoeizorg, drang en zelfs dwang met het privéleven 

van de (problematisch functionerende) burger te bemoeien en constateren dat over de 

legitimiteit daarvan nog maar weinig discussie gevoerd wordt. Zolang de overheid 

zorgvuldig handelt en vooral het accent legt op zorg en vraagsturing is daar volgens 

de auteurs een breed maatschappelijk draagvlak voor. De Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting heeft zeven initiatieven in verschillende steden bij elkaar gebracht 

om gezamenlijk aan methodiekontwikkeling te doen met de opzet de aanpak te 

verbreden en te verdiepen. Een eerste stap in dit proces was een tussenevaluatie van 

de zeven projecten die alle al een tijdje in uitvoering waren. De evaluatie vond plaats 

                                                 
1  Amsterdam, Arnhem, Enschede, Dordrecht, Soest, Leiden en Amersfoort.  
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op basis van de informatie die door de programma’s zelf in gesprekken werd 

ingebracht.  

De onderzoekers concluderen dat de programma’s opgezet zijn om problemen in 

wijken op te lossen door de grote afstand tussen corporaties (en andere instanties) en 

de burger (klant) te overbruggen en dat te doen door zich op individuele basis te 

verstaan met burgers. Men ziet hierin vooral de volgende voordelen: 

 

 Door individuele contacten ontstaat een beter zicht op aard en omvang van 

de problemen op wijkniveau. 

 Wijkproblemen (op collectief niveau) kunnen daardoor effectiever worden 

aangepakt. 

 Individuele problemen kunnen zo worden geformuleerd en aangepakt. 

 Het contact tussen corporatie en bewoners wordt hersteld evenals het imago 

van de corporatie. 

 De operationele samenwerking tussen vele organisaties in de wijk krijgt een 

impuls door de vele vragen die uit de wijk loskomen. 

 

In de meeste programma’s kan in het contact met de bewonersadviseur een groot 

aantal domeinen in het leven van burgers aan de orde komen: inkomen, wonen, werk, 

veiligheid, gezinsfunctioneren, onderwijs en opvoeding, vrije tijd, overlast, 

veiligheid, gezondheid, sociale netwerkvorming. Bij alle programma’s is er in 

beginsel sprake van een selectieve interventie, dat wil zeggen dat alle huishoudens die 

één of meer van bepaalde risicokenmerken hebben, worden bezocht. Door alle 

huishoudens in deze doelgroep te bezoeken wordt individuele stigmatisering 

voorkomen. Ook gingen alle programma’s uit van vrijwilligheid van de burger bij het 

te woord staan van de adviseur. Het winnen van vertrouwen en het niet beschamen 

van dat vertrouwen door handhaving, sancties, meldingen of aangiftes, wordt tot het 

uiterste vermeden.  

Methodisch was er een zekere mate van eenvormigheid in de uitvoering. 

Bewonersadviseurs bezochten, na schriftelijke en andere voorinformatie, één voor één 
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de huishoudens en voerden, als de persoon die hen te woord stond daartoe 

gemotiveerd was, een gesprek over mogelijke hulpvragen in het huishouden. Dat 

gesprek verliep soms geheel open en soms aan de hand van een checklist. De 

bewonersadviseur handelde soms zelf een aantal problemen af, eventueel in meerdere 

bezoeken of verwees naar een andere voorziening. In een backoffice-overleg van de 

meest betrokken instellingen werd de verwijzing verder besproken, zo nodig werd er 

coördinatie geregeld als meerdere instanties betrokken waren. Daartoe werd 

doorgaans één van de betrokken voorzieningen als probleemeigenaar (casemanager) 

benoemd. Dit laatste bleek overigens soms een moeilijk proces. Ook het afstemmen 

van de activiteiten van verschillende aanbieders van diensten en zorg bleek vaak een 

probleem. 

Deze grote lijnen bleken overigens in geen der programma’s in een gedetailleerd 

stappenplan of procesbeschrijving vastgelegd. Ook de projectadministratie ‘stond 

meestal nog in de kinderschoenen’.  

In grote lijnen was de evaluatie van het geheel door de direct betrokkenen positief.  

Ook in dit onderzoek werd het ontsluiten van belangrijke informatie over de wijk 

gewaardeerd en bleek dit in een aantal gevallen ook tot concrete beleidsacties te 

hebben geleid. In het algemeen bestond de indruk dat maatschappelijke middelen 

door de programma’s sneller en efficiënter werden ingezet.  

Tot slot werd als een voordeel ervaren dat meer instellingen door de kennismaking 

met de programma’s minder van ‘achter hun bureau’ en meer klantgericht gingen 

optreden. 

Knelpunten die genoemd werden, hadden betrekking op informatie-uitwisseling 

tussen voorzieningen (die overigens met goede afspraken oplosbaar bleken) en op het 

feit dat onhelder is of door deze aanpak kwetsbare burgers ook op de langere termijn 

zelfredzamer worden. De woonmobiliteit van de burgers bleek een praktisch 

knelpunt. Continuïteit in de aanpak werd nogal eens doorbroken door verhuizingen. 

De onderzoekers zelf problematiseren het ontbreken van het niet inzetten van dwang- 

en drangmethodieken. De programma’s zelf vonden dit niet zo’n punt en geloofden 

sterk in een vraaggestuurde aanpak. 
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Het SIP-programma wordt beschreven als een landelijke voorloper die als voorbeeld 

heeft gefunctioneerd voor de andere programma’s. Als belangrijkste kritiekpunt 

wordt genoemd (verwijzend naar het later te bespreken onderzoek van Kroon, 

Renooy en Scholten, 2007) het niet systematisch meten van doelbereik op het niveau 

van de huishoudens. Ook wordt weer gewezen op het ontbreken van een systematisch 

registratiesysteem. De doelstellingen op collectief niveau zijn daarnaast volgens de 

onderzoekers te ambitieus en kunnen waarschijnlijk niet door SIP alleen gerealiseerd 

worden. De onderzoekers menen wel dat er veel resultaten geboekt worden, maar de 

doeltreffendheid van SIP in het leven van de burgers is cijfermatig moeilijk aan te 

tonen. Een kosten-batenanalyse is mede daardoor al helemaal niet mogelijk.  
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2 De opzet van het vooronderzoek naar de effectiviteit 
van de Achter de Voordeur-aanpak 

 

 

 

 

2.1 Doel van het vooronderzoek  

 

Dit vooronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van het 

Amsterdamse Project Achter de Voordeur aan de Universiteit van Amsterdam. In dit 

project wordt gewerkt met ‘bewonersadviseurs’ die zich (in opdracht van het 

Stadsdeel) richten op het bereiken en adviseren van burgers die ondersteuning nodig 

hebben bij het oplossen van problemen en bij het benutten van kansen op sociale 

stijging door het gebruik van instrumenten en voorzieningen in het sociale domein.  

Deze aanpak wordt op dit moment in een aantal wijken en buurten van Amsterdam 

uitgevoerd dan wel ontwikkeld (de aanpak per wijk of buurt wordt verder zoals eerder 

gezegd, ‘programma’ genoemd). 

De aanpak als geheel bestaat niet alleen uit de activiteiten van de bewonersadviseurs, 

maar betreft ook de ketensamenwerking en de bestuurlijke inbedding. Het zoeken van 

een aansluiting tussen burgers en het maatschappelijke voorzieningenpatroon vraagt 

in deze situaties de bereidheid van de aanbieders van ondersteuning, begeleiding, 

hulp, zorg en behandeling om samen te werken met de bewonersadviseurs en de 

burgers waar het om gaat om hun aanbod ook effectief te laten aansluiten. Het doel 

van het onderzoek is uiteindelijk deze aanpak te beschrijven, te bepalen welke de 

werkzame ingrediënten in deze aanpak zijn, en de doeltreffendheid van deze aanpak 

vast te stellen. Op deze wijze levert het onderzoek informatie over de gewenste 

methodische inhoud van de aanpak, de gewenste ketensamenwerking en de bereikte 

resultaten. Hierbij moet meteen worden opgemerkt dat voor verschillende 

doelgroepen en verschillende buurten en wijken een andere aanpak werkzaam kan 

zijn. Het beschrijven van de noodzakelijke variatie en lokale specificiteit van de 

aanpak is daarom mede doel van het project.  
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Het onderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase betreft het beschrijven 

van de aanpak en de verschillen daarin in verschillende wijken. Op basis van het 

vooronderzoek zal in een tweede fase een onderzoeksopzet geschreven worden die 

beoogt de doeltreffendheid van de aanpak te beschrijven en de belangrijkste 

elementen die uit de beschrijving naar voren komen te relateren aan de bereikte 

resultaten.  

 

 

2.2 Onderzoeksstrategie 

 

Vooropgesteld moet worden dat de Achter de Voordeur-aanpak niet één homogene 

interventie is. Zoals later zal blijken, gaat het om per stadsdeel verschillende 

varianten van één aanpak, met verschillende doelgroepen, een verschil in 

methodische aanpak, verschillende samenwerkingsconstructies en verschil in de inzet 

van mensen en middelen. Onderzoek naar de Achter de Voordeur-aanpak wordt hier 

opgevat als onderzoek naar de effecten van een aantal te onderscheiden interventies, 

die in verschillende stadsdelen op verschillende manieren worden uitgevoerd.  De 

interventies per stadsdeel worden in dit onderzoek ‘Achter de Voordeur-

programma’s’ genoemd.  

Onderzoek naar de effectiviteit van sociale interventies vindt doorgaans in 

verschillende fasen plaats (zie onder andere Van Yperen &Veerman, 2006). Deze 

zullen vereenvoudigd en kort beschreven worden.  

De eerste fase houdt in dat het primaire proces van de interventie gestandaardiseerd 

wordt en vastgelegd wordt in stappenplannen en handboeken. Hierin wordt de 

achterliggende interventietheorie vertaald in concrete methodische handelingen.  

In een tweede fase wordt de doeltreffendheid van de interventie beschreven. Dat wil 

zeggen nagegaan wordt of (op individueel en collectief niveau) de beoogde 

veranderingen ook plaatsvinden. Met andere woorden: worden de beoogde doelen 

ook gerealiseerd?  
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In een derde fase wordt door middel van wetenschappelijk onderzoek nagegaan of de 

geconstateerde veranderingen toegeschreven kunnen worden aan de interventie. 

Daarbij wordt ook het proces van verandering geanalyseerd en worden de condities 

beschreven die bijdragen aan het realiseren van effecten. Doorgaans wordt gewerkt 

met vergelijkings- of controlegroepen waarbij de interventie niet wordt uitgevoerd of 

een andere interventie wordt uitgevoerd. Indien mogelijk is een randomized controled 

trial (RCT), waarbij burgers willekeurig worden toegewezen aan de interventie of de 

controle/vergelijkingsconditie, hiervoor het beste onderzoeksontwerp. Alternatieven 

voor het RCT-ontwerp zijn studies met gematchte groepen of herhaalde N=1 studies. 

Dit effectonderzoek is nodig omdat veranderingen op velerlei manieren tot stand 

kunnen komen.  

Een bekende valkuil in interventieonderzoek is dat interventies die op het eerste 

gezicht succesvol leken, uiteindelijk geen toegevoegde waarde bleken te hebben 

bovenop de natuurlijke veerkracht van mensen in combinatie met ‘care as usual’, 

waardoor ook de controlegroep positieve veranderingen liet zien.  

Het zal duidelijk zijn dat, gezien het feit dat het bij de Achter de Voordeur-aanpak 

nog grotendeels om zich ontwikkelende programma’s gaat, de derde fase niet aan de 

orde is.  

Het doel van het vooronderzoek is de Amsterdamse Achter de Voordeur-

programma’s te beschrijven en na te gaan welke uitspraken over doeltreffendheid 

gedaan zouden kunnen worden. Op basis van dit onderzoek kan een voorstel gedaan 

worden voor verder onderzoek naar doeltreffendheid en/of effeciviteit.  
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2.3 De onderzoeksvragen 

 

Het bovenstaande leidt tot de vraag om de Amsterdamse Achter de Voordeur-

programma’s te beschrijven aan de hand van de volgende punten:  

 

1. Het aantal wijken en buurten en hun bewoners waarin de aanpak plaatsvindt.  

2. De doelgroep waarop men zich richt: aantallen burgers en hun kenmerken. 

3. De werkwijze bij het benaderen van gezinnen. 

4. De werkwijze bij het maken van een plan. 

5. De rol van de bewonersadviseur bij het uitvoeren van het plan. 

6. De werkwijze bij het monitoren en evalueren van de voortgang. 

7. De wijze waarop het plan geëvalueerd wordt en de vastlegging daarvan. 

8. De institutionele en bestuurlijke inbedding van de aanpak.  

 

 

2.4 Plan van aanpak 

 

Gezien het beperkte budget is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor het 

onderzoeken van vier Achter de Voordeur-programma’s, namelijk die in de 

stadsdelen Geuzenveld, Noord, Zeeburg en Zuidoost.  

Dit waren programma’s die al enige tijd functioneerden en voldoende volume hadden 

bereikt om onderzoekbaar te zijn. Deze programma’s werden door de opdrachtgever 

representatief geacht voor het totaal van 9 programma’s en de variatie daarin.  

De benodigde gegevens zijn voor een deel uit bestaande documenten gehaald.  

Voor een groot deel werd de benodigde informatie door interviews met personen 

verzameld. Dit betrof per programma interviews met de projectleider en met een 

tweetal bewonersadviseurs. De interviews zijn gestructureerd verlopen aan de hand 

van de onderzoeksvragen. Iedere onderzoekvraag is vertaald in één of meer concrete 

vragen aan de geïnterviewden. Dit leverde een groot aantal vragen op (zie bijlage 1 

voor de lijst van vragen).  
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Van de interviews is een vrijwel woordelijk verslag gemaakt dat vervolgens is 

samengevat aan de hand van de volgende indeling: 

 

1. Doelgroep.  

2. Strategie. 

3. Bereik doelgroep. 

4. Systematiek van inventarisatie problemen. 

5. Aanpak: welke acties worden het eerste ondernomen en door wie. 

6. Verwijzingen, hoe verloopt dat, hoe vaak en naar wie. 

7. Hoe is de organisatie en de inbedding. 

8. Professionalisering van coördinatoren en adviseurs. 

9. Dilemma’s en knelpunten. 

 

De resultaten per programma zijn in bijlagen 2 t/m 5 opgenomen. De onderzoeks-

vragen voor het geheel van de onderzochte programma’s zullen op basis van deze 

teksten nu beantwoord worden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de 

verschillende programma’s wordt verwezen naar de bijlagen. In het onderstaande 

komen de overeenkomsten en verschillen in algemeen beschrijvende zin aan de orde. 

Hierbij worden de verschillen niet steeds gekoppeld aan bepaalde programma’s, maar 

wordt de variatie beschreven die op een bepaald onderwerp is aangetroffen. Hierdoor 

komen de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden bij de opzet van een 

Achter de Voordeur-programma systematisch aan de orde.  
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3 Overeenkomsten en verschillen tussen stadsdelen 
 

 

3.1  Algemene bevindingen 

 

Alvorens specifiek op de onderzoeksvragen in te gaan, kunnen enkele algemene be-

vindingen van de onderzoekers weergegeven worden. De eerste is dat er bij de uit-

voerders (coördinatoren) een groot enthousiasme is voor deze benadering. Men komt 

intensief en uitgebreid in contact met burgers met problemen. Deze problemen kun-

nen verscheiden, veelvormig en soms groot in aantal zijn. In veel gevallen merkt men 

dat men iets kan betekenen voor deze burgers. De concrete succeservaringen in de 

dagelijkse praktijk stimuleren om door te gaan. Dat wil niet zeggen dat men geen on-

oplosbare problemen of hopeloze gevallen tegenkomt. Of dat soms de tijd of de 

macht ontbreekt om mensen echt te helpen. Ook in het traject na de contacten met een 

burger doen zich problemen voor. Het enthousiasme blijft echter.  

Een tweede bevinding is dat er een breed draagvlak lijkt te bestaan voor de Achter de 

Voordeur-programma’s bij de burgers. Hoewel de term ‘achter de voordeur’ frequent 

geproblematiseerd wordt door bestuurskundigen (bijvoorbeeld Peeters, 2008; Frissen, 

2009; Trommel, 2009) en zich in de praktijk zeker een aantal dilemma’s voordoen in 

het contact tussen burger en overheid (in de persoon van de bewonersadviseur) wor-

den deze niet demoraliserend ervaren en zoekt men op individueel niveau naar pas-

sende uitwegen uit deze dilemma’s. Zoals eerder in onderzoek bij burgers zelf is 

vastgesteld, kunnen burgers ‘veel van hun overheid hebben’, mits er uiteindelijk zorg 

uit voorkomt waar de burger ook echt iets aan heeft (Hermanns & Kloosterman, 

2008). In de Achter de Voordeur-programma’s wordt kennelijk dit evenwicht door 

een grote groep burgers ervaren. Men tekent op grote schaal zonder problemen een 

formulier die het de bewonersadviseur toestaat om bij ander instellingen informatie 

op te vragen Hierin speelt zeker mee dat de Achter de Voordeur-aanpak in eerste in-

stantie offensief is, maar direct daarna een voornamelijk vraaggestuurde werkwijze 

aan de burger aanbiedt.  
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Een derde bevinding is dat de Achter de Voordeur-programma’s zich vrijwel uitslui-

tend richten op problemen zoals de individuele burger die ervaart en bespreekbaar wil 

maken. Het risico bestaat dat problemen op levensterreinen zoals opvoeden en versla-

ving daardoor onderbelicht blijven. Ook problemen die door de burger zelf in het pu-

blieke domein veroorzaakt worden, zijn slechts in extreme gevallen aanleiding tot 

actie. Indirect zal het verbeteren van het individuele functioneren van de burger wel 

bijdragen aan een verbetering van de leefsituatie op collectief domein, maar de be-

langrijkste resultaten zullen toch op individueel niveau zichtbaar worden.  

De gerichtheid op de individuele burger levert nóg een belangrijke constatering op. 

Het vertalen van de individuele problemen van burgers naar beleid is een wezenlijke 

doelstelling van de Achter de Voordeur-aanpak. Door het op grote schaal zichtbaar 

maken waar er haperingen of lacunes zijn in het contact tussen burgers aan de ene 

kant en het voorzieningenpatroon aan de andere kant, wordt informatie geaccumu-

leerd die kan bijdragen aan een efficiëntere en effectievere werking van het voorzie-

ningenpatroon door dit structureel aan te passen. Dat kan te maken hebben met het 

‘assortiment’ van het aanbod, maar ook met systeemfouten in delen van het aanbod, 

waardoor dat aanbod er niet in slaagt de beschikbare mogelijkheden ook daadwerke-

lijk bij de burger te krijgen. Op dit punt wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van 

de informatie die het werk van de bewonersadviseurs oplevert. Als dit wel systema-

tisch en effectief zou gebeuren, maken de Achter de Voordeur-programma’s definitief 

de stap van project naar programma.  

Tot slot, en in samenhang hiermee, bouwen de programma’s kennis op over niet al-

leen de huishoudens, hun individuele vragen en hun collectieve vragen, maar ook 

over sociale netwerken, structuren en subculturen in de wijken. De bewonersadvi-

seurs dringen door hun werk door in de haarvaten van de wijken. Deze praktijkkennis 

is niet altijd te systematiseren, maar kan wel gebruikt worden in professionele net-

werken, wijkoverleggen en beleidsplatforms in de stadsdelen door de Achter de 

Voordeur-programma’s daar intensief bij te (blijven) betrekken.  
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3.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

1 Het aantal wijken en buurten en hun bewoners waarin de aanpak plaatsvindt  

 

Er waren op het moment van het onderzoek 9 Achter de Voordeur-programma’s in 

Amsterdam opgezet: De Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld/Slotermeer, Noord, 

Slotervaart, Zeeburg, Zuidoost, Oost/Watergraafsmeer en Osdorp. De twee laatste 

programma’s verkeerden in een startfase.  

De algemene noemer waaronder de doelgroep van de verschillende programma’s val-

len is: burgers in achterstandsituaties die problemen hebben met inkomen, werk en 

persoonlijk/sociaal functioneren. Armoede is een kenmerk dat vaak genoemd wordt. 

 

2 De doelgroep waarop men zich richt: aantallen burgers en hun kenmerken 

 

De doelgroep verschilt per Achter de Voordeur-programma. Dat betekent dat men 

soms gebiedsgebonden werkt (bepaalde straten, woonblokken, flats of wijken al dan 

niet eigendom van een bepaalde woningcorporatie, als doelgroep neemt, en in princi-

pe op alle adressen aanbelt), soms specifieke (combinaties van) doelgroepen zoals 

ouderen die op basis van de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank in aanmer-

king komen voor aanvullende AOW of juist huishoudens met jonge kinderen of jon-

geren. Het al krijgen van hulp wordt soms wel en soms niet als een contra-indicatie 

genoemd. Ieder Achter de Voordeur-programma kiest op deze manier, uitgaand van 

de actuele situatie in buurt, wijk of stadsdeel, een eigen doelgroep. Soms worden 

‘kinderen’ als te benaderen doelgroep uitgesloten omdat kinderen al ‘overgemonitord’ 

worden. In een ander programma zijn jonge kinderen in gezinnen zoals gezegd juist 

de doelgroep waar men zich op richt. In beginsel kunnen problemen met kinderen 

(opvoeding, onderwijs, veiligheid) in alle programma’s wel aan de orde komen. In het 

algemeen geldt dat men de onderlinge samenhang tussen de problemen onderkent en, 

ongeacht de invalshoek, zich richt op alle leefgebieden. En gering besteedbaar inko-

men speelt vrijwel altijd een rol.  
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De reden waarom men voor een bepaalde doelgroep kiest, is meestal pragmatisch en 

gebaseerd op de concrete kennis van de wijk bij de instellingen die het programma 

opzetten. Doelgroepen kunnen ook verschuiven als er andere actoren actief worden. 

Zo is in Noord de clientèle van de voedselbank geen doelgroep meer omdat deze door 

een ander programma ‘overgenomen’ is. Accenten kunnen daarbij op de verschillende 

leefdomeinen gelegd worden. Systematisch onderzoek of analyses spelen bij de keuze 

van de doelgroep voor zover bekend geen rol. Bestaande registraties worden wel ge-

bruikt om de eenmaal gekozen doelgroep in kaart te brengen. 

Men voert uiteindelijk in de verschillende programma’s een gesprek met tussen de 

10% en de 35% van de groep die men probeert te benaderen. Een deel valt af omdat 

ze onbereikbaar zijn en blijven en een deel valt af omdat men niet wil ingaan op het 

aanbod van zo’n gesprek. De redenen die worden aangevoerd zijn: niet willen, niet 

nodig hebben, zelfredzaam genoeg zijn, wantrouwen, gêne voor de toestand in huis, 

geen behoefte aan controle door de overheid.  

In hoeverre de uiteindelijk gesproken groep ook de gehele beoogde doelgroep is, blijft 

onbekend. Onduidelijk is of er in de niet bereikte huishoudens of de huishoudens die 

wel bereikt zijn, maar waarmee geen gesprek gevoerd is, nog burgers zaten die de 

hulp wel nodig hadden. Deze vraag leeft overigens ook bij een aantal programma’s. 

Opgemerkt moet ook worden dat de huidige capaciteit van de bewonersadviseurs be-

perkt is en dat men de handen vol heeft aan de huishoudens waarmee men wel ge-

sprekken voert.  

Voor de 7 programma’s die in 2008 uitgevoerd werden, zijn de volgende cijfers be-

kend (Kopgroep Achter de Voordeur, 2009). In totaal waren er 45 (assis-

tent)bewonersadviseurs actief. Deze maakten contact met 7820 huishoudens. In 4110 

gevallen (52%) leidde dit tot een gesprek. In driekwart van de gesprekken (3150 

huishoudens) bleken er één of meer hulpvragen te bestaan.  

De aantallen verschilden echter aanzienlijk per programma, onder meer omdat som-

mige programma’s nog in een opstartfase zaten. Ook de verhoudingen tussen de ge-

tallen kunnen per programma verschillen. Dat hangt onder meer af van de instroom. 

In programma’s die alleen huis-aan-huis aanbellen is de kans op contact en een ge-
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sprek geringer dan in programma’s die ook een instroom door verwijzingen van der-

den hebben.  

De al eerder gesignaleerde lacunes in geaggregeerde registraties en administratie ver-

hinderen een meer gedetailleerd beeld te geven van de kenmerken van de bereikte 

doelgroep en van de typen hulpvragen die uit het contact voortkwamen. Alleen voor 

het programma in Zuidoost zijn recente en gedetailleerde cijfers beschikbaar (Koop-

man & Hermanns, in voorbereiding). De belangrijkste daarvan zijn de volgende. Het 

merendeel van de bereikte burgers in 2008 is vrouw (61%), ouder dan 45 (51%), al-

leenstaand (76%), Surinaams (37%), Ghanees (24%) of Antilliaans (11%) en langer 

dan 5 jaar in Nederland (93%). Meer dan de helft van de cliënten heeft een uitkering 

(58%). Driekwart van de cliënten heeft schulden, die meestal huur, ziektekostenpre-

mie, belasting of een consumptief krediet betreffen. De meeste hulpvragen zijn er op 

de domeinen wonen en inkomen. Maar ook op andere leefdomeinen komen aanzien-

lijke aantallen hulpvragen voor. Op de domeinen veiligheid, onderwijs en taal, werk 

en leren, en gezondheid heeft 27% tot 41% van de bereikte burgers hulpvragen. Naar 

verhouding werden er weinig hulpvragen geuit op de domeinen sociale participatie en 

kinderen.  

Voorlopige cijfers over Noord geven een vergelijkbaar beeld als het gaat om de aard 

van de hulpvragen: 48% betreft inkomen en 19% wonen. Slechts 4% heeft te maken 

met opvoeding, onderwijs en vrije tijd.  

Gezien de specifieke populaties in de diverse programma’s kunnen deze cijfers niet 

gegeneraliseerd worden naar de andere programma’s.  

In sommige gevallen wordt er na een paar jaar in een bepaald gebied opnieuw ‘gelo-

pen’. Er is voor zover bekend slechts in één stadsdeel een plan om nieuw instromende 

huishoudens in al bereikte straten, blokken of flats te benaderen.  

 

3 De werkwijze bij het benaderen van gezinnen 

 

De meest voorkomende werkwijze bij het benaderen van de doelgroep is systematisch 

contact zoeken met alle huishoudens die tot de doelgroep behoren. Daar gaat door-
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gaans een schriftelijke aankondiging aan vooraf. Ook wordt soms geprobeerd het 

programma bekendheid te geven door flyers, folders in scholen en bij huisartsen, 

voorlichting in de moskee, posters of uitzendingen van de lokale media. Het contact 

vindt meestal plaats door huisbezoek. Soms worden burgers uitgenodigd als er (bij-

voorbeeld veiligheids-)redenen zijn om het gesprek niet aan huis te voeren.  

Het benaderen van de gezinnen gebeurt altijd in ‘koppels’: een hbo- opgeleide bewo-

nersadviseur en een assistent adviseur (mbo-opleiding of stagiaire hbo). Waar dat kan 

zoekt men een samenstelling van het koppel dat qua taal, leeftijd en geslacht past bij 

het te bereiken huishouden.  

Daarnaast zijn er verwijzingen van andere instellingen, die het Achter de Voordeur-

programma zien als een oplossing voor hun cliënt. Ook zijn er ‘zelfmelders’: burgers 

die door mond-tot-mondreclame het programma opzoeken.  

Bij het zoeken van contact met een huishouden wordt in het algemeen een stapsge-

wijze procedure gevolgd. Na de schriftelijke aankondiging wordt aangebeld, zonodig 

driemaal op verschillende tijdstippen van de dag. Eén van de programma’s gaat dan 

ook in het weekend op stap. Als er dan nog geen contact tot stand is gekomen, wordt 

een brief achtergelaten waarin staat dat de bewoners het programma kunnen bellen als 

ze vragen hebben.  

Bij de contacten ervaren de bewonersadviseurs maar zelden onveiligheid. In het al-

gemeen vinden ze zichzelf voldoende ervaren om in te schatten wanneer men beter 

niet naar binnen kan gaan. In dat geval volgt een uitnodiging voor een gesprek in het 

kantoor van het programma.  

In een aantal programma’s breidt men de contactmogelijkheden met burgers uit door 

naast het huis-aan-huis aanbellen present te zijn op plaatsen in de wijk waar burgers 

vaak komen (bijvoorbeeld scholen, stadsdeelkantoor).  

Als er contact gelegd is, wordt uitgelegd dat men namens het project een aanbod heeft 

om in te gaan op vragen. Soms wordt dat gesprek direct gevoerd, maar vaker wordt er 

een afspraak gemaakt op een ander tijdstip.  

In het gesprek dat volgt, wordt door twee programma’s gewerkt met een intakeformu-

lier met systematische inventarisatie van risico’s en/of problemen op de te bespreken 
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leefdomeinen en door twee andere niet. Niettemin vinden de geïnterviewden dat alle 

relevante leefdomeinen wel aan de orde komen. De leefdomeinen kunnen er overi-

gens in de verschillende programma’s iets anders uitzien.  De gesprekstechniek van 

de bewonersadviseurs is naar de mening van alle geïnterviewden toereikend om de 

gesprekken zinvol en productief te laten verlopen. De cijfers die beschikbaar zijn over 

de aantallen problemen die men boven tafel krijgt, ondersteunen deze mening.  

 

4 De werkwijze bij het maken van een plan 

 

In alle programma’s staat vrijwilligheid van de burger bij het maken van een plan van 

aanpak voor hun problemen voorop. Men werkt vraaggestuurd en oplossingsgericht 

en kijkt in eerste instantie naar direct op te lossen problemen. Dat wil niet zeggen dat 

de bewonersadviseurs zich tijdens het gesprek niet ook zelf een beeld vormen van de 

problemen die er spelen en daar een vraag over stellen. Uiteindelijk staat de vrijwil-

ligheid echter voorop. Bij het formuleren van een hulpvraag worden eerdere eventue-

le pogingen om het probleem op te lossen geïnventariseerd.  

In een aantal gevallen lost de bewonersadviseur ter plekke problemen op door samen 

met de burgers een telefoontje te plegen om bijvoorbeeld formulieren aan te vragen of 

een afspraak bij een dienst of instelling te maken. Het uitdelen van ordners om een 

begin te maken met een financiële administratie komt ook voor.  

Als naar de mening van de adviseurs maatschappelijke grenzen op onaanvaardbare 

wijze overschreden worden (bijvoorbeeld kindermishandeling, andere vormen van 

huiselijk geweld, overlast, ernstige criminaliteit) wordt er elders een melding gedaan. 

In principe gedraagt de bewonersadviseur zich hierbij als een andere burger. Hij of zij 

heeft geen mandaat of bijzondere bevoegdheden. Als er gemeld wordt of er wordt 

aangifte gedaan, gebeurt dit bij voorkeur met toestemming van de burgers, maar soms 

ook zonder. Wel wordt de burger altijd geïnformeerd over de stappen die ondernomen 

worden.  

Men spreekt het meest met vrouwen. Met de overige leden van een huishouden heeft 

men minder contact.  
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In het algemeen ervaren de bewonersadviseurs wat weerstand als het gaat om opvoe-

ding en onderwijs van de eventuele kinderen in het huishouden. Burgers zijn volgens 

hen beducht voor overheidsbemoeienis met de kinderen en proberen de jeugdzorg 

vaak buiten de deur te houden.  

De taak van de bewonersadviseur is die van probleemverheldering en het op gang 

brengen van oplossingen, met name door andere instellingen in te schakelen. Deze 

opdracht kan soms wel en soms niet in één gesprek gerealiseerd worden. Echter, bij 

huishoudens met wat meer en wat ernstigere problemen, vinden één of meer vervolg-

contacten plaats. In die gesprekken wordt bijvoorbeeld ook bekeken welke instellin-

gen al actief zijn of actief geweest zijn in het huishouden.  

Het resultaat van dit eerste traject is voor de meeste huishoudens dat er één of meer 

hulpvragen geformuleerd zijn, dat duidelijk is hoe die hulpvragen beantwoord gaan 

worden en wat de leden van het huishouden zelf gaan doen en wat de bewonersadvi-

seur nog gaat doen. Het merendeel van de acties die ondernomen moeten worden be-

treft het leggen van contact met achterliggende voorzieningen.  

Tot slot kan worden opgemerkt dat naar de mening van de geïnterviewden het zelden 

voorkomt dat burgers bewonersadviseurs een probleem laten oplossen dat ze ook zelf 

hadden kunnen oplossen. Als daartoe al een poging gedaan wordt doorzien de bewo-

nersadviseurs dat volgens henzelf al snel. 

 

5 De rol van de bewonersadviseur bij het uitvoeren van het plan 

 

De rol van de bewonersadviseurs bij de uitvoering van het plan kan verschillen. De 

bedoeling van alle Achter de Voordeur-programma’s is dat burgers zelfredzaam wor-

den en zelf weer de regie krijgen over hun leven. Dit uitgangspunt krijgt echter in de 

verschillende programma’s voor verschillende huishoudens een verschillende inhoud. 

Soms zou er niets gebeuren als het initiatief aan de burger wordt overgelaten. Al tij-

dens één van de gesprekken is het soms nodig dat de adviseur zelf belt omdat de bur-

ger dat niet kan of durft (bijvoorbeeld bellen met de belasting). Zoveel mogelijk 

gebeurt dit samen, maar de regie ligt dan toch bij de adviseur. Activiteiten die in de 
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praktijk plaatsvinden zijn: het samen met de burger of zelf leggen van contacten met 

achterliggende voorzieningen, het motiveren en begeleiden van burgers in de contac-

ten met instellingen (soms met een warme overdracht) en het bemiddelen bij stroef 

lopende contacten. 

Soms is het mogelijk en nuttig voor de bewonersadviseur toe te leiden naar informele 

netwerken, mantelzorg, vrijwilligerswerk of  religieuze gemeenschappen. Dit gaat 

dan niet om formele verwijzingen, maar kan voor de huishoudens wel een belangrijke 

toegang tot steun en sociale participatie in de samenleving bieden en deze informele 

verwijzingen worden door de bewonersadviseurs ook als zodanig gewaardeerd.  

In sommige programma’s wordt de rol van de bewonersadvsieur systematisch beperkt 

in tijd en omvang gehouden. In andere programma’s is meer ruimte om te differentië-

ren en om de activiteiten zo nodig te verlengen.    

 

6 De werkwijze bij het monitoren en evalueren van de voortgang 

 

Hoewel daar in beleidsnota’s soms anders over wordt geschreven, is het werk van de 

bewonersadviseur niet afgerond als een aantal trajecten op gang gebracht zijn.  

In de praktijk wordt het werk vaak voortgezet. Activiteiten die in de praktijk plaats-

vinden zijn: het monitoren van de vooruitgang bij zowel het huishouden als de achter-

liggende voorzieningen, het op gang brengen van coördinatie van verschillende 

instellingen die in één huishouden actief zijn en het opschalen van acties als afspraken 

met achterliggende voorzieningen niet worden nagekomen. Deze activiteiten zijn ui-

teraard niet bij alle huishoudens nodig. In sommige Achter de Voordeur-programma’s 

beperkt de adviseur zich overigens principieel tot een of twee gesprekken met de bur-

ger en wordt de uitvoering van de rest van het traject aan de achterliggende voorzie-

ningen overgelaten en alleen maar op afstand gemonitord. In andere programma’s 

wordt de burger langer begeleid.  

De regiefunctie en de monitoring en evaluatietaak van de adviseurs hangt daarnaast af 

van het type gezin waar ze mee te maken hebben.  
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In de interviews worden soms verschillende typen  huishoudens onderscheiden (met 

uiteraard talloze subtypes):  a. relatief zelfredzame huishoudens met eenvoudige vra-

gen die voornamelijk een korte wegwijsrol van de bewonersadviseur vragen, b. huis-

houdens met een beperkte zelfredzaamheid, soms met acute problemen, die na enige 

begeleiding hun weg zelf weten te vinden en c. huishoudens die waarschijnlijk lange-

re tijd niet zelfredzaam zullen kunnen worden en veel aandacht nodig zullen blijven 

hebben voor hun multiproblematische situatie. Door hun vraaggestuurde werkwijze 

zal de taakuitoefening van de bewonersadviseurs voor verschillende gezinnen een 

verschillende invulling krijgen. Uit de gegevens valt niet af te leiden hoe vaak welke 

activiteiten voor welke typen gezinnen voorkomen. Uit de gerapporteerde casuïstiek 

blijkt echter dat het aantal vervolgcontacten in sommige programma’s aardig kan op-

lopen ( het aantal 5, maar ook 26 worden genoemd). 

 

7 De wijze waarop het plan geëvalueerd wordt en de vastlegging daarvan 

 

De uitvoering van het plan wordt voornamelijk procesmatig geëvalueerd door de be-

wonersadviseurs. Zodra een traject ‘loopt’ en de burger het volgens hem- of haarzelf 

weer aan kan of de adviseur vindt dat dit het geval is, wordt het dossier afgesloten. 

Een beperkt aantal burgers meldt zich na enige tijd weer omdat trajecten vastlopen. 

Anders dan op deze wijze wordt het bereiken van het uiteindelijke doel van de inter-

ventie van de bewonersadviseur, namelijk een toename van maatschappelijke partici-

patie en stijging, niet vastgelegd. Voor een deel is dat ook lastig, omdat sommige 

trajecten (bijvoorbeeld het krijgen van scholing, het vinden van werk, schuldensane-

ring) langdurige trajecten zijn. Indicaties van beoogde veranderingen op collectief 

(wijk)niveau spelen nog geen systematische rol in de evaluatie van de Achter de 

Voordeur-programma’s.  
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8 De institutionele en bestuurlijke inbedding van de aanpak 

 

Over de relatie met de achterliggende voorzieningen worden minder problemen ge-

rapporteerd dan in de vorige studies. In het algemeen verloopt de communicatie goed. 

Soms heeft men als programma een vaste contactpersoon in een instelling. Ook heeft 

men soms in een programma de instellingen ‘verdeeld’ over de bewonersadviseurs. 

Deze zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn over deze organisatie en de ontwikkelin-

gen daarin en maken deze informatie toegankelijk voor de collega’s. Als er proble-

men zijn, hebben die vaak te maken met wachttijden. En met de gebruikelijke 

ingewikkeldheid van veel organisaties. In één der programma’s zijn met een aantal 

achterliggende voorzieningen afspraken gemaakt over de maximale doorlooptijd van 

een verwijzing. Verder zijn er niet zoveel structurele afspraken met organisaties. Dat 

zou ook gecompliceerd kunnen zijn omdat het per stadsdeel om tientallen organisaties 

kan gaan.  

De bewonersadviseurs zijn lid van een team, dat geleid wordt door een coördinator. 

De programma’s zijn ondergebracht bij het stadsdeelbestuur en worden aangestuurd 

door een manager of projectleider. Qua presentatie en huisvesting kiest men soms 

bewust voor een neutralere positie. Tegelijkertijd is er een beweging waarneembaar 

waardoor de programma’s dichter bij het stadsdeelbestuur komen te zitten, zodat het 

stadgemeentelijke deel van de achterliggende voorzieningen gemakkelijker bereik-

baar wordt. Via allerlei beleidsnetwerken, beleidstructuren en beleidsprogramma’s is 

de Achter de Voordeur-aanpak ingebed in het gemeentelijk beleid.  

De programma’s worden in de uitvoering ieder begeleid door een stuurgroep. Daarin 

zitten onder meer de belangrijkste ‘back-office’ instellingen zoals bijvoorbeeld wo-

ningbouwcorporaties, Dienst Werk en Inkomen, de Zorgverzekeraar en de Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling en het stadsdeelbestuur.  

De coördinatoren van de programma’s komen regelmatig bij elkaar in de stedelijke 

Kopgroep Achter de Voordeur. In deze kopgroep is de inhoudelijk methodische ont-

wikkeling op stedelijk niveau belegd. Van de beoogde beïnvloeding van het beleid 

door informatie over het geheel van de individuele hulpvragen komt volgens de ge-
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sprekspartners (nog) niet veel terecht.  Dat is ook begrijpelijk gezien het grotendeels 

ontbreken van een systematische registratie van hulpvragen en de ervaringen bij het 

beantwoorden van die vragen.  

In de praktijk blijken er wel voorbeelden te zijn van het werken aan een betere parti-

cipatie van de doelgroepen door Achter de Voordeur-programma’s. Een aantal voor-

beelden waarvan gebruik wordt gemaakt om burgers uit hun sociale isolement te 

halen zijn: huiswerkbegeleiding voor leerlingen, fietscursussen voor mensen die geen 

auto kunnen betalen en een taalproject waarbij inburgeraars gekoppeld worden aan 

bewoners die wel goed Nederlands spreken. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat, anders dan men wellicht zou verwachten, het 

minder druk is ‘achter de voordeur’ dan men zou verwachten. Doorgaans zijn de me-

dewerkers van de Achter de Voordeur-programma’s de enigen die vanuit instellingen 

of de overheid bij de huishoudens in huis komen.  

 

9 Dilemma’s en knelpunten 

 

Vrijwilligheid versus urgentie 

Het vrijwillige en vraaggestuurde karakter is het sterke punt van Achter de Voordeur-

programma’s. Dat zorgt voor een positieve respons en realistische plannen voor de 

huishoudens. Tegelijkertijd betekent dit dat problemen die de burgers liever voor zich 

houden niet aangepakt kunnen worden. Enkele geïnterviewden merkten dat proble-

men met kinderen moeilijk bespreekbaar zijn. Huiselijk geweld, kindermishandeling, 

overlast en criminaliteit blijven daardoor onbelicht. Als burgers evident keuzes maken 

die hun kansen op het oplossen van hun problemen verkleinen, zijn er grenzen aan 

wat de bewonersadviseurs nog kunnen doen. Dwang en drang worden niet toegepast. 

Alleen in zeer zorgwekkende situaties treden de adviseurs uit hun adviesrol en mel-

den ze de problemen elders (jeugdzorg, Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, 

Meldpunt Zorg en Overlast, politie).   
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Kwaliteit versus efficiëntie 

De huis-aan-huis-benadering is een sterk punt van de Achter de Voordeur-

programma’s. Deze benadering voorkomt stigmatisering en zorgt voor gelijke kansen 

op hulp voor alle huishoudens. Op deze manier wordt er echter ook tijd besteed aan 

huishoudens die geen aandacht nodig hebben. Door een meer gerichte selectie van te 

bezoeken gezinnen zouden de beschikbare middelen efficiënter kunnen worden inge-

zet.  

De moeilijk bereikbare burgers  

Een probleem is de groep waarmee men geen contact krijgt of die een gesprek afwij-

zen. Daardoor blijven naar alle waarschijnlijkheid vele vragen liggen. Wellicht be-

vinden zich in de groep niet-bereikte gezinnen wel de meest ernstige problemen.  

Selectieve kennismaking met het gezin 

Door de gevolgde werkwijze is er voornamelijk contact met vrouwen. De Achter de 

Voordeur-programma’s staan een systeemgerichte benadering voor. Mannen en kin-

deren worden echter minder bereikt.  

Grenzen aan de inzet van bewonersadviseurs? 

De omvang en duur van de inzet van de bewonersadviseurs staat voortdurend onder 

druk. De functie wordt soms sterk opgerekt en komt in de buurt van casemanagement 

of social casework. Voor de productieafspraken met Achter de Voordeur-

programma’s tellen echter soms alleen de eerste contacten.  

Imago 

De bewonersadviseurs zijn in sommige Achter de Voordeur-programma’s ‘van het 

stadsdeel’ en in andere zijn ze een op zich zelf staand project. Methodisch is het een 

voordeel om zich als een apart programma te presenteren. Dat verlaagt de kans op 

wantrouwen of het gevoel gecontroleerd te worden bij de burger. Aan de andere kant 

wordt het vertrouwen in het stadsdeel als bestuurslaag vergroot als het zich door mid-

del van de bewonersadviseurs presenteert. Ook de toegankelijkheid van een deel van 

de ‘backoffice’ is beter als het programma dichter bij het stadsdeel gepositioneerd 

wordt.  
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De maakbare burger 

De verwachtingen bij politici en managers zijn soms hoog gespannen als het gaat om 

het bestrijden van armoede of het sociaal stijgen van burgers. De bewonersadviseurs 

worden echter regelmatig geconfronteerd met de grenzen van de menselijke maak-

baarheid.  

Problemen in het ‘back office’  

De achterliggende voorzieningen zijn niet altijd even goed toegankelijk, zelfs niet 

voor bewonersadviseurs. Bovendien kan men ook daar geen ijzer met handen breken. 

Woningen en banen liggen bijvoorbeeld niet voor het opscheppen. Ook daarom moe-

ten de verwachtingen van alle betrokkenen realistisch blijven.  

Multiproblemgezinnen 

Bij multiproblemgezinnen is het vaak lastig te bepalen waar men het best kan starten. 

Alles hangt met alles samen. Soms zijn kleine succesjes nodig door kleine problemen 

op te lossen. Aan de andere kant moeten de kernproblemen ook worden opgelost. Het 

kost soms moeite om met het huishouden snel tot de kern door te dringen.  

 

De genoemde dilemma’s en knelpunten lijken voor een groot deel inherent te zijn aan 

de Achter de Voordeur-aanpak. Ze beschrijven vooral de grenzen die deze aanpak, 

net als alle ander aanpakken nu eenmaal hebben. Het kiezen voor vraagsturing levert 

veel op. De consequentie is dat dwang en drang niet toegepast kan worden. De conse-

quentie is ook dat de burger de regie houdt over welke problemen er wel of niet op ta-

fel komen.  

Een deel van de problemen kan echter wel worden opgelost door een aantal aanpas-

singen in de werkwijze van de Achter de Voordeur-programma’s. Daarop wordt in 

paragraaf 6 kort teruggekomen. 
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4 Voorstel op hoofdlijnen voor het hoofdonderzoek 
 

 

 

 

4.1  Is de Amsterdamse Achter de Voordeur-aanpak onderzoekbaar?  

 

Een gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak die door alle uitvoerders van een 

programma wordt toegepast, is een voorwaarde voor een onderzoek naar de doeltref-

fendheid en de effectiviteit van een programma (zie paragraaf 2.2.). In het boven-

staande is een poging gedaan de werkwijze in vier Amsterdamse Achter de Voordeur-

programma’s te beschrijven. 

De conclusie die al eerder in dit document getrokken werd, dat het niet gaat om één 

Achter de Voordeur-programma, wordt bevestigd. Het gaat in de onderzochte vier 

programma’s om interventies die weliswaar in grote lijnen goeddeels dezelfde struc-

tuur hebben, maar in de uitvoering verschillen in de beoogde doelgroep, in wijze van 

benaderen van de doelgroep, en op onderdelen in de methodische aanpak van de con-

tacten met de burgers. Dat betekent dat een vervolgonderzoek naar de effecten van de 

Achter de Voordeur-aanpak moet kunnen differentiëren voor verschillende program-

ma’s. 

Per Achter de Voordeur-programma is er tot op zekere hoogte sprake van een gestan-

daardiseerde en gestructureerde aanpak. Er is een beschrijving van de doelgroep, de 

manier waarop de doelgroep geselecteerd en bereikt wordt, hoe de doelgroep gemoti-

veerd wordt, er is een stappenplan voor de werkwijze van eerste contact tot terugkop-

peling van resultaten van de activiteiten en er is een gestructureerde aanpak bij het 

samenwerken met andere voorzieningen. Er is een coördinatie- en overlegstructuur 

waarin de inhoudelijke kwaliteit bewaakt wordt. Tot slot is er voor de algemene aan-
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pak bij de Achter de Voordeur-programma’s een gespecialiseerde training beschik-

baar voor de bewonersadviseurs
2
.   

Deze bevindingen kunnen vergeleken worden met gangbare criteria: het beschrijven 

van de theoretische onderbouwing van de te verwachten effectiviteit, het specificeren 

van de doelgroep, het beschrijven van het selectieproces, de te bereiken doelen, de fa-

sering van de interventie, de wijze waarop aan de motivatie van de doelgroep gewerkt 

wordt, de wijze waarop de kwaliteit van de uitvoering bewaakt wordt, de wijze waar-

op instellingen gelijktijdig en volgtijdelijk samenwerken en de wijze waarop de resul-

taten van de interventie vastgelegd en gemonitord worden. 

Deze vergelijking leidt tot de conclusie dat de Achter de Voordeur-programma’s in 

grote lijnen voldoen aan de eisen die gesteld moeten worden aan een onderzoekbare 

interventie. Tegelijkertijd moet vastgesteld worden dat de informatie over program-

ma’s weliswaar beschikbaar is bij de uitvoerenden en door interviews en studie van 

verschillende documenten boven tafel te krijgen is, maar niet op schrift gesteld is in 

een geïntegreerd document. Dit is wel een gangbare kwaliteitseis, ook bij community-

based, flexibel werkende interventies. Een vastgelegde tekst draagt bij aan de kwali-

teit van een interventie omdat dit houvast geeft aan de uitvoerders, een basis is voor 

programma-integriteit, transparantie biedt, overdraagbaarheid bevordert, de mogelijk-

heid biedt om werkzame van minder werkzame elementen te onderscheiden, een kos-

tenanalyse vergemakkelijkt en ook een start is voor systematische aanpassingen van 

de interventie in de loop van de tijd.  Het document ‘Samen verder achter de voor-

deur. Programma van eisen voor de basisvoorziening bewonersadviseurs’ (Van 

Druenen, 2009) dat momenteel in ontwikkeling is, kan voor een dergelijk document 

een goede basis vormen, mits het per Achter de Voordeur-programma meer in detail 

wordt uitgewerkt.  

                                                 
2 In de praktijk blijkt slechts een klein deel van de bewonersadviseurs deze opleiding gevolgd te 

hebben. Wel worden andere trainingen gevolgd en vindt er voortdurend werkbegeleiding en inter-

visie plaats.  
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Een tweede probleem is dat de uiteindelijke resultaten van de programma’s op het ni-

veau van de huishoudens niet systematisch vastgelegd worden en daardoor het evalu-

eren en monitoren van de opbrengst van de programma’s problematisch is.  

Tot slot kan gewezen worden op het ontbreken van een geëxpliciteerde veranderings-

theorie. De werkwijze is ontstaan uit de praktijk. Dat wil niet zeggen dat momenten 

van reflectie en literatuurstudie niet zouden kunnen leiden tot een onderbouwde inter-

ventietheorie. Het voordeel daarvan is weer dat zo’n theorie de praktijk weer kan hel-

pen effectiever te werken.  

Geconcludeerd kan worden dat de Achter de Voordeur-programma’s in Amsterdam 

onder een aantal voorwaarden onderzoekbaar zijn. Onderzoek is echter alleen aan te 

bevelen bij programma’s die al zo lang uitgevoerd worden dat de werkwijze redelijk 

vastligt (al dan niet op papier) en dat over allerlei keuzes die dagelijks gemaakt moe-

ten worden in beginsel consensus bestaat binnen het programma. Programma’s die 

zich nog in een ontwikkel- of implementatiefase bevinden kunnen, mede door het 

ontbreken van een systematisch beschreven werkwijze, beter niet op hun effecten on-

derzocht worden.  

 

 

4.2 Onderzoek naar de doeltreffendheid van de Achter de Voordeur- 

programma’s  

 

De programma’s dienen systematisch en gestandaardiseerd beschreven te worden 

 Per Achter de Voordeur-programma dient de huidige praktijk zoveel mogelijk ge-

standaardiseerd beschreven te worden. Opgemerkt moet worden dat ook flexibel wer-

ken gestandaardiseerd beschreven kan worden, bijvoorbeeld door aan te geven welk 

stappen gezet worden om tot bepaalde keuzes te komen. Zoals eerder gezegd is het 

document ‘Samen verder achter de voordeur. Programma van eisen voor de basis-

voorziening bewonersadviseurs’ (Van Druenen, 2009) hiervoor een goede basis.  
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Toepassing van doelbereikschalen 

 Zoals in paragraaf 2.2 beschreven is een logische volgende fase in het onderzoek een 

onderzoek naar de doeltreffendheid van de interventies. Dat wil zeggen dat nagegaan 

wordt of (op individueel en collectief niveau) de beoogde veranderingen ook plaats-

vinden. Met andere woorden: worden de beoogde doelen ook gerealiseerd. Vaak wor-

den hierbij ook weer verschillende fasen in het doelbereik onderscheiden, waardoor 

doelbereikschalen ontstaan. Anders dan bij veel andere interventies zijn de te berei-

ken doelen in huishoudens divers. Ze kunnen niet gemeten worden met een vaste set 

van standaardvragenlijsten. In dit soort situaties zullen per huishouden doelbereik-

schalen moeten worden ontwikkeld. Hiervoor zijn standaardprocedures ontwikkeld 

die ook gekwantificeerde gegevens kunnen opleveren over doelbereik (Goal Attain-

ment Scaling, zie onder andere Van Yperen & Versteeg, 2006).  

Bij de Achter de Voordeur-programma’s zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een 

schaal met zes punten: 1. het formuleren van hulpvragen, 2. het met de bewoner ma-

ken van een plan om de hulpvragen op te lossen, 3. het leggen van contact met de 

voorziening(en) die nodig zijn bij de uitvoering van het plan, 4. het uitvoeren van de 

gevraagde activiteiten door de burger en de voorzieningen, 5. het bereiken van de be-

oogde verandering in het leven van de burger, 6. het realiseren van beoogde verande-

ringen op wijkniveau
3
. Voor ieder van deze doeldomeinen kunnen weer subschalen 

ontwikkeld worden. 

Om doelbereikschalen te kunnen invullen dient er een gestandaardiseerde en systema-

tische registratie plaats te vinden van de bereikte doelen op de verschillende niveaus. 

Een dergelijk systeem zou overigens ook los van de onderzoeksvraag ontwikkeld 

moeten worden. Dat zou ook tegemoet komen aan de wens van een aantal geïnter-

viewden. De gegevens die geregistreerd worden zijn methodisch inhoudelijk van 

aard. Dat heeft voordelen voor de acceptatiegraad bij de uitvoerders. Het huidige re-

gistratiesysteem (RIS) is beperkt inhoudelijk en levert voor de werker zelf daarom 

                                                 
3  Onderzoek naar het optreden van de stappen 5 en 6 wordt ook wel ‘veranderingsonderzoek’  

    genoemd.   
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weinig voordeel op. De acceptatiegraad zal verder verhoogd worden als de gevraagde 

extra gegevens binnen de bestaande registratiesystemen kunnen worden ingevoerd.  

In het beoogde onderzoek kan per programma duidelijk  worden welke typen hulp-

vragen uiteindelijk boven tafel komen, welke typen vragen uiteindelijk met succes 

beantwoord worden, bij welke doelgroepen dat het geval is en welke condities (inclu-

sief de samenwerking met inbreng van andere voorzieningen) bevorderend en be-

lemmerend werken voor het bereiken van resultaten.  Dat kan onder andere ook 

inzicht opleveren in de bandbreedte van problemen waarbij een Achter de Voordeur-

programma effectief is.  

Om de bevorderende en belemmerende condities te onderzoeken zal door de bewo-

nersadviseurs en coördinatoren een aantal activiteiten (waaronder ook activiteiten die 

betrekking hebben op de voortgang) uitgevoerd moeten worden. Er wordt van uit ge-

gaan dat deze activiteiten nu al geregistreerd worden en dat het systeem op dit punt 

weinig uitbreiding behoeft.  

In het onderzoek moet enerzijds genoeg diepgang zitten om het veranderingsproces 

voldoende te kunnen beschrijven en anderzijds voldoende breedte om variatie in een 

aantal condities te kunnen meenemen. Indien de doelbereikschalen integraal en struc-

tureel in de programma’s worden ingevoerd (hetgeen aanbevolen wordt), hoeft dit 

geen probleem op te leveren. De volledige instroom in een bepaalde periode kan dan 

onderzocht worden. De werkwijze zal ook aanzienlijk besparen op de kosten van het 

onderzoek.  

Het onderzoek zal ook genoeg ‘lengte’ moeten hebben om de beoogde veranderingen 

in de huishoudens te kunnen vaststellen. Een follow-up, één jaar na het eerste contact 

van het programma met het huishouden, lijkt hiervoor een redelijke termijn.  

In een eerste fase van het voorgestelde onderzoek zal met de uitvoerders van de te 

onderzoeken programma’s samen een instrument voor doelbereikschaling moeten 

worden ontwikkeld. 
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Meten van empowerment en zelfredzaamheid  

Een belangrijk algemeen doel van de Achter de Voordeur-programma’s is dat burgers 

zelf actiever worden en zelfredzamer worden. Hiervoor kunnen gestandaardiseerde 

vragenlijsten worden toegepast. In de onderzoekgroep van de eerste auteur van dit 

verslag is ruime ervaring met de toepassing van vragenlijsten en interviews die na-

gaan of een interventie het gevoel van competenties bij de burger heeft doen toene-

men. Deze zullen bij het eerste contact met het huishouden en bij het laatste contact 

met het huishouden worden afgenomen. Om zoveel mogelijk huishoudens te berei-

ken, ook huishoudens die taalproblemen hebben, geschiedt dit bij voorkeur in een 

stapsgewijze procedure. Gestart wordt met een webbased vragenlijst, een schriftelijke 

lijst voor de burgers die niet via internet de lijst invullen en een mondeling interview 

(zo nodig en zo mogelijk met een interviewer uit de eigen taalgemeenschap) voor de 

groep die de vragenlijsten niet retourneert.  

 

Onderzoek naar niet bereikte doelgroepen
4
 

Een steeds terugkerende vraag is die naar de niet-bereikte huishoudens, zo’n 30% van 

de beoogde doelgroep. Er zijn zorgen over deze groep. Bij community-based pro-

gramma’s blijkt vaak dat juist de groep waar het om gaat niet bereikt wordt. Het is 

van belang na te gaan of dit het geval is. Een non-response onderzoek kan op twee 

manier plaatsvinden: door een administratief onderzoek naar kenmerken van de niet-

bereikte groep en een gesprek met een a-selecte steekproef van niet-bereikte burgers. 

De eerste aanpak kan het best door het stadsdeel en/of gemeente plaatsvinden. De 

tweede benadering wordt afgeraden gezien de hoge kosten die deze persoonlijke be-

nadering met zich meebrengt.  

 

Een inventarisatie van de vertaling van individuele vragen naar algemeen beleid 

Een thema dat in dit en eerder onderzoek onderbelicht is gebleven, is de vraag in hoe-

verre geaggregeerde informatie over de problemen van individuele huishoudens leidt 

                                                 
4  Op dit moment loopt een vooronderzoek door een UvA masterstudent. 
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tot een bijstelling van beleid. Voorgesteld wordt dit thema, gezien het een nog gro-

tendeels onontgonnen terrein betreft, niet uitgebreid in dit onderzoek aan de orde te 

stellen en alleen via een expertmeeting van de kopgroep van coördinatoren de stand 

van zaken aan het eind van de onderzoeksperiode te inventariseren.  

 

Kosten 

De kosten van een dergelijk onderzoek, uitgaande van het invullen van de monitor 

door de bewonersadviseurs/coördinatoren, zullen ongeveer € 50.000,- incl. BTW be-

dragen. 
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5 De inzet van studenten van de Hogeschool van  
Amsterdam en de Universiteit  Amsterdam 

 

 

 

 

Eén der onderzoeksthema’s betrof de ‘mogelijkheid van de inzet van studenten bij de 

ontwikkeling en evaluatie van de Achter de Voordeur-programma’s. Uit de gevoerde 

gesprekken werd snel duidelijk dat de inzet van studenten vraaggestuurd en op maat 

moest zijn. Studenten aan het eind van hun studie (bachelorwerkstuk, masterscriptie) 

kunnen het best ingezet worden voor specifieke en concrete vragen. Daarbij dienen de 

vragen vanuit de Achter de Voordeur-programma’s te komen. In overleg met de op-

leiding kan gewerkt worden aan een uitwerking van die vraag zodat die past in de op-

leiding van de student. Al tijdens het onderzoek is ervaring opgedaan met twee 

masterstudenten van de UvA die aan de slag zijn gegaan met specifieke vragen op 

stadsdeelniveau. Er is inmiddels in verschillende faculteiten van de UvA en de HvA 

ervaring opgedaan met deze werkwijze.  

Voorgesteld wordt deze vraaggestuurde benadering verder voort te zetten. Dat bete-

kent dat vragen van stadsdelen op één centraal punt terecht moeten komen. Voorge-

steld wordt om de Karthuizer dit centrale punt te laten zijn. Van daaruit kunnen 

verschillende faculteiten in HvA en UvA, inclusief het Kohnstamm Instituut, aange-

sproken worden. Flexibiliteit en vraagsturing zijn daarbij sleutelwoorden. Vaste sa-

menwerkingsverbanden tussen bepaalde faculteiten en de stadsdelen/gemeente tasten 

deze vraagsturing aan. Zo zou een kosten-batenberekening van een Achter de Voor-

deur-programma door bijvoorbeeld studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfs-

kunde van de UvA even goed mogelijk moeten zijn als een onderzoek naar het 

voorkomen van psychiatrische problemen bij onbereikbare burgers door de Faculteit 

Maatschappij en Gedragswetenschappen. De ontwikkeling van een inventarisatie-

instrument voor problemen met kinderen door studenten Pedagogiek van de HvA 

moet net zo goed mogelijk zijn als een onderzoek naar de achtergronden van chroni-
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sche gezondheidsproblemen in de hulpvragen van huishoudens door Faculteit Ge-

zondheid van de HvA.  

Over deze wijze van werken behoeven geen structurele afspraken gemaakt te worden. 

Vergelijkbaar met het werk van de bewonersadviseurs gaat het er om, uitgaande van 

concrete vragen, de juiste verbindingen te leggen, beter gebruik te maken van de mo-

gelijkheden die er zijn, en zonodig hierbij te bemiddelen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

 

De Achter de Voordeur-aanpak die in Amsterdam in 2002 gestart is met het pro-

gramma Sociaal Investeringsplan (SIP) in de wijk Overtoomse Veld is inmiddels suc-

cesvol uitgebreid naar 9 stadsdelen. De aanpak doet wat hij beloofde: er worden 

gesprekken gevoerd met duizenden huishoudens die een risico lopen op het missen 

van de aansluiting met de samenleving (ruim 4000 in 2008) en in die huishoudens 

worden talloze hulpvragen ontdekt. Die hulpvragen liggen op leefgebieden zoals in-

komen, werk, wonen, gezondheid, welzijn, opvoeding, onderwijs, overlast, veiligheid, 

taal, integratie en sociale-netwerkvorming. Voor die hulpvragen worden samenhan-

gende oplossingen bedacht en een groot aantal instellingen in stelling gebracht. Mis-

schien zouden in sommige gevallen de burgers ook wel zelf de weg naar deze 

instellingen gevonden kunnen hebben, maar op het moment van het contact met de 

bewonersadviseur was dat in ieder geval nog niet gebeurd. 

Voor de Achter de Voordeur-aanpak bestaat zowel bij burgers, uitvoerders als be-

leidmakers en bestuurders een groot draagvlak. Dat heeft zonder twijfel te maken met 

de basis van vrijwilligheid van de burgers die bezocht worden én met het vraagge-

stuurde en niet dwingende karakter van de benadering. De uitgebreide casuïstiek die 

beschikbaar is laat zien dat deze aanpak de potentie heeft om een aantal burgers een 

stap te laten maken naar voorzieningen waar ze tot dan geen of geen effectief gebruik 

maakten. De veronderstelling is dat deze stap hen helpt om meer en beter in de sa-

menleving te participeren, een ruimer inkomen te verwerven en een sociale stijging te 

realiseren. Deze veronderstelling veronderstelt een aantal processen in de program-

ma’s, in de achterliggende voorzieningen, in de samenwerking tussen de Achter de 

Voordeur-programma’s en de achterliggende voorzieningen en bij de burgers. Of de-

ze veronderstellingen terecht zijn en de bijbehorende verwachtingen ook gerealiseerd 

worden dient echter in een vervolgonderzoek te worden getoetst. 

Op één belangrijk onderwerp is nog winst te boeken. De vertaling van een grote hoe-

veelheid individuele vragen naar beleid om de voorzieningenstructuur qua aard, om-
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vang en werkwijze aan te passen, geschiedt op dit moment onvoldoende. De benodig-

de informatie wordt zelden systematisch geaggregeerd en komt nog onvoldoende te-

recht op een niveau waar effectief actie ondernomen kan worden. Hierbij ligt het voor 

de hand deze informatie te bundelen met die van de andere programma’s waarbij 

voorzieningen of programma’s achter de voordeur komen.  

 

Aanbevolen wordt om de informatie die de werkzaamheden van de bewonersadvi-

seurs opleveren systematischer te registreren en een procedure te ontwikkelen waar-

door deze informatie, in samenhang met andere projecten waarbij professionals 

achter de voordeur komen, terecht komt bij die fora op stadsdeel- en stadsniveau die 

daar consequenties aan kunnen verbinden voor de inrichting, omvang en werkwijze 

van het voorzieningenpatroon. 

 

De werkwijze van de Achter de Voordeur-aanpak is na de start in SIP gedifferentieerd 

in een aantal Achter de Voordeur-programma’s die in verschillende stadsdelen op een 

net iets andere manier worden uitgevoerd. De aanpak in een aantal van deze pro-

gramma’s voldoet in die mate aan criteria die aan een gestructureerde sociale inter-

ventie kunnen worden gesteld dat een doeltreffendheidsonderzoek mogelijk is. Dit 

onderzoek is ook nodig omdat de legitimiteit van de Achter de Voordeur-aanpak be-

rust op daadwerkelijke veranderingen in huishoudens en wijken. Hiervoor wordt een 

voorstel gedaan waarvan de kern bestaat uit het toepassen van doelbereikschalen voor 

individuele huishoudens en gestandaardiseerde vragenlijsten voor empowerment en 

zelfredzaamheid. Dit betekent dat de registratie van de Achter de Voordeur-

programma’s moet worden uitgebreid met de registratie van de inhoud van de hulp-

vragen en de stappen die bij het beantwoorden van die hulpvragen gezet zijn en hun 

effect. Hierbij is afstemming en harmonisatie van informatieverzameling en registra-

tie met andere projecten die achter de voordeur komen van groot belang  
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Aanbevolen wordt dit onderzoek te laten uitvoeren en een structurele monitor van de 

voortgang van de hulp aan huishoudens te realiseren 

 

Over de Achter de Voordeur-programma’s als methodiek kunnen, naast bovenstaande 

positieve opmerkingen nog een aantal verbeterpunten aangegeven worden. De be-

langrijkste zullen genoemd worden.  

 

Het eerste is dat de basis van vrijwilligheid en vraagsturing het zicht onttrekt op pro-

blemen die burgers liever niet met anderen delen. Het gaat dan met name om huiselijk 

geweld, kindermishandeling, criminaliteit. Alleen in ernstige gevallen wordt bij ande-

ren melding gedaan. Daarbij is de persoonlijke inschatting van de bewonersadviseur 

leidend. In het algemeen blijkt echter uit onderzoek dat een gestructureerde beoorde-

ling van risico’s meer valide is. Het toepassen van een meldcode kindermishandeling 

waarin ook geprotocolleerd met vermoedens van kindermishandeling wordt omge-

gaan is hierbij noodzakelijk.  

 

 Aanbevolen wordt om in ieder geval ernstige risico’s op kindermishandeling en ver-

waarlozing gestructureerd te beoordelen met een relatief gemakkelijk toepasbaar in-

strument en meldcodes kindermishandeling in te voeren.  

De Rotterdamse Taxatie Onveiligheid Gezinnen is een voorbeeld van een taxatie- in-

strument. Op deze wijze worden in ieder geval de belangrijkste risicokenmerken voor 

kindermishandeling en verwaarlozing niet over het hoofd gezien. 

 

Een tweede probleem is het gegeven dat problemen met het opvoeden van kinderen 

en jongeren in een aantal programma’s relatief weinig genoemd worden. Dit heeft 

wellicht te maken met terughoudendheid van de burger en de vrees dat de overheid in 

het gezin zal ingrijpen. Door het domein opvoeden systematischer op een vraagge-

stuurde wijze te verkennen in de gesprekken met huishoudens waarin kinderen wo-

nen, zullen er meer bestaande vragen ontdekt kunnen worden.  
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Aanbevolen wordt in de gesprekken systematischer door te vragen op het domein op-

voeding 

Een voorbeeld van een gespreksstructuur die aansluit bij de vraaggestuurde wijze van 

werken van de bewonersadviseurs is de Vragenlijst Onvervulde Behoefte aan Opvoe-

dingsondersteuning.   

 

Een voor de hand liggende waarneming is dat de bemoeienis van de bewonersadvi-

seur met een individueel huishouden langer duurt naarmate de problemen groter en 

talrijker zijn. Het gevolg is wel dat relatief weinig gezinnen veel tijd vragen en er 

voor de inventariserende contacten te weinig tijd overblijft. Welke gezinnen veel tijd 

gaan vragen is relatief snel duidelijk.  

 

Aanbevolen wordt in de methodiek door middel van een vorm van triage een onder-

scheid te maken tussen gezinnen waarvoor de oplossingen in het bereik van de (ver-

lengde) activiteiten van de bewonersadviseurs liggen en gezinnen met ernstige en 

meervoudige problemen en deze laatste gezinnen zo snel mogelijk in contact te bren-

gen met een voorziening die intensief en langdurig casemanagement kan bieden.  

 

Dat wil niet zeggen dat het aantal contacten van bewonersadviseurs in het algemeen 

begrensd dient te worden. Herhaalde contacten blijken vaak een meerwaarde te heb-

ben. 
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Bijlagen
 

 

 

Bijlage 1 Vragenlijst interviews coördinatoren en bewonersadviseurs 

 

A Aantal wijken en buurten 

A1 In hoeveel wijken en buurten vindt de aanpak plaats? Hoeveel mensen wonen 

hier in totaal? 

 

B Doelgroep en bereik 

B1 Op wie richt de aanpak zich? Op basis van welke criteria worden huishoudens 

benaderd? 

a) Op alle bewoners in een gebied? 

b) Op bewoners in bepaalde groepen? (Denk aan: groepen in een bepaalde 

buurt; mensen met een laag inkomen) 

c) Op bewoners bij wie men op grond van bepaalde risico-factoren proble-

men verwacht? (Denk aan: alleenstaande ouders; gezinnen met jonge 

kinderen en weinig inkomen) 

d) Op bewoners bij wie al signalen van problemen zijn waargenomen? 

(Denk aan: achterstand in betaling huur; kinderen met hoog schoolver-

zuim) 

e) Op bewoners bij wie al problemen zijn vastgesteld? (Denk aan: gebruik 

van geweld; overlast; problemen waarover al contact is met jeugdzorg) 

B2 Als de aanpak zich richt op bepaalde bewoners, hoe wordt dan te werk ge-

gaan? Worden alle mensen in die groep benaderd of een deel van hen?  

B3 In welke mate worden de benaderde bewoners ook feitelijk bereikt? 

B4 Is er sprake van non-respons, onbereikbaarheid of non-coöperatie van de 

doelgroep? Zo ja, wie worden er niet bereikt? 

B5 Als er bewoners niet worden bereikt, waaraan ligt dat dan? (Zijn er te weinig 

bewonersadviseurs, hebben zij te weinig tijd, of wordt het niet-bereiken veroor-

zaakt door andere factoren?) Op welke manier wordt geprobeerd moeilijk bereik-

bare mensen alsnog te bereiken? 
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B6 Bent u tevreden over het bereik? (Hier proberen te achterhalen wat er onder 

bereik wordt verstaan: "bewoner gesproken", of "bij bewoner op huisbezoek ge-

weest", of "te weten gekomen of er vragen leven bij de bewoner" of enz.) 

 

D De benadering van huishoudens 

D1 Hoe gaan de bewonersadviseurs te werk bij het benaderen van gezinnen? Wie 

spreken zij aan binnen een gezin?  

D2 Welke werkwijze wordt gevolgd bij het verhelderen van vragen van bewo-

ners? (Hoe worden problemen en doelen vastgesteld?) 

D3 Hoever gaan de bewonersadviseurs "de diepte in" bij het verhelderen van een 

vraag? 

D4 Ligt het accent op bepaalde leefgebieden? (binnen de zes: wonen, openbare 

ruimte en veiligheid; onderwijs en taal; werken en inkomen; gezondheid; sociale 

participatie, levensbeschouwing en vrije tijd; kinderen)  

D5 Krijgt naar uw mening het leefgebied "kinderen" voldoende aandacht? 

D6 Ontmoeten de bewonersadviseurs veel weerstand bij bewoners om bepaalde 

problemen ter sprake te brengen? (Denk aan angst voor Jeugdzorg) 

D7 Bent u tevreden over de manier waarop de huishoudens benaderd worden? 

 

E Het maken van een plan 

E1 Nadat de vraag van de client is verhelderd en versterkt, hoe komt men dan tot 

een plan? Maakt de bewonersadviseur dit plan voor (ten behoeve van) de client, 

of maakt de client dit plan in principe zelf, met hulp van de bewonersadviseur?  

E2 Lijkt de rol van de bewonersadviseur meer op die van een bemiddelaar en 

doorverwijzer, of meer op een soort "huisarts" die bepaalde problemen meteen  

kan aanpakken, en meer ingewikkelde problemen doorverwijst? 

E3 Bent u tevreden over de manier waarop een plan gemaakt wordt? 

 

F Uitvoering van het plan 

F1 Wat is de rol van de bewonersadviseur bij de uitvoering van het plan voor een 

client? Hoe vaak heeft hij, gemiddeld genomen, contact met de client?  

F2 Monitort de bewonersadviseur de voortgang bij andere instanties?  
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F3 Hoe lang wordt zijn/haar inzet voortgezet, ofwel: wannneer stopt de 'bemoeie-

nis'? Wat is de rol van de client zelf in dit proces?  

F4 Bent u tevreden over de manier waarop zo'n plan wordt uitgevoerd? 

 

G Evaluatie en vastlegging 

G1 Hoe wordt de uitvoering van het plan voor een client geëvalueerd?  

G2 Hoe wordt die evaluatie vastgelegd? Hoe wordt die teruggekoppeld en naar 

wie? 

G3 Rapporteren de bewonersadviseurs de uitkomsten op de bedoelde manier? 

G4 Bent u tevreden over de manier van evalueren en vastleggen? 

 

H Samenhang in de aanpak 

H1 Hoe wordt er samengewerkt (contact gehouden) met andere hulp die gelijk-

tijdig voor dezelfde bewoner actief is? (Wie is de spil, wie zorgt er voor de coör-

dinatie: de bewonersadviseur, de client, iemand anders?) 

H2 Hoe wordt er samengewerkt (contact gehouden) met andere hulp die op basis 

van het plan actief moet worden? (Wie is de spil, wie zorgt er voor de coördina-

tie: de bewonersadviseur, de client, iemand anders?) 

H3 Bent u tevreden over de samenhang? 

 

C Inbedding van de aanpak 

C1 De bewonersadviseurs werken in opdracht van het stadsdeel. Hoe ziet die aan-

sturing eruit in de praktijk? En aan wie leggen de bewonersadviseurs verantwoor-

ding af? Zijn er knelpunten in de aansturing? Hebben de bewonersadviseurs een 

mandaat? Zo ja, wat is de reikwijdte daarvan? 

C2 Hoe lopen de lijnen van bewonersadviseurs naar aanbieders van diensten of 

zorg in het proces? Wie worden door de bewonersadviseurs ingeschakeld of aan-

gesproken? Hebben de bewonersadviseurs invloed op de instanties waar de client 

zich gaat aanmelden? 

C3 Bent u tevreden over de inbedding van de aanpak? (Hier vragen wat men zelf 

de beste bestuurlijke inbedding zou vinden, in relatie tot de kernopdracht van de 

bewonersadviseurs, ook vanwege de op handen zijnde fusies van stadsdelen.) 
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(Hier ook vragen naar de relatie met het Loket Zorg en Samenleven, voor zover 

nog niet aan de orde geweest.) 

 

I Terugblik 

I1 Denkt u dat er tot nu toe veel huishoudens niet bereikt zijn die wel degelijk 

behoefte hebben aan ondersteuning? 

I2 Denkt u dat er tot nu toe veel huishoudens wél bereikt zijn die hun vragen ei-

genlijk zelf hadden kunnen oplossen? 

 

J Vooruitblik 

J1 Hoe ziet u de toekomst van het project? In welke richting zou het zich moeten 

ontwikkelen? (Hoe zou het er over bijvoorbeeld twee jaar uit moeten zien?) 

J2 Wat zijn in uw ogen de sterke punten, die behouden moeten blijven, en even-

tueel uitgebouwd? 

J3 Wat zijn in uw ogen de punten waarop verbetering nodig is? 

J4 Als u de achter de voordeur-aanpak vergelijkt met andere, soortgelijke, projec-

ten, heeft de achter de voordeur-aanpak dan meerwaarde? Zo ja, wat is die meer-

waarde volgens u? 

J5 Denkt u dat het op termijn mogelijk is dat de benadering via bewonersadvi-

seurs overbodig wordt? 
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Bijlage 2  Geuzenveld-Slotermeer (BLOEM) 

 

0 Achtergrond 

Er is een interview gehouden  met degene die sinds januari 2009 projectleider is 

van BLOEM, het achter-de-voordeur-project  in Geuzenveld-Slotermeer. Daar-

voor had zij een andere functie binnen dit stadsdeel, en daarvoor weer een functie 

in Osdorp. Ze is dus goed bekend met deze delen van Amsterdam. 

Ook is er een koppel adviseurs geïnterviewd. (Deze zijn om diverse redenen af-

gehaakt bij de leergang Frontlijnwerken van de HvA.) 

 

1 Doel en doelgroep 

De voornaamste doelgroep is gezinnen met jonge kinderen. Vragen over jonge 

kinderen hebben altijd te maken met andere leefgebieden: lage inkomens; te klei-

ne behuizing voor een groot gezin; het niet of nauwelijks spreken van Nederlands. 

Er is vaak sprake van gestapelde problemen. 

Een nieuwe doelgroep zal worden gevormd door de (vele) bewoners die te maken 

krijgen met stadsvernieuwing, en op termijn moeten verhuizen.  

 

2 Strategie 

Medewerkers van BLOEM zijn op dit moment de enigen die achter-de-voordeur 

komen bij bewoners. Alleen bij uitzondering gaat iemand van Loket Zorg En Sa-

menleving (ZES) op huisbezoek. 

 

De bedoeling van BLOEM is alle gezinnen met jonge kinderen te bereiken. Dat is 

niet altijd gemakkelijk. Er zijn vooraf geen lijsten van bewoners die benaderd 

gaan worden, er wordt huis-aan-huis aangebeld. (Zie verder onder de kopjes “Be-

nadering”en “Systematiek van inventarisatie problemen”.) 

BLOEM is laagdrempelig en er is geen wachtlijst. Vaak kan voor dezelfde of de 

volgende dag al een afspraak gemaakt worden. De adviseurs hebben tijd (meer 

dan andere instanties), en kunnen met bewoners meegaan naar instanties om het 

eerste contact te leggen of een eerder contact te vernieuwen. De adviseurs leggen 

overigens ook uit aan bewoners dat BLOEM een andere werkwijze heeft dan de 

andere instanties. 
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Een sterk punt is de kleinschaligheid van BLOEM: adviseurs lopen in buurten die 

ze goed kennen. 

 

Er wordt altijd "gelopen" met een koppel van een bewonersadviseur (HBO-

opgeleid) en een assistent-bewonersadviseur (MBO opgeleid, maar het kan ook 

een HBO-stagiaire zijn). De meeste (assistent)-adviseurs zijn jonge vrouwen, die 

veel kunnen. Ze spreken goed Nederlands, daarnaast vaak Marokkaans of Turks, 

kennen de sociale kaart van de buurt, en weten hun weg naar instanties te vinden. 

Maar het feit dat ze jonge vrouwen zijn heeft ook beperkingen. Als je bijv. in een 

klassiek Marokkaans gezin komt, vinden de oudere gezinsleden de adviseurs nog 

maar “meisjes”, met wie ze misschien wel over sport voor de kinderen willen pra-

ten, maar niet over ernstige problemen. Die wil een oudere man waarschijnlijk 

liever bespreken met een andere man, liefst ook al wat ouder en met de nodige le-

venservaring. Voor een dergelijk huishouden wordt de ene mannelijke adviseur 

(een iets oudere Marokkaanse man) strategisch ingezet. 

Er wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare adviseurs, maar 

niet alle combinaties zijn altijd inzetbaar. 

Alle adviseurs spreken goed Nederlands, en een aantal spreekt daarnaast Marok-

kaans of Turks. Met name tijdens het aanbellen is het een groot voordeel als be-

woners zo nodig in hun eigen taal kunnen worden aangesproken. De adviseurs 

kunnen zo gemakkelijker gaan fungeren als vertrouwenspersoon voor de bewo-

ners. 

Moeders worden gemakkelijker benaderd dan vaders, omdat moeders vaker thuis 

zijn, en vaker op koffie-ochtenden enz. aanwezig. Soms echter worden moeders 

juist niet goed bereikt, namelijk als er een vader thuis is, die het huisbezoek af-

wijst. Ook in dit opzicht is de mannelijke adviseur belangrijk: als een vader deze 

man ziet is hij eerder geneigd het tweetal adviseurs binnen te laten. 

 

De adviseurs voelen zich zelden bedreigd. Wel komen ze soms rare situaties te-

gen (zoals een naakte vrouw aan de deur). Ze zijn wel wat gewend, en kunnen in-

schatten of iemand alleen maar onverzorgd is, of ook in de war of agressief. De 

sfeer in sommige straten is “iets grimmiger” dan in andere straten, wat wil zeggen 

dat er bijv. vaker wordt gezegd: “ga weg, bemoei je met je eigen zaken”. Als de 
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situatie niet te gek is, en de bewoner wel een afspraak wil maken, wordt dat ge-

daan. Als er twijfel is over de veiligheid wordt de bewoner niet thuis bezocht, 

maar op kantoor uitgenodigd.  

Er is één (niet-geïnterviewde) adviseur die graag de aanbelronde zou willen doen 

met de (stevige, mannelijke) buurtregisseur samen, in plaats van met een jonge, 

vrouwelijke (assistent)adviseur. 

 

De adviseurs zien zichzelf uitdrukkelijk niet als hulpverleners, maar als doorver-

wijzers. BLOEM is meestal een eerste contact met bewoners om te zien of zij 

vragen hebben, maar is soms ook laatste redmiddel (zie onder kopje “niet-

bereik”).  

De adviseurs van BLOEM zijn dus bedoeld als de 'ogen en oren' voor de bewo-

ners, maar omdat de backoffice instanties een tijdlang erg verstopt zaten en nog 

zitten (overal wachtlijsten, met name bij Maatschappelijke Dienstverlening en 

schuldhulpverlening) pakken de adviseurs veel vragen zelf op. De coördina-

tor/teamleider formuleert het zo: "De eerste lijn is geen eerste lijn meer." Omdat 

bijv. de thuiszorg minder tijd kan besteden aan bewoners blijven er meer proble-

men liggen voor BLOEM. 

 

Het uitgangspunt van BLOEM is vrijwilligheid van de bewoners. Als men geen 

hulp wil wordt er geen dwang uitgeoefend. 

 

3a Benadering 

De gewone benaderingsprocedure is: huis-aan-huis folder plus brief in de bus, een 

paar dagen later aanbellen, zo nodig drie maal op verschillende tijdstippen. Als 

dan nog geen gehoor wordt gegeven wordt er een brief achterlaten met informatie 

over de bereikbaarheid van BLOEM. Het huis-aan-huis aanbellen is belangrijk 

omdat zo bewoners bereikt worden die nergens komen. Bij het aanbellen in flats 

gebeurt dat meestal beneden, via de intercom. De eerste vraag is dan of de advi-

seurs even naar boven mogen komen. Als de bewoners dat goedvinden en open-

doen kan er een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek. Het opendoen 

door de bewoners is de eerste drempel die de adviseurs moeten nemen. Als de 

bewoners afhoudend zijn zeggen de adviseurs iets als: "Ik zie dat het nu niet zo 



Doeltreffendheid in de frontlijn 

 
 

60 

 

goed uitkomt, dat u het druk hebt" en vragen of het zou schikken om op een ander 

moment een afspraak te maken. Het komt niet zo vaak voor dat de bewoners zeg-

gen: “kom maar meteen binnen”, maar veel huishoudens willen wel een afspraak 

maken.  

In de werkwijze van BLOEM heeft bezoek bij de bewoners thuis grote voorkeur, 

omdat de adviseurs dan veel zien, en de bewoners in hun vertrouwde omgeving 

kunnen praten. Er zijn echter gevallen waarin de bewoner wordt gevraagd om op 

kantoor te komen praten. Dat kan zijn: 

- vanwege twijfel over de veiligheid van de adviseurs; 

- vanwege de wens van de bewoner zelf (die bijv. over relatieproblemen 

wil praten zonder de partner erbij); 

- om geïsoleerde bewoners te verleiden uit hun huis te komen, zodat zij er-

varen best met de tram te kunnen reizen en zelfstandig ergens heen te 

kunnen; 

- om bewoners die gewend zijn dat alles en iedereen naar hen toekomt juist 

eens zelf wat te laten ondernemen. 

Als er simpelweg niet wordt opengedaan bij aanbellen, ook niet na drie keer op 

verschillende tijdstippen, dan weet je niet of de bewoners niet thuis zijn, of niet 

willen opendoen. Als ze wel opendoen, en zeggen geen behoefte te hebben aan 

informatie, weet je ook niet of de bewoners daaraan inderdaad geen behoefte 

hebben, of dat er iets anders speelt. 

 

Er wordt bij zoveel mogelijk organisaties een presentatie gegeven over wat 

BLOEM doet, wat leidt tot betere bekendheid, en aanmelding van bewoners voor 

een gesprek. 

 

Sinds enige tijd worden er, behalve huis-aan-huis, ook folders verspreid op basis-

scholen en bij huisarts-praktijken. Voorts wordt voor een betere benadering ge-

werkt aan beter publiciteitsmateriaal waarmee BLOEM onder de aandacht kan 

worden gebracht. De huidige folder is meer een flyer. Een folder met veel tekst is 

niet geschikt, omdat veel mensen niet (goed genoeg) kunnen lezen. Nodig is meer 

visueel materiaal om voor allerlei doelgroepen te kunnen leggen wat BLOEM 

doet. 



 Bijlagen 

 
 

61 

 

Er was een moeilijk benaderbare groep die nu iets gemakkelijker benaderd wordt 

sinds BLOEM toestemming heeft gekregen om voorlichting te geven in de mos-

kee. Dit is alleen gelukt doordat een oom van een adviseur in het bestuur van de 

moskee zit. Nu kunnen in de moskee in één keer meer mensen bereikt worden, 

door voorlichting, en het vertellen over casussen.  

Helaas zijn er, ondanks al deze initiatieven, toch nog bewoners die wel hulp nodig 

hebben, maar daarvoor niet openstaan. 

 

3b Bereik (welke bewoners willen wel, wie niet); zowel aantallen als kwali-

tatieve gegevens 

Bereik 

Cijfers komen beschikbaar in de rapportage die (op 23 november 2009) nog in de 

pijplijn zit.  

“Bereik” wordt gedefinieerd als “er is een afspraak geweest” ofwel bij de bewo-

ner thuis ofwel op kantoor. 

 

De adviseurs zijn niet tevreden over de definitie van het “target” dat ze moeten 

halen: 200 afspraken (bezoeken thuis of op kantoor) per jaar. Dat hebben ze 

weliswaar in 2008 dik gehaald, en ook in 2009 is dat eind oktober al gehaald. 

Echter, meer gesprekken met eenzelfde cliënt tellen niet mee, en dat is onterecht, 

omdat vaak meer gesprekken nodig zijn per cliënt om een oplossing van de pro-

blemen werkelijk in gang te zetten. “Het moet meer gaan om de kwaliteit dan om 

de kwantiteit”. 

De adviseurs snappen wel dat de stadsdeelraad bezorgd is als er teveel gesprekken 

met eenzelfde cliënt worden gevoerd: dat betekent namelijk dat de instanties, 

waarnaar moet worden doorverwezen, hun werk niet goed doen. Maar zolang er 

wachtlijsten zijn bij veel instanties doen de adviseurs toch bepaalde acties zelf, 

samen met de bewoners. Als de adviseurs echter hun target niet halen, kan het ge-

volg zijn dat het stadsdeel formatie schrapt. 

 

„Bereik' is overigens niet altijd goed te verklaren, en wisselt per buurt en per peri-

ode. In de Dobbebuurt reageerden de bewoners vaker positief op initiatieven van 

BLOEM, dus werden er meer huisbezoeken afgelegd, dan in de Lodewijk van 
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Deysselstraat. Of dat ligt aan de wat oudere bewoners van deze laatste straat? In 

de Burgemeester van Leeuwenlaan is de respons weer groter dan in de Lodewijk 

van Deysselstraat. Er zijn ook duidelijk verschillen in bereik per periode. In de 

zomervakantie ligt BLOEM zo goed als stil, omdat veel bewoners een tijdlang 

naar het land van herkomst zijn. Tijdens de Ramadan was de respons bij aanbel-

len heel gering. Na de Ramadan (eind september 2009) is er weer veel meer res-

pons. 

 

Het aantal bewoners dat wel bereikt wordt maar de hulp niet nodig hebben omdat 

ze goed in staat zijn zelf hun vragen op te lossen is gering. Adviseurs hebben snel 

door als ze "gebruikt" worden door bewoners, en spelen de bal dan naar hen te-

rug: "dat kunt u best zelf regelen". 

BLOEM krijgt erg veel telefoontjes, ook met vragen die helemaal niet bij 

BLOEM thuishoren. Zo vroeg iemand of vanuit BLOEM extra leeshulp georgani-

seerd kon worden bij de bewoner thuis voor een kind met taalachterstand. In zo‟n 

geval wordt aan de beller verteld waar hij/zij met de vraag terecht kan. 

 

Niet-bereik 

Er zijn zeker mensen die niet opendoen, of als ze wel opendoen, zeggen geen in-

teresse of geen vragen te hebben. Het kan zijn dat 

- Deze mensen zelf de weg weten als ze vragen hebben 

- De vuile was niet buiten willen hangen. 

Als contact wordt afgehouden geldt: de hulp is vrijwillig, dus er wordt geen 

dwang uitgeoefend. Alleen als de adviseurs het gevoel hebben: "dit is echt niet 

goed", wordt overlegd met de "coördinator/teamleider risicogezinnen". Bekeken 

wordt of er al hulp is vanuit bepaalde instanties voor dit gezin en zo niet, wat er 

gedaan kan worden. In bepaalde gevallen wordt Jeugdzorg ingeschakeld, of wordt 

een OTS
5
 aangevraagd; daarvoor wordt dan toestemming gevraagd van de bewo-

ners. In een uitzonderingsgeval komt er hulp zonder toestemming van de bewo-

ners (bij alarmerende signalen van bijv. overlast of mishandeling). Dat wordt 

gemeld bij het Meldpunt Zorg & Overlast (die lijn is kort, want loopt naar col-

                                                 
5  Onder Toezicht Stelling 
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lega's van BLOEM-medewerkers in dezelfde gang). De bewoners worden in dat 

geval wel geïnformeerd over de stappen die worden ondernomen. Soms gaat met 

de adviseurs een buurtcoördinator of een conciërge mee, die op de hoogte is van 

bepaalde problemen in een huishouden. 

 

Soms komt er een signaal van een instantie of school dat er iets is met een gezin, 

en of BLOEM wil kijken of het hulp kan bieden. Dit gebeurt alleen als eerst aan 

het gezin is gevraagd of het goed is dat BLOEM wordt ingeschakeld. Er wordt 

aan de meldende school of instantie gevraagd het gesignaleerde te beschrijven in 

een email aan BLOEM, zodat door de teamleider kan worden bekeken of het een 

casus is voor BLOEM. Als dat zo is neemt BLOEM contact op met het gezin 

voor een afspraak. Als het gezin al eerder heeft aangegeven dat het geen contact 

wil met BLOEM, dan wordt bekeken of het adres kan worden opgenomen in een 

“aanbelronde” waarbij de adviseurs op de gewone wijze vragen of er problemen 

zijn, zonder aan te geven dat ze al bepaalde signalen hebben gekregen. BLOEM 

functioneert in dergelijke gevallen als een soort laatste redmiddel voor instanties 

die de deur van de bewoners dicht hebben gevonden. 

Als adviseurs in de huishoudens waar ze komen signalen zien van structurele 

problemen, dan geven ze die door aan hun teamleider; dat kan bijv. zijn dat de 

wachttijd bij een bepaalde instantie heel veel langer is dan de bedoeling. De team-

leider verzamelt dit soort signalen, en geeft die door aan de beleidsmedewerkers 

van het stadsdeel, die bijv. kunnen besluiten de formatie bij een instantie uit te 

breiden. 

 

Tevredenheid 

Over het geheel genomen is de coördinator tevreden over het bereik omdat alle 

betrokken adviseurs zich maximaal inzetten. Ze komen bij veel huishoudens op 

huisbezoek. Positief is ook dat er veel wordt doorverwezen naar BLOEM, door 

o.a. buurtcoördinatoren en het Maatschappelijk Werk. Daarnaast komen nu 20% 

tot 25% van de huisbezoeken tot stand omdat mensen hier zelf om vragen, ofwel 

door naar BLOEM te bellen, ofwel door het stadsdeelkantoor binnen te lopen: zo 

bekend is BLOEM inmiddels via mond-tot-mond doorgeven. Je kunt nooit hele-

maal tevreden zijn, aldus de coördinator, omdat BLOEM nog steeds in opbouw is 
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en er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn. Wel is er tevredenheid als er goed op die 

ontwikkelingen wordt ingespeeld. 

 

Wat in ieder geval goed werkt zijn de min of meer vaste contacten tussen bepaal-

de adviseurs en  instanties. Zo gaat één adviseur naar bijeenkomsten van een taal-

cursus met voorlichting over BLOEM. De vrouwen die daaraan meedoen worden 

dan in één keer bereikt. Soms heb je dan ineens zeven aanmeldingen voor een 

huisbezoek, heel efficiënt. BLOEM wordt gepresenteerd op de buurt- of dag-

markt, op scholen en voorscholen, op speelpleinen, tijdens koffie-ochtenden op 

scholen of in de wijken: overal waar mensen bereikt kunnen worden. En dus bin-

nenkort ook in de moskee. 

 

BLOEM zal in ieder geval nodig blijven, niet overbodig worden. In 2008 zijn er 

200 huishoudens geholpen, en eind oktober 2009 ook al 200. “Maar er zijn nog 

zoveel mensen die hulp kunnen gebruiken!” En wat BLOEM doet kunnen de in-

stanties zelf niet: naar de bewoners toegaan, met hen mee, hen de weg wijzen. 

 

4 Systematiek van inventarisatie problemen 

Tijdens een huisbezoek (dat dus meteen plaatsvindt of op een later tijdstip) zeg-

gen de adviseurs om te beginnen dat ze informatie komen bréngen over allerlei 

mogelijkheden, dat ze niets komen hálen. Dat is de ingang voor het vervolg.  

Meestal begint één adviseur met de vraag of zij het gesprek zal leiden, maar soms 

start het gesprek vanzelf met een vraag van de bewoner. De adviseurs proberen in 

ieder geval het vertrouwen te winnen van de bewoner. Dat ze van “het stadsdeel” 

komen werkt niet zo positief, wel dat ze van “BLOEM” zijn. (Er zijn al heel wat 

bewoners met positieve ervaringen met BLOEM, omdat bijv. een buurvrouw of 

zus goed geholpen is.) 

Er is een intake-lijst (een kopie is bij de onderzoekers aanwezig). Gebruik van de-

ze lijst wisselt per bewoner en per adviseur. Een beginnende adviseur zal eerder 

de lijst bij de hand houden en de verschillende dimensies nagaan; een meer erva-

ren adviseur doet dat uit het hoofd. Bij de ene bewoner is het gemakkelijk om de 

dimensies stuk voor stuk na te gaan, bij een andere begin je wat voorzichtig met 

een “luchtig” onderwerp als sportvoorzieningen voor de kinderen, en vraag je als 
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adviseur pas geleidelijk aan naar eventuele problemen op andere dimensies. Iede-

re adviseur ontwikkelt haar/zijn eigen werkwijze.  

 

Onderdeel van de intake, het eerste gesprek, is ook het aanbieden van het "priva-

cy-formulier", dat de bewoner eigenlijk altijd tekent; dit geeft de adviseurs toe-

stemming om gegevens van de bewoner op te vragen, die dan vertrouwelijk be-

handeld worden. 

Ook wordt altijd gevraagd of de gegevens van de bewoners in het RIS (het Regi-

stratie- en Informatie Systeem) mogen worden opgenomen; als de bewoners dit 

niet goedvinden, dan gebeurt het niet. 

 

Als achtergrond van de inventarisatie wordt een overzicht van risicofactoren ge-

bruikt, gebaseerd op het balansmodel van Bakker (draagkracht-draaglast), uitge-

breid met risicofactoren uit het rapport van de Inventgroep
6
. (Een kopie is bij de 

onderzoekers aanwezig.) Hierin staan risicofactoren en beschermende factoren op 

micro-, meso- en macroniveau. De factoren in dit overzicht helpen de adviseurs 

en coördinator om te beoordelen hoe de gezinssituatie is. Vooral een combinatie 

van risico's is ernstig. 

 

Er wordt altijd gevraagd naar de samenstelling van het huishouden. (Dit valt on-

der punt 6 van de intake-lijst: “Dimensie onderwijs, opvoeding en vrije tijd”. 

Maar dit punt komt niet per se als zesde punt ter sprake). Jonge kinderen en hun 

ouders vormen een speerpunt van BLOEM. Als er kinderen zijn (aanwezig of 

niet) worden er altijd vragen over gesteld: “gaat het kind naar de voorschool? gaat 

het naar school?” Vragen of problemen van bewoners in verband met kinderen 

zijn soms moeilijk om naar boven te halen. 

Overigens, als in een huishouden alleen oudere bewoners worden aangetroffen 

wordt evengoed gevraagd hoe het met  hen gaat, en wordt ook aan hen zo nodig 

informatie gegeven en ondersteuning geboden. 

 

                                                 
6  Rapport van de Inventgroep: 'Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en 

beter'. 



Doeltreffendheid in de frontlijn 

 
 

66 

 

Een eerste gesprek is vaak inventariserend. Als er vooral vragen om informatie 

zijn wordt die meteen gegeven. Ook kleine acties kunnen meteen worden gedaan, 

liefst door de bewoner zelf, of samen met de adviseur, die voordoet hoe je een 

bepaald soort telefoontje aanpakt. Kleine acties zijn bijv: een telefoontje naar de 

IB-groep of naar DWI; het begin van een betalingsregeling; het begin van aanvra-

gen van een uitkering.  

De adviseurs vragen tijdens de inventarisatie, eventueel tijdens een vervolgge-

sprek, behoorlijk ver door, maar eerder in de breedte dan in de diepte. Met name 

bij een ingewikkeld probleem, of als er meer problemen spelen, vraagt dit meer 

dan één gesprek om de problematiek in kaart te brengen met de bewoner, en om 

duidelijk te krijgen met welke instanties de bewoners al contact hebben (gehad). 

Dan wordt samen met de bewoners bekeken wat het best het eerst kan worden 

aangepakt, en wie welke stappen gaat nemen om contact met instanties tot stand 

te brengen, voort te zetten of te herstellen.  

 

5 Aanpak: welke acties worden het eerst ondernomen, door wie 

De bedoeling van BLOEM is de problematiek van een bewoner over de hele 

breedte te bekijken, ook al is het speerpunt de gezinnen met jonge kinderen. Na-

dat zicht is verkregen op wat er aan problemen speelt wordt met de bewoner be-

keken welk probleem het best als eerste kan worden aangepakt, en wat dan verder 

de volgorde wordt. Het knellendste probleem wordt het eerst aangepakt, dat is 

vaak financieel (schulden) en vraagt vrij veel tijd om in gang te krijgen. Vaak 

wordt tegelijk geprobeerd snel iets kleiners te regelen dat meteen resultaat geeft 

voor de bewoners, bijv. aanmelding van een kind bij het Jeugdsportfonds. Dat 

“geeft de burger moed”, letterlijk. 

 

Vaak ligt het begin van een oplossing van de problemen in het verbeteren van het 

inkomen. De volgorde kan zijn: eerst de financiën op orde krijgen; dan naar een 

taalcursus om (beter) Nederlands te leren; activiteiten voor de kinderen organise-

ren, via bestaande mogelijkheden die de bewoner vaak niet kent; overgewicht 

kinderen aanpakken via het jeugdsportfonds; de moeder activeren om deel te ne-

men aan koffie-ochtenden op de school van het kind, of in de buurt, om haar uit 

haar geïsoleerde positie te halen. 
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De adviseurs laten zoveel mogelijk over aan de bewoners zelf. Ze vragen in een 

vroeg stadium wat de bewoners zelf al hebben geprobeerd in het oplossen van 

hun problemen, met welke instantie ze al contact hebben gehad, enz. In principe 

neemt de bewoner zelf de beslissing over wat er gaat gebeuren om de problemen 

te lijf te gaan, maar de adviseur is hierbij motiverend én ook wel sturend. De ad-

viseurs luisteren, respecteren de bewoner, en proberen zo nodig toch ook de be-

woner te beïnvloeden tot een eerste actie. Soms wil in een huishouden de man 

niet dat zijn vrouw een cursus gaat doen. Dan wordt de mannelijke adviseur inge-

zet, die tegen de bewoner zegt dat als zijn vrouw beter Nederlands leert spreken, 

zij meer kans heeft op betaald werk, en dat dan het inkomen toeneemt, wat weer 

perspectief biedt op bijv. een grotere woning. 

Ook als de adviseur een actie gaat ondernemen wordt de bewoner hierin betrok-

ken, bijv. door hem of haar te vragen alle benodigde formulieren te verzamelen 

voor een volgende afspraak. Als dat dan niet gebeurd blijkt te zijn neemt de advi-

seur dit niet over, maar geeft aan dat de bewoner dit alsnog zelf moet gaan doen. 

Als een bewoner uiteindelijk niets wil doen, dan houdt het op. Vrijwilligheid 

blijft het uitgangspunt. 

 

Als de adviseurs er (met tweeën en de bewoner) niet uitkomen wat de beste aan-

pak is voor deze bewoner, dan wordt dit punt voorgelegd aan de teamleider die 

meedenkt en zo nodig een knoop doorhakt. Ook kan een casus-met-hulpvraag 

worden ingebracht bij het team adviseurs in het wekelijkse overleg, of in de 

maandelijkse intervisie-bijeenkomst. Zo'n casusbespreking verloopt via de inci-

dent-methode, met als resultaat "tips" (wat kun je proberen), "tops" (goede pun-

ten, blijven doen!) en "flops" (niet meer doen!). De adviseurs krijgen dus in ieder 

geval advies voor de aanpak. 

 

Het doel van BLOEM is om de bewoners meer zelfredzaam te maken. De advi-

seurs verdwijnen op een goed moment voor bewoners die geholpen zijn weer uit 

beeld, en zetten zich in voor andere bewoners. Voor een deel werkt dit. Een voor-

beeld is te vinden bij de bewoners die hun post in gesloten enveloppen in een tas 

verzamelden. BLOEM hielp hen dit beter te organiseren: ze kregen mappen met 

tabbladen en een perforator van BLOEM, met uitleg hoe ze de papieren ordelijk 
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kunnen opbergen, per instantie. (Ook mensen die niet kunnen lezen kunnen dit, 

omdat ze de instantie aan het logo herkennen). Sommige bewoners maakten zo 

een nieuwe start met hun administratie, en bergen nu nieuw binnengekomen pa-

pieren op de bedoelde plaats op. Anderen blijken die toch weer "op te bergen" in 

een tas. Dat de papieren op orde zijn is een voorwaarde voor schuldhulpverlening, 

en uiteindelijk altijd de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. 

 

6 Verwijzing: hoe verloopt dat; hoe vaak; naar wie 

Alle adviseurs hebben zoveel mogelijk een vaste contactpersoon bij elke backof-

fice instantie. Dit kan niet bij alle instanties, omdat een bewoner soms (bijv. bij 

DWI) al een klantmanager heeft, die in geval van doorverwijzing moet worden 

benaderd. De adviseur gaat als volgt te werk: als er tijdens het huisbezoek (of tij-

dens een gesprek op kantoor) duidelijk wordt dat er contact moet worden gelegd 

met een instantie, dan is de bedoeling in de eerste plaats dat de bewoner zelf belt, 

tijdens het huisbezoek. Lukt dat niet, dan belt de adviseur met de bewoner erbij, 

zodat hij/zij hoort hoe zo'n telefoontje gaat. Als de bewoner naar de instantie toe 

moet, wordt gevraagd of hij/zij dat alleen kan, en zo niet dan gaat de adviseur 

mee. Later wordt telefonisch in de gaten gehouden of het contact inderdaad loopt, 

en of het verloopt naar tevredenheid van de bewoner. De situatie verschilt van ge-

zin tot gezin, ook in het aantal contacten en telefoontjes dat nodig is. Het gaat 

vooral om een goede communicatie tussen bewoner en instantie; die kan ver-

stoord zijn door taalproblemen, door het aantal formulieren dat moet worden in-

gevuld, en die soms weer afhankelijk van elkaar zijn (eerst dit, dan pas dat), enz. 

 

De adviseurs monitoren de cliënt dus, vooral in het begin. Ze bellen op om te vra-

gen hoe een gepland gesprek bij een instantie verlopen is, en hoe het verder zal 

gaan. Omdat er vaak meer dan één vraag van de bewoner aan de orde is, is het 

gemakkelijk over iets kleiners te bellen (bijv over het Jeugdsportfonds) en dan 

meteen te vragen naar het verloop op een wat lastiger punt. Positief is dat er 

steeds vaker vanuit een instantie teruggekoppeld wordt naar BLOEM over hoe het 

contact verloopt met een cliënt die via BLOEM daar terechtgekomen is. 
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De lijnen tussen adviseurs en instanties zijn kort, omdat elke adviseur (of elk 

koppel adviseurs) het contact behartigt met één of meer instanties: bijv met de 

Taalwijzer; het Wijksteunpunt Wonen; de basisscholen; de huisartsen. De samen-

hang tussen BLOEM en andere instanties wordt versterkt doordat mensen vanuit 

die instanties (bijv Impuls: schuldhulpverlening) worden uitgenodigd om infor-

matie te komen geven aan het BLOEM-team tijdens een van de wekelijkse over-

leggen. Er wordt dan verteld hoe de procedures zijn. 

De instanties zijn over het algemeen blij met BLOEM; er is geen sprake van con-

currentie; BLOEM levert eigenlijk juist cliënten aan en helpt de contacten met 

cliënten te verbeteren. 

 

Als een bewoner op een goed spoor zit, dan belt de adviseur na een paar weken 

om te vragen hoe het gaat, of het loopt bij de instantie waar hij of zij geweest is. 

Dit wordt door de bewoners erg gewaardeerd, en gezien als belangstelling (niet 

als controle). Als een bewoner toch vastloopt in een wachtlijst ergens, dan kunnen 

de adviseurs daar niet veel aan doen; ze kunnen bellen naar die instantie om te 

vragen hoe lang het gaat duren voordat de bewoner aan de beurt is, maar kunnen 

geen voorrang vragen; dat wil BLOEM ook niet. Alleen in acute gevallen wordt 

geprobeerd op een andere manier hulp te bieden, door de "brand te blussen". 

De adviseur blijft contact houden met de bewoner, in principe tot de problemen 

opgelost zijn. Als er dingen lopen voor de bewoner dan bestaat dat contact uit een 

enkel telefoontje in de paar weken. Het doel is dat de “bewoners ergens daadwer-

kelijk aankomen, zonder dat ze gepamperd" worden. 

Als een bewoner goed bezig is met het oplossen van de problemen met de daar-

voor bedoelde instanties, dan wordt het contact afgesloten en het dossier gesloten 

in het RIS. 

 

7 Hoe is de organisatie, zijn verantwoordelijkheden helder; hoe is de in-

bedding 

De adviseurs zijn "gewone burgers", zonder speciale bevoegdheden, alleen voor-

zien van een identiteitsbewijs met de informatie dat ze van BLOEM zijn. 

De adviseurs leggen verantwoording af aan de coördinator/teamleider van 

BLOEM, en zij op haar beurt aan het hoofd „Beleidsimplementatie‟. De coördina-
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tor verzamelt signalen van problemen in buurten en wijken, evenals de „coördina-

tor risicogezinnen‟. 

Er wordt daarnaast verantwoording afgelegd over de activiteiten van BLOEM 

door rapportage. Dat is tot nu toe te weinig gebeurd, vindt de coördinator, dat zou 

elk kwartaal moeten gebeuren, en breder dan alleen aan het stadsdeel. De laatste 

rapportage dateert van augustus 2007. Een nieuwe is in voorbereiding (op 25 no-

vember 2009 nog niet voor ons beschikbaar). 

De coördinator vindt dat er, behalve vaker periodieke rapportage, ook periodieke 

evaluatie moet komen. 

 

Het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel zal zich binnenkort uitspreken over de 

doelgroepverbreding van Bloem. Alle bewoners van Geuzenveld-Slotermeer zul-

len tot de doelgroep van BLOEM gaan behoren. Dit hangt o.a. samen met de fusie 

van stadsdelen.  

De coördinator ziet als de beste bestuurlijke inbedding: BLOEM breed in te bed-

den in één organisatie, bestaande uit Maatschappelijke Diensverlening, Loket 

Zorg En Samenleving (ZES) en BLOEM. BLOEM heeft dan mensen die "erop 

af" kunnen gaan (de frontoffice), en de backoffice zorgt voor verdere begeleiding. 

(Bij zo‟n inbedding moeten nog wel wat verschillen worden opgelost. Zo heeft 

ZES als beleid om alleen Nederlands als voertaal te gebruiken, terwijl BLOEM 

altijd begint in het Nederlands, maar zo nodig overgaat op de eigen taal van de 

bewoners.) 

De bedoeling is dat Maatschappelijke Dienstverlening meer formatie krijgt, waar-

door de wachtlijst daar vermindert. (Begin oktober 2009 staan er 53 mensen op de 

wachtlijst.) 

 

Bestuurlijk is de situatie begin oktober 2009 zo dat BLOEM onder geen enkele 

ambtenaar valt. Daarom is het moeilijk het belang van BLOEM goed op de agen-

da te houden. 

Lastig is in de huidige situatie ook de adviseurs niet allemaal dezelfde aanstelling 

hebben. De coördinator is in dienst van het stadsdeel (tijdelijk); 1 adviseur is ook 

hier in dienst; 1 assistent is in dienst van Impuls (Stichting Welzijn); de andere 
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adviseurs zijn in dienst bij het projectbureau. In de nieuwe opzet komen alle leden 

van het team in dienst van het stadsdeel. 

 

Een belangrijk hulpmiddel in de organisatie is het RIS, het Registratie- en Infor-

matie Systeem. Dit is voor verbetering vatbaar. Het RIS is wel handig voor de 

rapportage over hoe vaak is doorverwezen naar welke instanties, maar helemaal 

niet handig voor de adviseurs om de voor hen relevante gegevens bij te houden. 

Het systeem is erg traag, er wordt veel overbodige informatie gevraagd, en er 

moet vooral een heleboel worden aangevinkt. Het duurt meestal meer dan een uur 

om een dossier aan te maken, inclusief beschrijving van de thuissituatie. Later 

worden dan gespreksverslagen toegevoegd over wat er met een bewoner is aan-

gepakt en afgesproken. De ene adviseur voegt ook kleine acties toe (zoals "scho-

lieren-vergoedingsformulieren ingevuld"), de andere adviseur neemt alleen 

afspraken op die voor een ander onmisbaar zijn (als iemand door omstandigheden 

de cliënt zou moeten overnemen). 

Het systeem levert geen overzicht op, en het is lastig om er eenvoudige gegevens 

uit op te vragen. Voorheen werd simpel gewerkt met een overzicht van de feitelij-

ke gegevens en de gespreksverslagen, en dat werkte eigenlijk veel prettiger. 

 

8 Professionalisering van coördinatoren en adviseurs 

Wat betreft de adviseurs: zij moeten erg veel kunnen: inschatten wat de beste ma-

nier is om in een bepaald huishouden de vragen aan de orde te krijgen die er spe-

len; bewoners helpen die vragen te formuleren; hen helpen daar een volgorde in te 

brengen; hen motiveren tot actie; beslissen wat de bewoner zelf kan, en waarbij 

ondersteuning moet worden geboden, enz. Ze moeten daarvoor goed "gevoed" 

worden, en de gelegenheid krijgen hun deskundigheid te versterken. 

 

Er is goede ondersteuning voor de adviseurs in hun dagelijkse werk: zij en de 

teamleider vangen elkaar op na een zwaar bezoek. Verder wordt in het wekelijkse 

teamoverleg informatie uitgewisseld over wat de adviseurs tegenkomen, en hoe 

ze daarmee kunnen omgaan. Er wordt zo nodig in een rollenspel, gebaseerd op 

een casus, geoefend in het aanpakken van situaties. Verder krijgt elke adviseur 

eens per zes weken "werkbegeleiding" van de BLOEM coördinator, waarbij alle 
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casussen worden doorgenomen. Dat gebeurt soms aan de hand van een thema dat 

uit de wekelijkse bespreking naar voren kwam. Ook krijgt elke adviseur eens per 

zes weken "begeleide intervisie" door een extern persoon, bij wie adviseurs een 

casus kunnen inbrengen. Tenslotte is er zo nu en dan extra deskundigheidsbevor-

dering. Een voorbeeld is de training vanuit het in het stadsdeelkantoor gevestigde 

(maar losstaande) "In Kracht". De adviseurs hebben een korte training gehad in 

het omgaan met conflicten en krijgen waarschijnlijk binnenkort een wat langere 

training hierin. Ook scholing in het hanteren van gespreks- en nonverbale tech-

nieken staan op het programma 

De coördinator vindt het van wezenlijk belang dat de adviseurs bewegingsruimte 

hebben en houden. De adviseurs zijn creatief en hebben durf: "Lukt hen iets niet 

rechtsom dan proberen ze het linksom." Daarvoor moeten ze ruimte behouden. 

Gevaar is dat ze alles moeten gaan protocolleren. Als je hun agenda helemaal 

volplant houden ze geen ruimte voor acute gevallen. En soms heeft een bepaalde 

aanpak tijd nodig, om de bewoners te laten bedenken wat er mogelijk is in hun si-

tuatie, hen perspectief te laten zien voor een begin van oplossing van de proble-

men; die tijd moet er dan zijn. Ook is eigenlijk meer tijd nodig voor de 

coördinator: o.a. om BLOEM te presenteren naar de bestuurders; dat schiet er nu 

bij in.  

 

9 Dilemma‟s die adviseurs in Geuzenveld-Slotermeer tegenkomen 

Strategie 

o Vanuit de bewoners is het contact vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat de 

hulp niet vrijblijvend is betekent dat adviseurs bewoners proberen te houden 

aan met hen gemaakte afspraken. 

o Er is geen sprake van dwang of drang, zelfs niet in moeilijke situaties. Dan 

nemen adviseurs wél een sturende rol aan om bewoners met zachte hand een 

bepaalde kant op te duwen. 

o Er zijn in de ervaring van de adviseurs bewoners die misschien nooit zelfred-

zaam zullen worden. 
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Benadering 

o Huis-aan-huis aanbellen heeft het voordeel dat in principe iedereen benaderd 

wordt. Maar zo wordt ook tijd en menskracht besteed aan bewoners die dat 

misschien niet nodig hebben. Andere vormen van benadering (presentatie van 

het achter-de-voordeur-team bij organisaties, op scholen en buurtmarkten) 

zijn efficiënter. 

o Voor sommige bewoners zijn vrouwelijke adviseurs minder bedreigend, voor 

andere zijn juist mannelijke adviseurs prettiger (voor wat oudere mannelijke 

bewoners met serieuze problemen). Jonge adviseurs (meestal jonge vrouwen) 

worden niet door alle bewoners gezien als gesprekspartner voor serieuze pro-

blemen.  

Bereik 

o Het achter-de-voordeur-team weet dat er nog steeds groepen bewoners zijn 

die problemen hebben maar tot nu toe niet bereikt worden.  

Systematiek van inventarisatie 

o Vaak hangen hulpvragen en problemen van een huishouden met elkaar sa-

men, en ontstaat een “multi-problem” geheel. Bijv: armoede (te weinig inko-

men) heeft gevolgen voor de mogelijkheden voor kinderen, voor sport, 

gezondheid, enzovoort. Adviseurs weten soms niet waar het best te beginnen.  

Aanpak 

o De adviseurs zijn doorverwijzers, geen hulpverleners. Ze moeten veel afwe-

gingen maken tijdens het inventariseren van de vragen van bewoners en het 

vaststellen van een aanpak van de problemen: hoe diep en breed moeten advi-

seurs gaan met inventariseren voordat ze met de bewoners tot actie overgaan? 

hoe bepalen adviseurs wat de bewoners zelf kunnen, waarbij bewoners tijde-

lijk hulp moeten krijgen, wanneer bewoners meer zelf kunnen gaan doen? 

o De adviseurs hebben geen speciaal mandaat, zijn gewone burgers met een in-

dentiteitsbewijs van het achter-de-voordeur-team; maar soms sturen ze bewo-

ners toch in een bepaalde richting om met problemen aan de slag te gaan.  

o In bepaalde gevallen worden andere instanties ingeschakeld buiten de bewo-

ners om, bijv. om hun kinderen te beschermen, of om bewoners tegen zich-

zelf te beschermen. Bewoners worden wel geïnformeerd over stappen die 

ondernomen worden. 
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Verwijzing 

o Soms ontwikkelt een doorverwijscontact met een bewoner zich tot hulpverle-

ning omdat de bewoner nog niet bij de geschikte hulpverleningsinstantie te-

recht kan vanwege een wachtlijst. 

o Veel bewoners hebben problemen met de bureaucratische procedures van in-

stanties. Bovendien zijn instanties vaak niet klantvriendelijk.  

Organisatie en inbedding 

o De adviseurs presenteren zich onafhankelijk: ze zijn in de eerste plaats "van 

het achter-de-voordeur-team" en in de tweede plaats “van het stadsdeel” (dus 

niet van een incassobureau of andere instantie).  Zo proberen ze het vertrou-

wen van de bewoners te winnen.  

o Inbedding van het achter-de-voordeur-team in bijv. een " breed sociaal loket" 

heeft voordelen (korte lijnen naar andere professionals) maar geeft het team 

voor de bewoners ook een bepaalde achtergrond. 

o Voor de registratie en het behalen van het “target” tellen alleen de eerste af-

spraken met huishoudens mee, en niet de vervolgafspraken. Zo telt alleen de 

kwantiteit, en niet de kwaliteit (die geleverd wordt in een aantal vervolgge-

sprekken en –acties, om serieus te werken aan het de bewoners helpen oplos-

sen van problemen). 

o Als adviseurs volgepland worden met afspraken, en elke minuut moeten gaan 

registreren (vergelijk de thuiszorg), dan kunnen ze waarschijnlijk niet doen 

wat eigenlijk de bedoeling is: bewoners zolang ondersteunen totdat die zelf 

hun vragen en problemen kunnen aanpakken. De professionals hebben daar-

voor een zekere vrijheid van handelen nodig. Tegelijk is het afleggen van een 

zekere verantwoording van hun tijd gewenst. 
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Bijlage 3  Zuidoost (Kansrijk Zuidoost) 

 

Verslag interviews over Achter-de-voordeur-aanpak Zuidoost  

 

1 Wat is doel/doelgroep 

Het project in dit stadsdeel richt zich op de armste bewoners. De geïnterviewde 

coördinator vertelde dat de Stuurgroep op grond van cijfers van de gemeentelijke 

afdeling O&S bepaalt welke buurten en binnen deze buurten welke blokken het 

meest te kampen hebben met armoedeproblematiek. De Stuurgroep stelt deze lijst 

vast op grond van gegevens over: 

- inkomen; 

- opleidingsniveau; 

- gezondheid; 

- criminaliteit. 

Binnen het stadsdeel werken zogenaamde wijkcoördinatoren, die ook informatie 

verschaffen die betrokken kan worden bij de selectie van de blokken. Daarnaast 

houdt bij de bepaling van de doelgroep (doelblokken) de Stuurgroep ook rekening 

met persberichten die zijn verschenen. 

 

2 Strategie 

Voordat de adviseurs op pad gaan, worden de bewoners voorgelicht door: 

- een vooraankondigingsbrief aan bewoners; 

- aandacht in lokale media; 

- posters op muren en in liften. 

Daarna bellen de bewonersadviseurs op alle adressen aan. Het is de bedoeling dat 

de adviseurs een intakegesprek voeren met bewoners die tijdens dit gesprek aan-

geven behoefte aan hulp te hebben. Na dit intakegesprek met de adviseurs, verle-

nen de medewerkers van het back-office verder de hulpverlening. 

 

De opmerkingen van de geïnterviewde coördinator en de bewonersadviseurs ver-

schillen met betrekking tot de samenstelling van de adviseurskoppels. Volgens de 

geïnterviewde bewonersadviseurs bepaalt men de samenstelling van de koppels 

niet vooraf. Het is, volgens de adviseurs, niet zo dat achtergrondkenmerken van 
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de adviseurs het binnenkomen beïnvloeden, volgens hen is het niet zo dat mannen 

minder makkelijk binnenkomen dan vrouwen: „Of een adviseur binnenkomt, 

hangt van de bewoner af.‟ Soms laat een bewoner een blanke man eerder binnen, 

omdat die „meer gezag zou uitstralen‟. Wel is het volgens de adviseurs handig als 

een adviseur de taal van een bewoner spreekt. 

De coördinator merkt hierover echter wat anders op. Volgens hem boezemen ad-

viseurs met eenzelfde achtergrond bij de bewoners juist vaak wel meer vertrou-

wen in. Dit vertrouwen is volgens hem heel belangrijk, omdat wantrouwen een 

groot probleem bij dit werk vormt. 

 

3 Bereik (welke bewoners willen wel, wie niet); zowel aantallen als 

kwalitatieve gegevens 

Van de coöperaties krijgen de adviseurs de adressen van de bewoners. Mochten 

de bewoners niet thuis zijn, dan bellen de adviseurs bij de opgegeven bewoners in 

de regel nog twee keer aan. (In totaal dus maximaal drie keer.) Op deze manier 

wordt 65% van de opgegeven bewoners bereikt (35% non respons). 30% van de 

bewoners zegt geen interesse te hebben, geeft aan problemen zelf te kunnen op-

lossen. Met 35% vindt een intakegesprek plaats met behulp van het intakeformu-

lier. Na dit eerste gesprek worden deze bewoners doorgespeeld en geholpen door 

de medewerkers van het back-office.  

 

Als na drie keer aanbellen de 65% nog niet gehaald is, plannen de adviseurs ook 

wel extra avond- of weekendbezoeken om alsnog de 65% te kunnen halen. De 

coördinator benadrukt dat men over voldoende adviseurs beschikt om dit percen-

tage van 65% te halen. Over dit percentage is hij zeer tevreden. (Aanvankelijk 

werd afgesproken dat een percentage van 35% gehaald zou worden.) Minder te-

vreden is de coördinator over de 30% bewoners, die zeggen geen interesse te heb-

ben. Uit cijfers (bv. over inkomen, werk, schulden, gezondheid en 

opleidingsniveau) blijkt dat onder hen ook veel armoede moet heersen. Deze be-

woners zouden hulp best kunnen gebruiken. Geïnterviewde coördinator  vindt dat 

sommigen van deze bewoners veel missen. Geen interesse voor deelname is vol-

gens hem vaak het gevolg van wantrouwen ten opzichte van het stadsdeelbestuur. 

De bewoners zijn bang dat het stadsdeel hen wil controleren. De Stuurgroep doet 
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er alles aan om los te komen van het imago van het stadsdeelbestuur. Het project 

heeft daarom ook niet hun kantoor meer in het stadsdeelkantoor. 

De bewonersadviseurs kunnen lastig zeggen hoeveel bewoners niet bereikt wor-

den, die wel hulp zouden kunnen gebruiken. Wel weten ze dat in dit stadsdeel 

80% van de bewoners onder de armoedegrens leeft. 

Zowel volgens de coördinator als de adviseurs komt het niet voor dat bewoners 

geholpen worden, die hun vragen eigenlijk zelf hadden kunnen oplossen. 

 

In het stadsdeel wonen veel alleenstaande moeders, deze treffen de adviseurs tij-

dens hun bezoeken veel aan. Als kinderen open doen, vragen adviseurs naar de 

ouders van de kinderen. 

 

4 Systematiek van inventarisatie problemen 

Voor de intakegesprekken met de bewoners gebruiken de adviseurs een intake-

formulier. Na dit gesprek met de adviseurs worden de bewoners zo nodig verder 

geholpen door hulpverleners van het back-office. Voor het gesprek tussen bewo-

ner en adviseur staat één uur gepland, maar sommige gesprekken duren veel lan-

ger. „Bewoners vertellen soms veel meer dan de adviseurs vragen.‟ 

 

In de intakegesprekken komen de volgende zeven domeinen naar voren: 

1. werk en inkomen; 

2. sociale participatie; 

3. taalvaardigheid en integratie; 

4. veiligheid; 

5. onderwijs, opvoeding, vrije tijd; 

6. gezondheid en welzijn; 

7. wonen en openbare ruimte. 

Alle domeinen komen met het formulier systematisch aan de orde, het accent ligt 

niet op één domein. Problemen met betrekking tot inkomen en schulden alsmede 

het slechte onderhoud van de woning  komen wel het meest voor.  

 

De adviseurs gaan dus niet specifiek in op kinderen en hun opvoeding. De geïn-

terviewden adviseurs hebben wel de indruk dat je lastig achter opvoedingspro-
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blematiek komt, bewoners vertellen eerder over hun inkomensproblemen, dan 

over hun kinderen, dat ligt gevoeliger. Bewoners zullen ook zeker bang zijn voor 

ingrijpen door Bureau Jeugdzorg.  

Overigens is het niet een opdracht van de adviseurs (opvoedings)problemen op te 

lossen, ze zijn alleen een brug, oplossen doen de hulpverleners van het back-

office. 

 

5 Aanpak: welke acties worden het eerst ondernomen, door wie 

Om een zo groot mogelijk bereik te halen wisselt het team adviseurs ochtend-, 

middag-, en avondrondes af. Als de adviseurs een bewoner thuis treffen, geven ze 

eerst uitleg van hun bezoek en vragen het intakeformulier af te nemen. In het 

formulier komen alle domeinen aan de orde.  

Het is de bedoeling dat de adviseurs één gesprek voeren met de bewoners. Daarna 

helpen de medewerkers van het back-office de bewoners,indien nodig, verder. De 

adviseurs hebben samen met de medewerkers van het back-office per week één 

vaste bureaudag. In principe lossen de adviseurs zelf geen problemen op: Zij 

vormen een brug naar de hulpverleners van het back-office. 

Een heel enkele keer komt het voor dat de adviseur iets voor een bewoner regelt, 

bijvoorbeeld, omdat de bewoner bang is voor een incassobureau. Op deze manier 

kan een probleem wat sneller opgelost worden dan door tussenkomst van het 

back-office. 

 

Zowel de coördinator als de adviseurs zijn tevreden over deze aanpak al merkt de 

coördinator op dat de adviseurs wel weinig tijd hebben om hun werk te doen. In 

sommige gevallen is het geplande uur voor het gesprek te kort. 

In sommige gevallen zou het voor de adviseurs wel handiger werken als ze vóór 

het gesprek alvast wat meer achtergrondinformatie kregen (bijv. huurachterstand 

van coöperatie). Op zo‟n manier kunnen de gesprekken met de adviseurs wellicht 

wat sneller verlopen. 
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6 Verwijzing: hoe verloopt dat; hoe vaak; naar wie 

In het intakegesprek zoeken de adviseurs en bewoners naar mogelijke oplossin-

gen. Als de bewoner verder hulp wil van het back-office, moet de bewoner daar 

eerst toestemming voor geven. Als bewoner geen hulp wil, gebeurt er niets. Ook 

de beslissing over de aanpak van een probleem neemt de bewoner samen met de 

adviseur. 

Op de „bureaudag‟ verwerken de adviseurs de administratie en werken ze aan de 

oplossingen van de bewoners en worden, indien nodig, vragen doorgespeeld naar 

het back-office. 

 

De adviseurs voelen zich meer bemiddelaar en doorverwijzer naar een andere in-

stantie, in de regel het back-office. 

In heel enkele gevallen hebben de adviseurs wel behoefte aan de mogelijkheid 

van meer dan één gesprek. Dit zou de hulpverlening kunnen verbeteren bij geval-

len waar meer problemen aan de orde zijn (schulden én psycho-sociale proble-

men). 

De adviseurs houden in de gaten of de afspraken met het back-office worden na-

gekomen. Ze doen dit door de bewoners te volgen (bellen en mailen). Als er geen 

oplossing wordt gevonden, komt dit bij de Stuurgroep terecht. Binnen 14 dagen 

moet er naar de bewoner teruggekoppeld zijn wat er gaat gebeuren. 

 

7 Hoe is de organisatie, zijn verantwoordelijkheden helder; hoe is de 

inbedding 

Het project heeft een Stuurgroep en een team bewonersadviseurs.  

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: 

- woningbouwcoöperatie Ymere; 

- woningbouwcoöperatie Rochdale; 

- Dienst Werk en Inkomen; 

- Zorgverzekeraar Agis; 

- Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling; 

- het stadsdeelbestuur. 
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Het team bewonersadviseurs omvat: 

- één coördinator 

- acht bewonersadviseurs (HBO) 

- acht assistent adviseurs (MBO) 

Drie van de acht assistent adviseurs zijn mannen, de overige 13 adviseurs en as-

sistenten zijn vrouwen. Koppels gaan altijd op pad met één adviseur en één assis-

tent. De geïnterviewde coördinator stuurt de bewonersadviseurs aan. 

 

Eén vaste dag per week is voor de bewonersadviseurs een „bureaudag‟, dan ver-

werken ze de administratie en werken ze aan de oplossingen voor de bewoners, 

worden vragen doorgespeeld naar het back-office.  

Het adviseursteam heeft met het back-office een convenant, waarin staat dat de 

adviseurs het back-office controleren of ze binnen de afgesproken tijd het pro-

bleem hebben opgelost. De adviseurs houden in de gaten dat de medewerkers de 

afspraken nakomen door de bewoners te bellen en mailen. Binnen 14 dagen kop-

pelen de adviseurs terug naar de hulpbehoevende bewoner. 

In het convenant met het back-office staat dat er in ieder geval na 90 dagen iets 

gebeurd moet zijn. Door deze afspraak staat het back-office toe dat de druk op 

hun activiteiten wordt opgevoerd. De adviseurs vinden wel dat het back-office 

niet altijd voldoende capaciteit heeft om efficiënt te kunnen handelen (tijdgebrek). 

 

Geïnterviewde coördinator is tevreden over deze gang van zaken, al vindt hij dat 

er tot nog toe te weinig bewoners uit hun armoedepositie komen. Hij is ontevre-

den over het aanbod van de bestaande voorzieningen. Zo zijn er bij Maatschappe-

lijke Dienstverlening te lange wachtlijsten als gevolg van ondercapaciteit. 

Maatschappelijke Dienstverlening is in sommige gevallen ook afhankelijk van het 

tempo van de Kredietbank. Door deze zaken duren processen lang en krijgen be-

woners vaak minder vertrouwen in de afhandeling van hun zaak met als gevolg 

dat ze kunnen afhaken. 

 

Alle activiteiten  worden teruggekoppeld naar de Stuurgroep. De Stuurgroep eist 

inzicht in alle zaken. Ze letten daarbij zowel op de gehaalde cijfers als op de kwa-
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liteit van de begeleiding. Ook wordt de Stuurgroep gemeld als een probleem niet 

opgelost kan worden.  

Volgens de coördinator ligt de nadruk soms te veel op resultaatcijfers en is er te 

weinig aandacht voor kwaliteit. Ook is het zo dat de actoren binnen de Stuurgroep 

verschillende belangen hebben. Woningbouwcoöperaties hebben belang bij het 

ontstaan van een bewonersgroep die de huur goed kan opbrengen of desnoods een 

woning kan kopen. Zorgverzekeraars hebben er baat bij dat de  gezondheidskos-

ten zo laag mogelijk zijn. De coördinator zegt daarom dat hoe je kwaliteit defini-

eert, „vaak meer een politieke zaak is‟. 

 

8 Professionalisering van coördinatoren en adviseurs 

De bewonersadviseurs zijn door hun HBO-opleiding getraind in gesprekstech-

niek: om verder te vragen en om een scheiding tussen hoofd- en bijzaken te ma-

ken. Ze zijn in het bijzonder getraind in de afname van de intakeformulieren. Eén 

van de geïnterviewde adviseurs volgt de Leergang Frontlijnwerken. 

 

9 Tegengekomen dilemma’s; oplossingen; voor- en nadelen hiervan 

Zowel de geïnterviewde adviseurs als de coördinator maken verschillende opmer-

kingen bij het functioneren van het project. De adviseurs vertellen dat zaken op 

het gebied van huiselijk geweld en opvoedingsproblemen moeilijk op te sporen 

zijn.  

Sancties en dwang gebruiken de adviseurs niet (bijvoorbeeld dreigen met inhou-

ding uitkering): dat is niet hun methode.  

Een enkele keer worden de adviseurs geconfronteerd met criminele zaken: Bij-

voorbeeld als ze vanwege een hoge energierekening achter een weedplantage ko-

men. In die gevallen wijzen de adviseurs de betrokken bewoners op de nadelen 

van dit handelen. In dergelijke gevallen doen ze echter geen aangifte. Als ze juri-

disch verplicht zijn aangifte te doen, zouden ze dat wel doen. 

Bedreigingen komen de adviseurs nauwelijks tegen. Eén geïnterviewde adviseur 

heeft dit nog nooit meegemaakt. In de 2½ jaar dat de andere adviseur dit werk 

doet heeft ze dit één keer meegemaakt. Dit voorval betrof een avondbezoek aan 

een man die heel agressief was. Dit gesprek is aan de deur afgehandeld. De geïn-
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terviewde coördinator vertelde ook dat de adviseurs nauwelijks dreiging of weer-

stand vanuit de bezochte bewoners ondervinden.  

 

Als kritiekpunt noemen de adviseurs dat je wat meer ruimte zou moeten hebben 

voor „warme overdracht‟, bijvoorbeeld meegaan naar een afspraak van een bewo-

ners. Dit zou de hulpverlening kunnen verbeteren en minder lang laten duren. Een 

lange duur van het hulpverleningsproces heeft weer tot gevolg dat bewoners min-

der gemotiveerd worden. Dit speelt bijvoorbeeld als een bewoner de taal niet 

goed machtig is.  

Sommige bewoners zitten in zo‟n isolement, in hun eigen wereld, dat ze er geen 

benul van hebben dat hun positie verbeterd zou kunnen worden. Eenvoudig voor-

beeld: De adviseurs wijzen bewoners wel op een mogelijke verandering van eet-

gewoonten. Eén bewoners at vanwege haar lage budget alleen rijst met 

sardientjes, de adviseurs raadden haar aan ook andere goedkope dingen te eten. 

 

Een ander lastig punt is volgens de coördinator dat het binnen de Stuurgroep veel 

tijd kost om verschillende vertegenwoordigers op één lijn te krijgen. De coöpera-

ties hebben andere belangen dan de zorgverzekeraar of het maatschappelijk werk. 

De capaciteit van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening kan de wensen 

van de coöperaties niet altijd aan. 

 

De coördinator somt de volgende dilemma‟s, knelpunten op: 

- de rol van de politiek hoe zie je armoede: als gevolg van feit dat mensen 

lui zijn of als gevolg van feit dat voor sommige bewoners de samenleving 

te ingewikkeld is;  

- het is soms lastig de resultaten van het project duidelijk en eenduidig te 

presenteren; 

- de publieke opinie: wat vinden bewoners zelf en hun achterban van de 

activiteiten, hoe komt het in de pers. 
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Andere knelpunten vindt hij:  

- voor de bewonersadviseurs is het emotioneel zwaar werk; 

- de problematiek is soms lastig af  te stemmen op oplossingsinstrumenten 

(het is lastig studiefinanciering te vinden om de bewonerspositie te verbe-

teren door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding); 

- de capaciteit van het back-office verdient aandacht, die is nu te klein. 

 

Als pluspunten noemt de coördinator:  

- er worden mensen bereikt die anders niet zouden bereikt worden; 

- bewonersadviseurs definiëren problemen duidelijk en werken oplos-

singsgericht; 

- back-office werkt efficiënt; 

- de bewonersadviseurs zijn tevreden over hun werk 

 

Een belangrijk aspect van dit project is burgerparticipatie. In dit verband ontwik-

kelt dit project computercursussen zowel voor bewoners die dit in hun werk kun-

nen gebruiken, als voor bewoners om uit hun isolement te komen (ouderen). 

Om burgerparticipatie te stimuleren werkt men ook aan:  

- HBO-opleidingen voor alleenstaande ouders; 

- huiswerkbegeleiding voor leerlingen 

- fietscursussen voor mensen die geen auto kunnen betalen 

- taalproject waarbij inburgeraars gekoppeld worden aan bewoners die wel 

goed Nederlands spreken. 

 

Ook de adviseurs hebben het over dergelijke initiatieven: Als men bepaalde ten-

densen signaleert, kan dit uitmonden in het opzetten van nieuwe projecten, bij-

voorbeeld een project voor alleenstaande ouders. Ook legt men gesignaleerde 

problemen wel voor aan het stadsdeelbestuur. 
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Bijlage 4  Zeeburg 

 

Verslag interviews over Achter-de-voordeur-aanpak Zeeburg  

 

0 Inleiding 

Binnen het stadsdeel bestaan grote verschillen in de mate van armoede. In de 

armste buurt werkt een team bewonersadviseurs met de „Achter-de-voordeur-

aanpak‟. Ook deze buurt  is de laatste tijd gemêleerder geworden, dit komt door 

het feit dat er meer huur- en koopwoningen door elkaar gebouwd worden. Het 

gemêleerder worden van de buurt wordt volgens de geïnterviewde bewonersadvi-

seur verschillend gewaardeerd. Allochtonen staan hier positiever tegenover dan 

autochtonen. Allochtonen willen ook vaker contact komen met autochtonen dan 

andersom. 

 

1 Wat is doel/doelgroep 

De „Achter-de-voordeur-aanpak‟ gebeurt alleen in de armste buurt van het stads-

deel. Het team bewonersadviseurs richt zich op bewoners van drie woningbouw-

coöperaties (Allinace, Ymere en Eigen Haard). Bewoners die reeds bekend zijn 

bij de verschillende loketten van de hulpverlening worden bij de bezoeken over-

geslagen, omdat de hulpverlening met hen al bezig is. 

De adviseurs werken op het moment per blok. Blokken waar de coöperaties de 

meeste problemen aantreffen, krijgen prioriteit: worden het eerst bezocht. Binnen 

deze blokken treft men verschillende soorten problemen aan: op het gebied van 

huurachterstand, overlast en onderhoud van de woning. 

 

2 Strategie 

De adviseurs kondigen hun bezoek niet aan met folders (er moeten nieuwe folders 

komen).  

Tot nu toe zijn de adviseurs alleen overdag op pad gegaan. Als ze ook ‟s avonds 

zouden lopen, verwacht men een grotere opbrengst. De adviseurs opereren altijd 

in tweetallen. 

In dit stadsdeel matcht men bewoners en adviseurs niet van tevoren (bijvoorbeeld 

Turkse adviseurs bezoeken niet per se Turkse bewoners). De adviseurs bezoeken 
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alle bewoners van de geselecteerde blokken, met uitzondering dus van de bewo-

ners die al hulp ontvangen. Als bewoners niet thuis zijn, lopen de adviseurs de 

adressen nog drie keer af. 

 

3 Bereik (welke bewoners willen wel, wie niet); zowel aantallen als kwali-

tatieve gegevens 

Binnen het stadsdeel richt men zich alleen op de armste buurt en daarin richt men 

zich eerst op de woonblokken met de meeste problemen volgens de woningbouw-

coöperaties.  

De drie woningbouwcoöperaties stellen een lijst van ruim 1.300 bewoners op die 

bezocht kunnen worden.  

 

Grofweg 30% van de bewoners is niet thuis, 30% zegt geen interesse te hebben. 

Met de overige 40% is wel contact geweest. Volgens de geïnterviewde adviseur 

gaat het team met 10% van het totaal daadwerkelijk aan de slag. Overigens ligt  

dit percentage volgens de geïnterviewde coördinator net iets hoger. 

 

Omdat de adviseurs alleen overdag bezoeken afleggen, treffen ze meestal vrou-

wen die het hoofd van het gezin zijn, maar ook wel oudere gepensioneerden. Re-

latief zien ze ook veel alleenstaanden. Op de woensdagen treffen de adviseurs ook 

wel kinderen aan. 

 

Het is volgens de coördinator opvallend dat er weinig echt zware probleemgeval-

len bereikt worden. Dit komt wellicht omdat men bewoners die al bij de loketten 

bekend zijn, niet bij de huisbezoeken meeneemt. Haar verwachting is dat als er 

meer adviseurs zouden werken, men meer en ook zwaardere gevallen in beeld zal 

krijgen. Ook volgens de adviseur worden de gecompliceerde gevallen minder be-

reikt. Het gaat dan om: 

- „multi problem-gezinnen‟; 

- „problematische inwoonsituaties‟ (bijvoorbeeld illegale onderhuur). 

Volgens de geïnterviewde adviseur komen ze lastig binnen bij bewoners met deze 

problemen, omdat deze bewoners vaker wantrouwig zijn. 
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Naast deze twee probleemgroepen heeft de geïnterviewde adviseur niet de indruk 

dat ze veel bewoners missen.  

Het komt wel voor dat men bewoners niet bereikt vanwege taalproblemen.  

 

De coördinator zegt niet te weten of er bewoners bereikt worden, die dat eigenlijk 

niet nodig hebben. Volgens haar bieden de adviseurs nu vooral bewoners hulp die 

met de verschillende voorzieningen niet overweg kunnen: Ons systeem impliceert 

een zekere mate van zelfredzaamheid en niet alle bewoners kunnen daarmee 

overweg. 

Volgens de adviseur zitten sommige bewoners om een praatje verlegen en vinden 

het vooral gezellig als de adviseur langs komt, terwijl ze problemen best zelf 

kunnen oplossen. 

 

Met de inzet van 3fte bewonersadviseurs is geïnterviewde coördinator wel tevre-

den met het gehaalde bereik. Na het interview met de coördinator zijn er advi-

seurs bijgekomen.  

 

4 Systematiek van inventarisatie problemen 

De bewonersadviseurs worden getraind om bij aanvang van hun bezoek zo snel 

mogelijk duidelijk  te maken wat het doel van hun bezoek  is. In eerste instantie 

benaderen de adviseurs de bewoners op een luchtige manier, ze gaan vooral uit 

van het aanbieden van oplossingen. Daarbij gaan ze niet gelijk in op mogelijke 

problemen. Meestal begint men het gesprek door te vragen wat men van de buurt 

en de woning vindt, of men klachten heeft. Via een bruggetje komen de adviseurs 

dan ook op zaken als gezondheid en inkomen. Ook komt het voor dat de advi-

seurs beginnen over de mogelijkheid om mee te doen aan vrijwilligerswerk. 

Hoewel niet systematisch, zorgen de adviseurs dat alle onderwerpen wel aan de 

orde komen. Ze maken geen gebruik van een intakeformulier. Vervolgens spitsen 

de adviseurs zelf de vragen toe en leggen zo nodig accenten. Het accent van alle 

onderwerpen  ligt op de onderwerpen „wonen‟ en „werk en inkomen‟. 

 

De bewonersadviseurs vallen onder het management van de dienst Maatschappe-

lijke Dienstverlening (zie kopje „Organisatie‟) en sommige vragen kunnen ver-
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volgens binnen deze dienst worden opgelost, al dan niet met een vervolggesprek. 

Als voorbeeld noemt de adviseur de aanvraag van een scootmobiel bij het WMO-

loket. 

De adviseurs worden weinig geconfronteerd met vragen over opvoedingsproble-

matiek. In de ervaring van de adviseur is dat één keer en dan zeer zijdelings aan 

de orde geweest. (Een alleenstaande Turkse moeder met puberende kinderen, 

maar dat probleem is vanzelf opgelost.) Komen de adviseurs bijvoorbeeld in aan-

raking met drugsgebruik in combinatie met kinderen, dan verwijzen de adviseurs 

door naar Bureau Jeugdzorg of het maatschappelijk werk. Dit komt echter nauwe-

lijks voor. 

Volgens de coördinator is  wel één van de meest voorkomende signalen: grote ge-

zinnen en kleine woningen. 

De bewonersadviseur is dit jaar meer tevreden over het inventariseren en oplossen 

van problemen dan vorig jaar en dat komt omdat er nu, na de teamuitbreiding,  

meer disciplines binnen het team vertegenwoordigd zijn (raadslieden, schuldsa-

neerders, maatschappelijk werkers). Dit heeft tot gevolg dat het team nu zelf meer 

zaken kan oplossen. 

Ook de coördinator is tevreden over deze gang van zaken, omdat de adviseurs 

steeds meer checken of hulpverlening ook daadwerkelijk is uitgevoerd. 

 

5 Aanpak: welke acties worden het eerst ondernomen, door wie 

Er wordt bij alle bewoners aangebeld. Het is de bedoeling dat de adviseurs zo snel 

mogelijk „signalen oppakken‟. Veel voorkomende signalen zijn: grote gezinnen, 

krappe woningen en verschillende vormen van overlast. 

Zoals bij het kopje systematiek vermeld, benaderen de adviseurs in eerste instan-

tie de bewoners op een luchtige manier, ze werken vanuit oplossingen, niet vanuit 

problemen. Een eerste bezoek (tot nu toe alleen overdag) duurt ongeveer een half 

uur, al komt het ook wel voor dat gesprekken langer duren.  

Daarna bespreken de adviseurs hun bezoeken binnen Maatschappelijke Dienstver-

lening en daarna vindt al dan niet een vervolggesprek plaats. 

Als tijdens het gesprek problemen blijken, dan wordt er ook wel gelijk telefonisch 

een afspraak voor doorverwijzing gemaakt. 

In de nazorg checken de adviseurs of de doorverwijzing heeft gewerkt. 
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Omdat er binnen het team nu meer deskundigheid is, is de adviseur nu wel tevre-

den over hoe een plan wordt gemaakt. 

De bemoeienis met bewoner stopt als het hulpverleningstraject klaar is. Het komt 

niet voor dat bewoners gelijktijdig ook andere hulp krijgen. 

Na twee maanden vindt er, zo nodig, een terugkoppelingsgesprek met de bewo-

ners plaats. 

 

6 Verwijzing: hoe verloopt dat; hoe vaak; naar wie 

De lijnen van bewonersadviseurs naar aanbieders van diensten of zorg lopen ui-

terst divers, bestrijkt de gehele sociale kaart. Adviseurs verwijzen door naar 

schuldhulpverlening, sociale raadslieden, de coöperaties, Stichting MEE, de ver-

schillende loketten van de deelraad. 

De coördinator beschouwt  de hulpverlening meer als het huisarts model. Als 

voorbeeld hiervan noemt ze de inkomensreparatie. Adviseurs kunnen voor bewo-

ners gelijk financiële oplossen bieden door hun opmerkzaam te maken op ver-

schillende vormen van subsidies of door hun belastingformulier beter te laten 

invullen. De coördinator merkt op dat de uiteindelijke hulpvraag altijd vanuit de 

bewoners moet komen. 

De bewonersadviseurs vinden zich meer bemiddelaar, doorverwijzer. Beslissin-

gen met betrekking tot voorverwijzing van een cliënt gebeurt in overleg met de 

bewoner. Dit gebeurt vaak na het eerste gesprek. In sommige gevallen lost de ad-

viseur zelf problemen op. Ingewikkelder vraagstukken overleggen de adviseurs 

met Maatschappelijke Dienstverlening. De adviseurs hebben geen mandaat. 

Bij klachten over de woning overlegt de adviseur met de coöperatie. Een veel 

voorkomend probleem hierbij is, dat als de bewoners geen servicekosten betalen, 

ze soms niet in aanmerking komen om de mankementen binnenshuis op te lossen. 

In het algemeen is de adviseur tevreden over hoe het proces van verwijzing ver-

loopt. 

 

7 Hoe is de organisatie, zijn verantwoordelijkheden helder; hoe is de in-

bedding 

De bewonersadviseurs vallen onder het management van Maatschappelijke 

Dienstverlening, dit management stuurt hen ook aan, niet het stadsdeelbestuur. 
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Eén en ander is geregeld in een convenant tussen het stadsdeel en de betrokken 

woningbouwcoöperaties. Daarin is ook vastgelegd dat de verantwoordelijkheid is 

uitbesteed aan Maatschappelijke Dienstverlening. Voordeel van deze constructie 

is dat de adviseurs binnen Maatschappelijke Dienstverlening bewoners, die dat 

nodig hebben, snel kunnen doorverwijzen. 

Bij het aanvankelijk plan ging men uit van 8 fte bewonersadviseurs. In september 

‟08 is het team met vier adviseurs begonnen. Intussen is (in oktober ‟09) het team 

tot zeven adviseurs uitgebreid (geen van hen volgde de Leergang Frontlijnwer-

ken). Met de uitbreiding van het team is ook de diversiteit qua achtergrond ver-

groot. Naast maatschappelijk werkers zijn er nu ook adviseurs uit de categorieën 

raadslieden, schuldsaneerders en medewerkers WMO-loket. 

Evaluatie van de activiteiten van de adviseurs gebeurt intern met het stadsdeelbe-

stuur samen met Maatschappelijke Dienstverlening in het kader van het tweewe-

kelijkse casuïstiekoverleg.  

Met een Stuurgroep waarin de coöperaties zitting hebben wordt per kwartaal geë-

valueerd, dit beschouwt men als externe evaluatie. Deze evaluatie verloopt vaak 

wat lastiger dan met de Maatschappelijke Dienstverlening. Het is niet altijd dui-

delijk wie voor wat verantwoordelijk is: Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk 

wat coöperaties aan woongebreken doen (geen hulp binnenshuis als bewoner geen 

servicekosten betaald).  

In dit verband merkt de geïnterviewde coördinator ook nog op dat de opdrachtge-

vers, de coöperaties, soms te veel focussen op harde resultaten en behaalde effec-

ten.  

Het komt ook wel voor dat het project rapporteert aan het stadsdeelbestuur. De 

wethouder wordt zo op de hoogte gebracht van de inhouden van de bewonersad-

viezen. Dit zou overigens wat vaker kunnen gebeuren. 

 

Vastlegging evaluatie gebeurt nog niet. Geïnterviewde adviseur zou het toejui-

chen als er meer vastgelegd, genotuleerd wordt. 

 

8 Professionalisering van coördinatoren en adviseurs 

Er werken in dit stadsdeel geen studenten van de Leergang Frontlijnwerken. 
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Volgens de coördinator kunnen de adviseurs kennis opdoen door werkervaring, 

maar ook door te leren van ervaringen van andere stadsdelen. Ook kunnen de ad-

viseurs onderling ervaringen uitwisselen. 

 

9 Tegengekomen dilemma‟s; oplossingen; voor- en nadelen hiervan 

Wantrouwen treffen de adviseurs vooral aan bij „problematische inwoonsituaties‟ 

zoals illegale onderhuur. Dwang door het dreigen met sancties (uitkering stoppen) 

gebeurt niet. De adviseurs zijn vooral bezig met het oplossen van individuele pro-

blemen en minder of niet met het bestrijden van maatschappelijk ongewenste si-

tuaties (criminaliteit). 

De adviseurs houden zich in  hoofdzaak bezig met inkomensproblematiek en de 

reparatie daarvan. 

Het komt voor dat adviseurs via buren horen dat bewoners specifieke hulp nodig 

hebben. Alleen als dit overlast tot gevolg heeft bij de klagende bewoner, kunnen 

de adviseurs dit melden. 

Bedreigingen komen niet voor, het is wel eens voorgekomen, dat de adviseurs, 

vanwege een dreigende sfeer, het gesprek niet in de woning, maar aan de deur af-

handelden. Achteraf bleek dat hier sprake was van een drugspand. 

Een probleem is dat woonklachten binnenshuis niet vergoed worden als bewoners 

geen servicekosten betalen aan de coöperatie. 

Sterk punt van deze aanpak is volgens de adviseur: De variatie in de achtergrond 

van de adviseurs (raadslieden, schuldsaneerders,  medewerker WMO-loket etc.). 

Stg. MEE zit ook bij Maatschappelijke Dienstverlening en daardoor zitten er veel 

professionals bij elkaar. Ook de coördinator noemt de samenwerking tussen 

Maatschappelijke Dienstverlening en coöperaties een sterk punt. 

Geïnterviewde coördinator vindt dat de opdrachtgevers, de coöperaties, soms te 

veel focussen op harde resultaten en behaalde effecten. Dit is sowieso lastig, om-

dat men vooraf niet gedefinieerd heeft wat de effecten zouden zijn. Hoe kan je ef-

fecten dan meten? De Stuurgroep is vooral in cijfers geïnteresseerd. 

Als verbeteringpunt kaart de adviseur ook de samenwerking met de coöperaties 

aan. Adviseurs moeten oppassen niet onder druk van de coöperaties een soort 

„wijkmeester‟ te worden. 
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De coördinator noemt als verbeterpunt  een betere afbakening van signalering. 

Het blijkt zo dat bewoners niet snel het achterste van hun tong willen laten zien. 

Er is veel ervaring en ook tijd voor nodig om de werkelijke problemen boven ta-

fel te krijgen.  

Geïnterviewde coördinator vindt dat de adviseurs meer signaalgericht zouden 

moeten gaan werken. Dit houdt in niet meer aanbellen bij alle deuren, maar alleen 

daar waar problemen vermoed worden. Aanbellen bij alle adressen is wel erg 

duur.  
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Bijlage 5  Noord (IBAN) 

 

Verslag Achter-de-voordeur Noord (IBAN: Individueel BewonersAdvies Am-

sterdam-Noord)  

 

0 Achtergrond 

De geïnterviewde coördinator is drie jaar bewonersadviseur geweest, en op het 

moment van het interview (september 2009) sinds 10 maanden coördinator van 

IBAN (Individueel BewonersAdvies Amsterdam-Noord). Ze gaat per 1 oktober 

naar een ander stadsdeel als coördinator Zorg & Veiligheid. Er komt een nieuwe 

IBAN-coördinator, waarschijnlijk een "meewerkend voorvrouw", want je moet 

verstand hebben van het politieke beleid, maar ook heel goed weten wat er speelt 

in de gezinnen. 

Het geïnterviewde koppel bewonersadviseurs bestaat uit een vrouw met Marok-

kaanse en een vrouw met Nederlandse achtergrond. 

(Zie bijgeleverde kopieën met tabellen en cijfers voor bereik.) 

Geïnterviewde heeft geen cijfers over het totaal aantal inwoners in de wijken. 

 

1 Doel en doelgroep 

In principe komt iedereen in Noord in aanmerking voor bezoek door IBAN, be-

halve de mensen met koopwoningen. Omdat er financiering is vanuit de 

"wijkaanpak" hebben zogenoemde "wijkaanpakwijken" prioriteit. Hier is ge-

biedsgerichte aanpak: in Oud-Noord (Vogelbuurt/IJplein), Van der Pekbuurt, de 

Banne, Nieuwendam Noord, en sinds kort Floradorp. In Tuindorp Oostzaan is 

even gestopt vanwege te weinig beschikbare bewonersadviseurs. Plan van Gool is 

afgerond (iedereen is daar benaderd: "alle straten zijn gelopen" in 2007/2008).  In 

Molenwijk heeft men gelopen (in 2008), maar daar bleek weinig interesse, dus 

daar is men ook gestopt. In Oud-Noord (Vogelbuurt/IJplein) is in 2004 alles gelo-

pen, maar dat gebeurt nu opnieuw. Alle bewoners worden benaderd, niet alleen 

"probleemgevallen" van andere instanties. 

Er zijn naast de gebiedsgerichte aanpak ook doelgroepen. Voedselbankcliënten 

waren een doelgroep, maar deze is overgenomen door DORAS (de instantie die 

Algemeen Maatschappelijk Werk; Welzijn Ouderen; Sociaal Raadslieden; 



 Bijlagen 

 
 

93 

 

Schuldhulpverlening onder zich heeft). Nu zijn er drie doelgroepen: 1 jongeren; 2 

ouderen; 3 Ouders van scholieren. 

1. Jongeren: die worden benaderd in samenwerking met Randstad en met o.a. 

streetcornerwork en "FF werken"; er is o.a. een middag per week een in-

loopspreekuur in KRAT (een oud buurthuis). Hier wordt niet met een lijst 

gewerkt maar via "warme overdracht": van de ene professional (bijv. iemand 

van SPIRIT, een instantie die jongeren begeleidt, maar dat mag maar drie 

maanden, en dat is niet altijd genoeg) naar een professional van IBAN. Het 

gaat vaak om jongeren die iets op hun kerfstok hebben, en die te maken heb-

ben met de reclassering of met reïntegratie.  (De adviseurs weten overigens 

niet wat de jongeren gedaan hebben, en vragen daar ook niet naar.) Deze jon-

geren vragen een speciale aanpak, omdat ze een heel korte aandachtsspanne 

hebben. Je moet als adviseur in een kwartier contact tot stand brengen, en 

liefst ook meteen een succesje kunnen boeken, anders haken jongeren snel 

weer af. 

2. ouderen (in samenwerking met o.a. het stadsdeel, DWI, DORAS); er wordt 

voor ouderen met lijsten gewerkt van de SVB (Sociale VerzekeringsBank) 

die gescreend is door het DWI; daarop staan mensen die misschien in aan-

merking komen voor aanvullende AOW; via deze lijst worden de ouderen 

dan gericht benaderd. 

3. scholieren en hun ouders, door inloopspreekuren op twee verschillende scho-

len. Het gaat IBAN hier meer om de ouders dan om de kinderen. 

 

Er wordt (behalve voor ouderen) niet gewerkt met lijsten van mensen die eventu-

eel problemen hebben. 

 

Speerpunten zijn: inkomen, werk en leefbaarheid. Kinderen worden al "overge-

monitord", op school, en door Jeugdzorg. Vandaar dat kinderen niet een speciale 

doelgroep vormen. Wel krijgt het onderwerp kinderen zo nodig aandacht. Een 

vaste vraag tijdens het huisbezoek is namelijk met wie de bewoner hier woont. 

Als er kinderen zijn wordt altijd gevraagd: Hebben ze een dagbesteding? Doen ze 

iets aan sport? Weet u dat er scholierenvergoeding bestaat? Kent u het ouder-

kind-centrum hier in de buurt? Als er een kind thuis is, dat tijdens het huisbezoek 
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veel aandacht vraagt: "ik zie dat uw zoontje erg veel aandacht vraagt. Als u daar 

eens advies over wilt, dan zou u  eens kunnen praten met iemand van het ouder-

kind-centrum". 

 

2 Strategie 

IBAN kan zich presenteren met: "wij zijn van het stadsdeel", dat wekt vertrou-

wen.  De bewoners vinden het prettig dat het stadsdeel interesse heeft in hen, en 

voelen zich serieus genomen. Dit lijkt een beetje tegenstrijdig, maar "mensen ko-

men niet graag in het stadsdeelkantoor, of bij DWI". Daarom is IBAN blij met het 

eigen toegankelijk gebouwtje, in plaats van een ruimte in het stadsdeelkantoor: In 

het IBAN-kantoor kunnen ze binnenlopen zonder dat ze meteen het stempel heb-

ben van iemand met een probleem. 

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de adviseurs (geen "loopjongens" 

van andere instanties) is de kracht van IBAN. 

IBAN kent geen wachtlijst, tot verbazing van bewoners, en ook wel van instan-

ties. Deze directe toegankelijkheid is een pluspunt.  

Iets minder positief is dat het werk van de bewonersadviseurs  tamelijk versnip-

perd is, o.a. omdat elke adviseur in drie verschillende wijken loopt. “Dan is bijv. 

wijk 1 op dinsdag aan de beurt, maar iemand uit wijk 2 kan alleen op dinsdag af-

spreken.” Er moeten dus ook in drie wijken contacten worden onderhouden met 

bewoners, en met andere professionals. Lastig als je drie wijken hebt, is dat de 

aanpak van een bepaalde doelgroep (bijv. jongeren) soms per wijk heel verschil-

lend is. Lopen in twee wijken zou beter te doen zijn, en toch voldoende afwisse-

ling bieden. Bewoners in een bepaalde buurt kennen dan de adviseurs ook beter 

en durven misschien meer van hun vragen te stellen. (Vergelijk Zuidoost, waar 

bewoners in een hele flat tegelijk wordt benaderd.) 

 

De bewonersadviseurs zijn goed opgeleide professionals; ze kennen de sociale 

kaart van de buurten en wijken. Er zijn adviseurs van verschillende herkomst in-

zetbaar (een adviseur van de eigen herkomst wekt vertrouwen); ze tonen respect 

(bijv. door schoenen uit te doen waar dat gewoonte is); bovendien komen ze gra-

tis hulp brengen, en helemaal niets halen. 
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De adviseurs werken altijd in koppels. Deze koppels zijn overigens niet vast. Er 

wordt een planning gemaakt, en daarin worden, o.a. op basis van beschikbaar-

heid, de adviseurs in tweetallen ingeroosterd. Ook de stagiaires krijgen een plaats. 

Er wordt wel enigszins rekening gehouden met de te benaderen gezinnen: als er 

veel Marokkaanse gezinnen in een straat wonen wordt de Marokkaans sprekende 

adviseur ingezet, maar het is zeker niet zo dat zij alle Marokkaanse gezinnen voor 

haar rekening neemt. 

De adviseurs denken dat over het algemeen aan de deur vrouwelijke adviseurs 

gemakkelijker binnenkomen dan mannelijke. 

 

De adviseurs hebben voelsprieten ontwikkeld voor de veiligheid van een thuissi-

tuatie. Het is prettig dat je altijd met tweeën loopt. Als een bewoner erg verward 

is, of een gewelddadige indruk maakt, gaan ze niet naar binnen. Een alternatief is 

iemand uitnodigen voor een gesprek op het IBAN-kantoor. De geïnterviewde ad-

viseurs hebben zich vrijwel nooit onveilig gevoeld, "maar je blijft altijd alert". Op 

het IBAN-kantoor is een veiligheidsprotocol van kracht (met o.a. alarmknopjes 

onder de tafels). Overigens heeft bezoek aan de bewoners thuis de voorkeur: voor 

de bewoners is dat vertrouwd, en de adviseurs zien veel van de situatie. 

 

Soms is het moeilijk voor adviseurs om niet oordelend of veroordelend te zijn, en 

de bewoners hun eigen beslissing te laten nemen. Bijv. als een bewoner de huur 

niet kan betalen, uit de woning dreigt te worden gezet, en toch zijn auto niet wil 

afschaffen. 

Het uitgangspunt van IBAN is vrijwilligheid van de bewoners. Als men geen hulp 

wil wordt er geen dwang uitgeoefend. 

 

3a Benadering 

In principe worden alle mensen in een doelgroep, gebied of wijk benaderd.  

Er wordt eerst een IBAN-folder in de bus gedaan. Dan wordt er aangebeld, zo no-

dig drie maal op verschillende tijdstippen binnen enkele weken, en, als er wordt 

opengedaan, wordt het gesprek aangeknoopt met verwijzing naar de folder. Als 

na drie keer aanbellen nog niet wordt opengedaan, wordt er een afsluitende brief 

in de bus gedaan, waarop staat dat IBAN benaderd kan worden als de bewoner 
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ergens hulp bij wil. Er is geëxperimenteerd met: alleen een folder in de bus, en 

folder-plus-brief (met aankondiging van aanbellen) in een enveloppe van het 

stadsdeel. Voordeel van enveloppe is gebleken; een losse folder gooit men eerder 

weg, lijkt teveel op reclame-materiaal. Dat IBAN van het stadsdeel is wekt ver-

trouwen, want maakt duidelijk dat IBAN niet NUON is, of een incassobureau.  

 

De benadering door de adviseurs aan de deur is persoonlijk. Veel bewoners erva-

ren dit als prettig, maar soms is er weerstand. De adviseurs proberen die weer-

stand op te lossen door open, direct en niet-veroordelend te zijn. Het komt zelden 

voor dat een bewoner boos wordt. 

Soms zeggen bewoners dat IBAN niet binnen hoeft te komen omdat: 

o ze geen behoefte hebben aan advies, informatie, hulp 

o ze de weg kennen als ze iets nodig hebben 

o het nu een ongeschikt moment is. 

Vaak ontstaat er meteen aan de deur al een heel gesprek, omdat er bijv. klachten 

zijn over de leefbaarheid; vaak ook kunnen de adviseurs meteen binnenkomen. 

Anders wordt geprobeerd een huisbezoek af te spreken. 

 

De adviseurs zijn op zichzelf wel tevreden over de benadering via het huis-aan-

huis aanbellen, maar maken een kanttekening: dat aanbellen kost de adviseurs erg 

veel tijd, die ze niet kunnen besteden aan hun eigenlijke werk: het uitzoeken van 

wat er speelt, acties daarvoor plannen met de bewoner; de administratie bijhou-

den. In andere stadsdelen wordt het aanbellen en het maken van afspraken ook 

wel gedaan door assistenten, en dat zou misschien ook een idee zijn voor Noord. 

Het eerste contact aan de deur is wel belangrijk, maar niet zodanig dat de advi-

seurs dit per se zelf moeten doen. Bij de "zelfmelders" (mensen die zelf contact 

opnemen met IBAN, bijv. via de telefoon) wordt het eerste contact ook niet door 

de adviseur behartigd. 

 

Er is ook tevredenheid over de initiatieven om, behalve de huis-aan-huis benade-

ring, andere ingangen voor IBAN te vinden. Dat gebeurt nu al, bijv. doordat 

IBAN op scholen aanwezig is met inloopspreekuren, maar is voor uitbreiding 
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vatbaar. Bekendheid van IBAN moet verder vergroot worden, binnen het stads-

deel en daarbuiten. 

 

Uitgangspunt van het beleid is dat er zo mogelijk Nederlands wordt gesproken 

met de bewoners. Er worden in stadsdeel Noord geen formulieren in andere talen 

aangeboden, wat in een ander stadsdeel (Geuzenveld?) nog wel gebeurt. De advi-

seurs vinden het goed om de folders alleen in het Nederlands aan te bieden, maar 

IBAN zet zo nodig wél een adviseur in die de eigen taal van de bewoner spreekt. 

Ook al spreekt een bewoner redelijk Nederlands, dan kan een probleem soms toch 

gemakkelijker besproken worden in de eigen taal. 

 

3b Bereik (welke bewoners willen wel, wie niet); zowel aantallen als kwali-

tatieve gegevens 

Bereik 

De meest recent beschikbare cijfers zijn die over het eerste plus tweede kwartaal 

2009.  

Getuige deze tabellen (niet digitaal beschikbaar) definieert IBAN "bereik" als 

“gesproken”.  (Uit de interviews bleek dit anders, maar dat heb ik (Maartje) mis-

schien niet goed begrepen.) 

 

- Van de huis-aan-huis benaderde bewoners is 62% gesproken; op deze 62% 

als totaal heeft 2% behoefte aan kort advies, en 7% aan langer durend ad-

vies/afspraken; geen behoefte/geen interesse: 29%; geen behoef-

te/zelfredzaam: 58%. 

- van de benaderde doelgroepbewoners is 52% gesproken; op deze 52% als to-

taal heeft 6% behoefte aan kort advies, en 31% aan langer durend ad-

vies/afspraken; geen behoefte/geen interesse: 12%; geen 

behoefte/zelfredzaam: 49%. 

- er zijn daarnaast nogal wat bewoners gesproken die op eigen intiatief contact 

hebben gezocht (168 personen op een totaal van 2009 personen is 8%). Op 

deze 8% als totaal heeft 1% behoefte aan kort advies, en 99% aan langer du-

rend advies/afspraken; geen behoefte/geen interesse: 0%; geen behoef-

te/zelfredzaam: 0%. 
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Over het geheel genomen ligt van alle vragen 48% op het gebied van inkomen, en 

19% op het gebied van wonen. Slechts 4% betreft „opvoeding, vrije tijd en on-

derwijs‟.  

 

Er is tevredenheid over het bereik. Er komen ook steeds meer "zelfmelders": 

mensen die zelf contact opnemen met IBAN vanwege een vraag ("U hebt mij zo 

goed geholpen, kunt u ook mijn zus, vader, neef helpen?"). IBAN wordt dus via 

mond-tot-mond reclame steeds bekender.  

 

Maar: 

1. Er zijn zeker nog huishoudens die niet bereikt worden: waarvan de adviseurs 

denken dat die wel degelijk hulp kunnen gebruiken, maar die dat toch niet 

vragen op dat moment. 

2. Het vervolg voor “bereikte bewoners” is divers.  

a. Dat blijkt nu in Oud-Noord (Vogelbuurt/IJplein), waar in 2004 alle 

straten "gelopen" zijn, opnieuw gelopen wordt. Met sommige bewo-

ners gaat het beter, met andere nog niet, en ook zijn er bewoners met 

problemen bijgekomen. Het overall beeld is dat er nu vaker com-

plexe problematiek (meestal samenhangend met armoede) wordt 

aangetroffen: meer problemen in één gezin, wat ook een intensievere 

aanpak vraagt. 

b. Soms hebben de adviseurs een bewoner bereikt en geholpen met be-

paalde vragen, en blijkt later dat het huis ontruimd is. Dan was er 

dus, ten tijde van het huisbezoek en de verdere contacten, blijkbaar 

meer aan de hand dan aan de orde is gekomen, want voordat tot ont-

ruiming wordt overgegaan is er zeker al 10 maanden iets aan de 

hand. Dan hebben de adviseurs dus niet ver genoeg doorgevraagd, 

ofwel de bewoner heeft bewust bepaalde problemen buiten beeld ge-

houden. 

Worden er bewoners geholpen die aan het "shoppen" zijn, best zelf de weg weten 

maar de adviseurs voor hun karretje spannen? De adviseurs denken van niet: ze 

zijn goed geschoold en ervaren, dat hebben ze gauw in de gaten. En de andere 
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kant is dat "de bewoners tegen dichte deuren lopen die voor de adviseurs open-

gaan". 

 

Niet-bereik 

Bereik en niet-bereik wisselt per buurt en per periode. In Floradorp deden een tijd 

lang heel weinig mensen open aan de deur. Veel mensen bleken een groot deel 

van de zomer op een camping te verblijven, in een campinghuisje. In de herfst 

werden er veel meer contacten gelegd.  

Verder is het moeilijk werkende mensen te bereiken, omdat IBAN tijdens kan-

tooruren "loopt" en mensen dan juist aan het werk zijn. Er is wel geëxperimen-

teerd met langsgaan in de avond, maar dan zijn bewoners niet zo benaderbaar: 

moe, en bezig met het eten te maken. (In Zuidoost lijkt dat overigens wél te wer-

ken.) De indruk is verder dat er de laatste tijd meer mensen zijn die geen behoefte 

hebben aan contact met IBAN. De bewonersadviseurs proberen altijd te achterha-

len waarom dat is: omdat alles goed gaat, of omdat er, ondanks dat het duidelijk 

niet op alle fronten goed gaat, toch geen hulpvraag wordt gesteld. De adviseurs 

laten dan in ieder geval een folder  achter, en zeggen dat de bewoners altijd kun-

nen bellen. Het uitgangspunt van IBAN is: bewoners maken vrijwillig gebruik 

van hulp, (dat is overigens niet vrijblijvend), en er is nooit sprake van dwang of 

drang. Gebruiken van dwang en drang zou een veel groter niet-bereik met zich 

meebrengen: "dan kom je nergens binnen". De adviseurs zijn onafhankelijk, niet 

de lange arm van een instantie, en dat moet je zo houden. 

 

Er zijn verschillende redenen waarom bewoners niet opendoen als de adviseurs 

aanbellen (soms hebben ze zelfs de bel uitgeschakeld): 

o Mensen schamen zich voor hun verwaarloosde staat 

o Ze hebben iets te verbergen (denk aan wietplantage) 

o Ze zijn bang dat het een incassobureau is aan de deur 

o Buitenlandse vrouwen durven niet open te doen, omdat dat niet mag van hun 

man, omdat ze geen Nederlands spreken, enz. 

"Maar er wordt zoveel gedaan voor bewoners, en de aanpak is zó laagdrempelig, 

hoe veel verder kun je nog gaan om mensen te benaderen en bereiken?!" 
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4 Systematiek van inventarisatie van problemen 

Elke hulpvraag is individueel. Er is geen vaststaand plan of traject dat gevolgd 

wordt. (Niet elke vraag van een bewoner is een probleem: soms wil men gewoon 

informatie, bijv. over waar je moet zijn voor iets bepaalds). Er wordt dus geen 

standaard intake-gesprek gevoerd en er is (nog) geen standaard intake-formulier. 

Maar de adviseurs hebben een "vragenlijst in het hoofd", waarin eerst gevraagd 

wordt naar feitelijke gegevens (persoonsgegevens; telefoon; burgerservicenum-

mer; klantnummer DWI). De bewoners hebben zelden of nooit moeite om die ge-

gevens te verschaffen
7
. (Informatie van bewoners wordt vertrouwelijk behandeld, 

"de adviseurs klikken niet"). Dan vragen de adviseurs systematisch de leefgebie-

den af, te beginnen met „leefbaarheid‟ (bijv: hoe lang woont u hier al? Bent u te-

vreden met de buurt? Weet u waar u moet zijn als er iets is?); dan „wonen‟ (Bent 

u tevreden met uw woning?); dan „inkomen‟ (er wordt gevraagd of de bewoner 

weet waar hij recht op heeft, eventueel op extra toeslagen; of de bewoner rond-

komt: het woord "schulden" wordt vermeden, maar er wordt gevraagd naar "ach-

terstanden"; dan „werk‟. Er wordt ook altijd gevraagd of de bewoner al andere 

hulp krijgt, en of er papieren zijn die daarmee te maken hebben. 

 

De adviseurs doen dus geen echte intake, vooral omdat ze daarvoor te weinig tijd 

hebben. Iedere adviseur ontwikkelt zijn/haar eigen werkwijze. 

Bij inbedding van IBAN in het brede sociaal loket (zie verder onder kopje “Orga-

nisatie”) zou je kunnen denken aan een intake-lijst, maar dan één die het mogelijk 

maakt voor elke doelgroep niet-relevante vragen over te slaan. 

 

5 Aanpak: welke acties worden het eerst ondernomen, door wie 

De aanpak hangt helemaal af van de problematiek, en van de zelfredzaamheid van 

de bewoner. 

De adviseurs kunnen veel doen: dat varieert van vraagbaak zijn, bemiddelen, 

doorverwijzen, tot acute problemen oplossen door de bewoner tot actie aan te 

sporen en zo nodig zelf tot actie over te gaan. 

                                                 
7 Noord kiest dus uitdrukkelijk niet voor een formulier dat de bewoners zouden moeten onder-

tekenen, en dat de adviseurs toestemming zou verlenen om bij diverse instanties hun gege-

vens op te vragen. Geuzenveld gebruikt wél zo'n formulier. 
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Hun optreden kan lijken op dat van een huisarts, maar gaat vaak verder. 

De adviseurs nemen beslissingen in onderling overleg, en vragen zo nodig advies 

aan de coördinator. 

Tijdens een huisbezoek, na de inventarisatie van de vragen, vatten de adviseurs op 

een bepaald moment samen wat er besproken is. Dat doen ze vrij direct: "Er zijn 

twee problemen die ik zie." Dan wordt samen met de bewoner een doel vastge-

steld en daarvoor een plan gemaakt, zo mogelijk al meteen tijdens het eerste ge-

sprek, en anders in een vervolggesprek. Wie hierin het voortouw neemt is 

afhankelijk van de zelfredzaamheid van de bewoner. De bewonersadviseur schat 

in wat de bewoner zelf kan, en waar nog (even) hulp bij nodig is. Bijv: er moet 

een instantie gebeld worden. Met een zelfredzame bewoner wordt afgesproken 

dat deze zelf zal bellen, en de bewonersadviseur belt een paar dagen later naar de 

bewoner om te vragen of dat telefoontje gelukt is en of hij/zij ziet dat er iets gaat 

gebeuren. Bij een minder zelfredzame bewoner wordt bijv. voorgesteld dat deze, 

ter plekke, tijdens het huisbezoek, belt met de instantie, met gebruik van de mo-

biele telefoon van de adviseur, terwijl deze erbij is, ter ondersteuning. 

 

Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de bewoners nemen de adviseurs “de re-

gie”. De regie nemen houdt in dat de adviseurs het belangrijkste probleem be-

noemen, en aan de bewoner vragen of het goed is dat er actie wordt ondernomen. 

Als die actie door de bewoners zelf kan worden gedaan, dan stimuleren de advi-

seurs hen daartoe; zo niet, dan neemt de adviseur zelf actie, liefst ter plekke met 

de bewoner erbij. Als met de belastingdienst moet worden gebeld, dan kan de ad-

viseur dat doen waar de bewoner bij is, als die dat zelf niet durft of kan. De belas-

tingdienst vraagt dan: “is de bewoner het ermee eens dat u me dit vraagt?” Dan 

komt de bewoner even aan de lijn om te zeggen dat hij het goed vindt. Soms is de 

belastingdienst formeler, en stuurt de gevraagde gegevens naar de bewoner zelf 

op. 

 

Adviseurs spreken bewoners ook aan op eerder gemaakte afspraken. Bijv: er is 

hulp gegeven bij het op orde brengen van de administratie, zodat de plastic zak-

ken met ongeopende post zijn verwerkt. Als dan een tijdje later toch weer post in 
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plastic zakken zit, kan de adviseur zeggen: "dat hadden we anders afgesproken, u 

zou de post openen en er iets mee doen!" 

 

De adviseurs hebben niet zozeer een mandaat, maar "we némen het mandaat". Ze 

doen ook wel eens iets dat strikt genomen niet "in hun boekje staat". Zo is in één 

geval aan een bepaalde instantie gevraagd om formulieren voor een analfabete 

bewoonster direct naar de adviseur te sturen zodat die kan bekijken wat ermee 

moet gebeuren. Tegelijkertijd is voor de bewoonster Nederlandse les geregeld, 

aan huis, omdat zij zich teveel schaamde om naar een groepsles te gaan. 

 

De adviseurs proberen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor hun vragen 

bij de bewoners zelf te leggen. Er blijken zich hier verschillende gevallen voor te 

doen: 

1. Het ideale geval: de bewoners hebben tijdelijk ondersteuning nodig. De advi-

seurs geven die ondersteuning zodanig dat de bewoners eenzelfde vraag de 

volgende keer zelf kunnen aanpakken. Dit vraagt soms niet veel tijd, maar 

kan ook betekenen dat de adviseurs voor korte tijd optreden als een soort "ge-

zinsregisseur”. 

2. Een noodgeval, er is een acuut probleem: "als je dat aan de bewoner zelf 

overlaat dan kost dat teveel tijd, terwijl het probleem vraagt om een snelle ac-

tie". De adviseurs realiseren zich dat ze de bewoner wel zouden kunnen leren 

zelf de regie te nemen, maar dat vraagt om een andere aanpak (meer coa-

chend), en de adviseurs hebben op dat moment niet dat doel, en evenmin de 

tijd. 

3. Een oneigenlijk geval: het is soms verleidelijk voor een adviseur om zelf iets 

te doen dat de bewoners eigenlijk zelf moeten leren oplossen, maar dat op dat 

moment te veel tijd en moeite kost. (Voorbeeld: het even schrijven van een 

bezwaarschrift.) 

4. Een geval zonder uitzicht: van sommige bewoners die niet zelfredzaam zijn 

wordt niet verwacht dat ze op afzienbare termijn zelfredzamer worden, zon-

der een grote en langdurige investering van een gezinscoach. “Amsterdam is 

een grote stad, met veel voorzieningen, maar ook ingewikkelde procedures; 

die vragen om zelfredzaamheid en inzicht, en het kunnen reageren op veran-
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deringen, en dat is niet iedereen gegeven". Het zijn deze bewoners die maken 

dat de adviseurs niet zien dat zij zichzelf  snel overbodig kunnen maken: "we 

blijven altijd nodig”. Overigens is een speciale barrière voor zelfredzaamheid 

de gebrekkige kennis van het Nederlands (en/of van de eigen taal) of zelfs 

analfabetisme van bewoners. 

 

6 Verwijzing: hoe verloopt dat; hoe vaak; naar wie 

Hoe de ondersteuning verloopt varieert van geval tot geval: van een simpele 

doorverwijzing tot een intensief traject van soms wel vijf gesprekken. 

De lijnen van bewonersadviseurs naar professionals in andere instanties zijn kort. 

Elke adviseur heeft als het ware een wijk geadopteerd, zodat hij/zij de andere pro-

fessionals in die wijk kent en gemakkelijk met hen kan overleggen over voort-

gang bij bewoners. De adviseurs hebben dus hun eigen contacten die ze direct 

kunnen bellen (bv "Pietje van Voorzieningen") om problemen aan te kaarten, en 

met wie ze ook casebesprekingen kunnen hebben. Maar bij sommige instanties 

moet de adviseur toch door het hele doorkies-systeem om iemand te pakken te 

krijgen. De adviseurs proberen contacten zo nodig zelf af te dwingen, op uitvoe-

ringsniveau, ook al hebben ze op een ander niveau geen zeggenschap. 

 

Echter, de adviseurs: 

1. kunnen niet tegen de instanties zeggen hoe zij hun werk moeten doen. Ze 

kunnen er niet voor zorgen dat een client voorrang krijgt (elke instantie moet 

zich aan de eigen protocollen houden), maar wel bijv. voor uitstel zorgen: als 

de instantie weet dat een bewoner hulp krijgt en accepteert, dan kan de komst 

van de deurwaarder worden uitgesteld. 

2. hebben zelf niets te bieden dat de bewoners via de instanties moeten verkrij-

gen. Zo hebben ze geen banen aan te bieden, alleen hulp bij het opstellen van 

een CV of het schrijven van sollicitatiebrieven. Evenzo hebben ze geen grote-

re of betere woning aan te bieden, alleen een doorverwijzing naar bijv. het 

"wijksteunpunt wonen". 

 

IBAN probeert een beeld te krijgen van welke instanties al bij een bepaalde be-

woner betrokken zijn, bijv Mentrum (geestelijke gezondheidszorg), DORAS, 
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Zorg & Overlast, GGZ. IBAN brengt die instanties dan op de hoogte van elkaars 

betrokkenheid (dat weten ze meestal niet van elkaar!) De instanties kunnen aan de 

bewoner vragen om informatie te mogen opvragen bij andere instanties. Dat kun-

nen ze niet doen zonder toestemming van de bewoner. 

Hernieuwd of nieuw contact met een instantie waarnaar door de adviseurs wordt 

doorverwezen gebeurt liefst door de bewoners zelf, zo nodig met ondersteuning. 

Als een bewoner eenmaal contact heeft met een instantie, dan belt IBAN nog een 

keer naar de bewoner om te horen of dat contact goed loopt. Als dat niet zo is 

komt er een volgende actie : "U zou een afspraak maken met DORAS, is dat ge-

lukt? En loopt dat nu? Lukt dat nu alleen, of zal ik nog een keer meegaan?" Als 

dat contact wel goed loopt dan wordt dat zo nodig op een later moment nog eens 

gecheckt.  

 

De bestaande instanties laten dingen liggen, zijn niet erg toegankelijk. In het al-

gemeen is er veel bureaucratische rompslomp. Soms is het voor de goedge-

schoolde adviseurs al moeilijk om iets bepaalds voor elkaar te krijgen (bijv. het 

traject voorafgaand aan schuldhulpverlening), laat staan dat een lager opgeleide 

of laaggeletterde bewoner dit zou kunnen. Ook iets betrekkelijk simpels als het 

krijgen van een scholieren vergoeding vraagt eerst om invullen van een aanvraag-

formulier, en daarna om invullen van declaratieformulieren; dat is toch voor veel 

mensen al ingewikkeld. Soms blijft een instantie post sturen naar een bewoner 

van wie hen bekend is dat deze analfabeet is. 

Verder worden mensen bij instanties niet altijd prettig behandeld. Zo vraagt men 

bij schuldhulpverlening meteen naar de oorzaak van de schulden, en zo'n "opge-

heven vingertje" schrikt bewoners af. Het helpt wel als de adviseur een keer met 

een bewoner meegaat (de zogenoemde "warme" overdracht), maar soms blijkt 

iemand later in het proces toch weer af te haken. 

Met een paar instanties lopen de contacten beter dan vroeger: Jeugdzorg (Altra) 

koppelt nu ook terug naar de adviseurs; met DWI loopt het beter. Met Doras
8
 

                                                 
8 Doras heeft lange wachtlijsten, en zag misschien IBAN als bedreiging omdat hier geen wacht-

lijst is. IBAN spreekt Doras aan op wat er gebeurt, als luis in de pels. Kan ook positieve ge-

volgen hebben, in de zin dat er meer geld beschikbaar komt voor schuldhulpverlening, nadat 

IBAN de wachtlijsten bij Doras hadden aangekaart bij het DB van de deelraad. 
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(schuldhulpverlening) is nu afgesproken dat daarvandaan wordt teruggekoppeld 

als een bewoner afhaakt (gebeurde tot voor kort niet).  

 

Soms trekt een instantie aan de bel bij IBAN, omdat ze een probleem signaleren 

bij een bewoner. Maar IBAN gaat daar niet zomaar op af. Dat kan alleen met toe-

stemming van de bewoner. De instantie kan bijv. zeggen tegen de bewoner: "u 

zou hierbij hulp kunnen vragen van IBAN". IBAN kan wel rekening houden met 

een signaal van een instantie, als bijv. de betreffende bewoner op de "looplijst" 

staat van adressen waar IBAN gaat aanbellen. Ook kan op signaal van de "wijk-

marinier" een bepaalde straat in de "looplijst" worden opgenomen. 

 

Afsluiting van het contact 

Het contact met een bewoner wordt afgesloten als de bewoner zelf zegt dat hij het 

verder redt. Als de bewoner dit niet zelf aangeeft, is het een kwestie van inschat-

ten door de adviseurs: "Als de klant op een spoor zit", dus zelf het proces van op-

lossen van de problemen kan voortzetten. Als een contact te vroeg wordt gestopt 

loopt het soms snel weer mis. Dan krijg je "terugkomers": bewoners naar wie de 

adviseur (bijv. na twee maanden) belt om te vragen hoe het gaat. Dan blijkt dat er 

nieuwe problemen zijn, op hetzelfde of op een ander leefgebied, waar de bewoner 

opnieuw hulp bij vraagt. Dat kan betekenen dat de problemen bij de eerste keer 

niet voldoende naar boven zijn gekomen. In ieder geval heeft de bewoner niet 

voldoende geleerd er zelf iets mee te doen.  

 

7 Hoe is de organisatie, zijn verantwoordelijkheden helder; hoe is de in-

bedding 

Inbedding 

Na een reorganisatie, afgerond in maart 2009, valt IBAN onder de subafdeling 

"Signaleren en AccountManagement" (SAM), terwijl SAM valt onder de afdeling 

"Ontwikkelen en strategie". Zo krijgt IBAN een structurele plek in het beleid. De 

afdelingsmanager binnen SAM is de leidinggevende van de IBAN-coördinator en 

de bewonersadviseurs. De IBAN-coördinator heeft de dagelijkse aansturing van 

de bewonersadviseurs tot haar taken, zorgt voor de planning, is het aanspreekpunt 

op kantoor, voor zowel adviseurs als bewoners. 
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Elke maand is er overleg met de hele afdeling SAM. Er was voorheen een "signa-

leringslijst", maar die is vervallen. Sinds de reorganisatie (afgerond in maart 

2009) is er nu één contactpersoon binnen SAM die signalen coördineert. 

Het staat al vast dat IBAN onderdeel wordt van het "breed sociaal loket". Dat 

heeft voordelen: de lijnen naar andere instanties kunnen nog korter worden, en de 

“backoffice” toegankelijker.  Een zorg is dat de adviseurs onafhankelijk moeten 

blijven, en niet gezien worden als "iemand van DORAS". Ook de fysieke onaf-

hankelijkheid van IBAN, in een eigen klein gebouw midden in de buurt, blijft be-

langrijk. 

Er zijn (in september 2009) genoeg bewonersadviseurs, behalve om een hele 

buurt erbij te nemen. 

 

Registratie 

De adviseurs en coördinator zijn tevreden over hoe ze werken. Echter, ze zijn on-

tevreden over de wijze waarop hun “target” wordt bepaald en geregistreerd. Het 

"target" is per week drie nieuwe huishoudens per bewonersadviseur, dus zes per 

koppel. Maar, de problematiek per huishouden is tegenwoordig vaak complexer, 

waardoor de bewonersadviseurs meer tijd nodig hebben per huishouden, en daar-

door weer minder nieuwe huishoudens kunnen benaderen. Er wordt in de ogen 

van coördinator en adviseurs toch wel degelijk heel veel bereikt, gezien het doel 

van IBAN: bewoners helpen en zelfredzamer maken. Het zou dus eerlijker zijn 

om, in plaats van alleen nieuwe afspraken, ook vervolgafspraken te registreren. 

Soms zijn er wel 26 vervolgcontacten in de loop van een jaar. Ook zou meer  ge-

registreerd moeten worden over de inhoud van de hulp, zodat er meer zicht komt 

op daadwerkelijke resultaten. Er wordt op dit moment alleen geregistreerd binnen 

welke domeinen de hulpvragen vallen, maar niet wat de concrete hulpvragen wa-

ren, en wat de bewonersadviseurs concreet hebben gedaan. “Je werkt als bewo-

nersadviseurs met een bewoner ergens naar toe, en dat helpt vaak al: het idee dat 

er een oplossing in zicht komt”. 

 

Praktische punten 

Op praktische punten is men over het Registratie- en Informatiesysteem (het RIS) 

deels tevreden en deels ontevreden.  
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Tevreden over de volgende praktische punten: 

o In het RIS heeft elke bewoner een eigen dossier. De adviseurs kunnen daarin 

bijhouden op welke momenten de bewoner en zij zelf acties hebben gepland 

en uitgevoerd. Dan weten ze bijv. wanneer een bewoner iets ondernomen zou 

moeten hebben. 

o Als een bewoner van wie het dossier is gesloten later weer in beeld komt, kan 

het dossier kan worden heropend, en gaat dezelfde adviseur met deze bewo-

ner verder. Dat is het prettigst voor de bewoner, en ook voor de adviseur die 

weet wat er gebeurd is. 

 

Ontevreden over de volgende praktische punten: 

o Het RIS als cliëntvolgsysteem is volgens de adviseurs meer toegesneden op 

het Loket Zorg & Samenleven dan op IBAN. Er zitten teveel vragen in die 

voor IBAN niet relevant zijn. Zo is er voor het onderwerp 'hobbies' heel veel 

ruimte, terwijl voor het belangrijkste onderwerp: de hulpvraag, juist maar 

heel weinig ruimte beschikbaar is. 

o Het RIS is nog niet zo gebruiksvriendelijk. Het kost soms wel een uur om een 

nieuw dossier aan te maken en de gegevens in te voeren. Verder is het lastig 

om dingen toe te voegen. 

o In het RIS staan veel persoonlijke gegevens. Het is natuurlijk handig dat be-

paalde informatie beschikbaar is voor bijv een opvolger van een adviseur die 

van baan verandert. Maar een zorg is wie er allemaal ongevraagd kan mee-

kijken. Eén adviseur heeft daarom naast het RIS altijd nog een papieren map-

je "voor eigen gebruik", waarin ze de voornaamste gegevens schrijft, 

kopietjes bewaart, en bijhoudt wanneer welke acties zijn ondernomen. 

 

Er wordt periodiek (elk jaar) in een IBAN-rapportage
9
 teruggekoppeld naar o.a. 

de “Kopgroep Achter de voordeur”. 

 

 

 

 

                                                 
9  Beschikbaar is de IBAN-rapportage van januari 2009 
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8 Professionalisering van coördinatoren en adviseurs 

De adviseurs zijn goed geschoold (HBO; assistenten MBO), en leren veel tijdens 

hun werk. Toch weten ze niet altijd of ze wat ze doen ook goed doen; ze hebben 

behoefte aan verdere scholing. Dat hoeft niet meteen een hele leergang te zijn, 

maar een post-HBO module zou welkom zijn, bijv. in vaardigheden als onder-

handelen en bemiddelen. 

Adviseurs zijn nu dienstverleners, en geen hulpverleners. Sommige adviseurs 

zouden zich willen ontwikkelen in de richting van "gezinscoaches" die kortdurend 

worden ingezet om in een gezin de zaken weer op de rails te krijgen. Zo‟n inzet 

zou beter sporen met de complexiteit van de problematiek, die vraagt om verdie-

ping van de aanpak. Niet alleen informeren en toeleiden en doorverwijzen naar 

andere instanties, maar als "coach" beter gegronde hulp bieden op allerlei fronten. 

Dat zou voor de adviseurs ook verdere scholing vragen op pedagogisch en psy-

chologisch gebied.  

 

Interne scholing is er in de vorm van wekelijks overleg met alle bewonersadvi-

seurs en de coördinator. Er worden dan een of twee cases besproken, en men wis-

selt vragen en advies uit. De bedoeling is dat er elke maand een intervisie-

bijeenkomst is aan de hand van een thema (bijv. agressie), ingeleid door de 

IBAN-coördinator, op basis van wat er gelezen is of actueel is. (Deze vorm van 

professionalisering schiet er soms bij in.) 

Ook willen adviseurs meer ervaringen uitwisselen met adviseurs van andere 

stadsdelen en andere steden. 

 

De adviseurs houden hun motivatie op peil doordat ze regelmatig successen en 

succesjes boeken. Dat geeft tegenwicht tegen de keren dat ze"met de kop tegen de 

muur" lopen. Je moet als adviseur ook accepteren dat je niet alles kunt oplossen. 

Tenslotte vinden de adviseurs dat hun functie meer bekendheid zou moeten krij-

gen, met name dat het om een serieuze functie gaat van goedgeschoolde perso-

nen: "we zijn geen vrijwilligers". "Adviseurs weten heel veel, en wat ze niet 

weten zoeken ze uit". 
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9 Dilemma‟s die adviseurs in Noord tegenkomen 

Strategie 

o Vanuit de bewoners is het contact vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat de 

hulp niet vrijblijvend is betekent dat adviseurs bewoners proberen te houden 

aan met hen gemaakte afspraken. (Denk aan het openen en ordenen van in-

komende post.) 

o Er is geen sprake van dwang of drang, zelfs niet in moeilijke situaties waarin 

de adviseurs wél de “regie” nemen. Die regie gaat soms in de richting van: 

met zachte hand een bepaalde kant op duwen. (Denk aan het advies om de 

auto af te schaffen om uitzetting uit huis te voorkómen. Maar als de bewoner 

dat weigert gebeurt het niet.) 

 

Benadering 

o Huis-aan-huis aanbellen heeft het voordeel dat in principe iedereen benaderd 

wordt. Maar zo wordt ook tijd en menskracht besteed aan bewoners die dat 

misschien niet nodig hebben (bij uitzondering misschien zelfs aan bewoners 

die best zelf de weg kunnen vinden, maar de adviseurs voor hun karretje pro-

beren te spannen). Werken met lijsten van bewoners van wie al bekend is dat 

er problemen spelen is efficiënter maar misschien stigmatiserend.  

 

Bereik 

 

o Er zijn zeker nog huishoudens waarvan de adviseurs denken dat die wel dege-

lijk hulp kunnen gebruiken, maar die dat toch niet vragen. 

 

Systematiek van inventarisatie 

o Er zijn veel huishouden met meer dan één probleem. Het is lastig het geheel 

in kaart te brengen. Adviseurs willen vervolgens met de bewoners het meest 

knellende probleem als eerste aanpakken, maar willen de bewoners ook moed 

geven door een snel succes te boeken door het oplossen van een kleiner pro-

bleem.  
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Aanpak 

o De adviseurs zijn dienstverleners, geen hulpverleners. Ze moeten veel afwe-

gingen maken tijdens het inventariseren van de vragen en het vaststellen van 

een aanpak van de problemen: hoe diep en breed moeten adviseurs gaan met 

inventariseren voordat ze met de bewoners tot actie overgaan? hoe bepalen 

adviseurs wat de bewoners zelf kunnen, waarbij bewoners tijdelijk hulp moe-

ten krijgen, wanneer bewoners meer zelf kunnen gaan doen? 

o De adviseurs hebben geen speciaal mandaat, maar soms “nemen ze het man-

daat” om met de bewoners aan de slag te gaan.  

o De adviseurs moeten inschatten wanneer het contact met bewoners kan wor-

den afgesloten. Wordt het contact te vroeg afgesloten dan krijg je “terugko-

mers” (geholpen bewoners die nog steeds of opnieuw in de problemen zitten) 

of bewoners die niet terugkomen omdat ze nog minder vertrouwen hebben 

gekregen in de instanties. Ga je te lang door met het volgen van een huishou-

den dan gaat dat ten koste van nieuwe huishoudens. 

o In bepaalde gevallen worden andere instanties ingeschakeld buiten de bewo-

ners om, bijv. om hun kinderen te beschermen, of om bewoners tegen zich-

zelf te beschermen. 

Verwijzing 

o Soms ontwikkelt een doorverwijscontact met een bewoner zich tot hulpverle-

ning omdat de bewoner nog niet bij de geschikte hulpverleningsinstantie te-

recht kan. 

o Veel bewoners hebben problemen met de bureaucratische procedures van in-

stanties. Bovendien zijn instanties vaak niet klantvriendelijk.  

o De adviseurs hebben geen woningen of banen te bieden. Alle vragen daarover 

kunnen ze doorverwijzen naar de woningcorporaties en naar DWI, maar daar 

is om te beginnen vaak een wachtlijst, en vervolgens is ook daar niet zomaar 

een geschikte woning of baan te krijgen.  

 

Organisatie en inbedding 

o De adviseurs presenteren zich onafhankelijk: ze zijn in de eerste plaats "van 

het achter-de-voordeur-team" in een eigen toegankelijk gebouwtje, en in de 
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tweede plaats “van het stadsdeel” (dus niet van een incassobureau of andere 

instantie).  Zo proberen ze het vertrouwen van de bewoners te winnen.  

o De inbedding van het achter-de-voordeur-team in een " breed sociaal loket" 

heeft voordelen (korte lijnen naar andere professionals) maar geeft het team 

voor de bewoners ook een bepaalde achtergrond. 

o Voor de registratie en het behalen van het “target” tellen alleen de eerste af-

spraken met huishoudens mee, en niet de vervolgafspraken. Zo telt alleen de 

kwantiteit, en niet de kwaliteit (die geleverd wordt in een aantal vervolgge-

sprekken en –acties, om serieus te werken aan het de bewoners helpen oplos-

sen van problemen). 
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