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INTERVIEW
Pauline Meurs over dilemma’s rond ‘grenswerk’

Kijk eens wat vaker over de heg ... Dat advies nemen steeds meer professionals in zorg, welzijn, onderwijs en kerk ter harte. Alleen al omdat de samenleving
erom vraagt. Het professioneel domein verandert snel. De muurtjes die er vroeger
tussen verschillende disciplines stonden, maken plaats voor heggetjes. En tuinhekjes
gaan open. Vakmensen staan voor de uitdaging om sámen de schop in de grond te
steken. Met het doel om zorg en ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op
de hulpvraag van een cliënt.
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INTERVIEW

Pauline Meurs over de dilemma’s van domeinoverstijgend werken

‘Professioneel werk
is altijd grenswerk’

Werkers in het sociale domein kijken steeds vaker over de grenzen van hun eigen vak. Logisch,
want ontwikkelingen zoals passend onderwijs en wijkgerichte zorg hebben alleen kans van
slagen als je intensief samenwerkt. Wat vraagt dat van de professional? Pauline Meurs,
voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), over de ‘grenswerker’.
Eigenlijk is haar eigen raad een schoolvoorbeeld van ‘domeinoverstijgend’
werken. Pauline Meurs startte in
september 2014 als voorzitter van de
Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Die
fuseerde met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Het resultaat is de
huidige adviesraad die volksgezondheid
én samenleving bestrijkt. Niet zo vreemd
als je bedenkt dat gezondheid van veel
meer afhangt dan alleen goede zorg,
zegt Pauline Meurs: ‘Bijvoorbeeld van de
vraag of je werk hebt, of je een sociaal
netwerk hebt, of je je kunt ontwikkelen,
of je schone lucht inademt. Al die zaken
raken aan je gezondheid, maar ze spelen
in heel andere domeinen dan dat van
de zorg. Wil je iets aan gezondheidszorg
doen, dan moet je de verbinding zoeken
met ál die thema’s. Daarom kijken we
als raad niet langer vanuit één domein.
We redeneren veel meer vanuit het
perspectief van de burger die met ál die
domeinen te maken heeft.’

‘Ik zie niets in een
utopisch verlangen
naar integrale zorg’
Gefragmenteerde wereld
Voor professionals in zorg, welzijn,
onderwijs en kerk is het heel herkenbaar. Ook bij de transities in het sociale
domein ligt de focus op de ‘brede blik’:
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kijk aan welke verschillende domeinen
de problematiek van een cliënt raakt
en probeer daarbij passende zorg te
bieden. En dus zetten schoolmaatschappelijk werkers en leerkrachten sámen
de schouders onder goede leerlingzorg.
En trekken collega’s in sociale wijkteams
samen op om probleemgezinnen te
helpen. Zodat hulpvragers niet langer
met allerlei los van elkaar opererende
instanties te maken hebben, maar op
een ‘samenhangende’ manier geholpen
worden.
Het klinkt als het ei van Columbus, maar
Pauline Meurs maakt meteen een voorbehoud. ‘Het denken over domeinoverstijgend werken kan al snel uitmonden
in een soort utopisch verlangen naar integrale, holistische zorg. Ik heb heel veel
moeite met termen als ‘samenhangende
zorg’ en ‘één loket’. Hoezo één loket?
De harde realiteit is dat de wereld heel
gefragmenteerd is. Waar het om gaat,
is dat we beter leren omgaan met die
fragmentatie. Dat is een veel belangrijkere opdracht dan het nastreven van een
soort ideaalbeeld.’
Nieuwe professionals
Het sociale domein vraagt volgens Meurs
dan ook niet om één type professional.
We zijn niet geholpen met alleen maar
generalisten die van alle domeinen iets
weten. Naast professionals met brede
kennis zijn er experts met – soms heel
specifieke – expertise nodig. ‘Aan de
ene kant zie je een beweging naar méér
specialisatie, met name in de medische

zorg. Tot superspecialisten aan toe die
alles weten van één gebied. Aan de
andere kant ontstaan er nieuwe functies
van professionals die veel meer redeneren vanuit de context van de patiënt. Zij
kijken vanuit de brede vraag wat er nodig
is voor een patiënt in een bepaalde situatie. Dan kun je denken aan de zaalarts,
of de spoedeisende-hulparts. Diezelfde
bewegingen zie je ook in het klein in de
huisartsenpraktijk. In één praktijk kan de
ene arts gespecialiseerd zijn in ouderenzorg, de volgende in kleine chirurgische
ingrepen, terwijl de derde vooral focust
op de contacten met het sociale wijkteam en het vrijwilligerswerk.’
Gesproken over dat sociale wijkteam: dat
is natuurlijk bij uitstek de plek waar geëxperimenteerd wordt met multidisciplinair – domeinoverstijgend – werken. Hier
komen allerlei hulpvragen uit de wijk
binnen en het is aan de medewerkers
om daar een goed gevolg aan te geven.
‘Veel sterker dan vroeger wordt in het
wijkgerichte werken verwacht dat je kunt
samenwerken met andere disciplines.
Je moet ook heel sterk zijn in het stellen
van een eerste diagnose: wat is hier aan
de hand, kan ik dit zelf oplossen, of moet
ik hier een ander teamlid of een expert
van buiten voor inzetten? Het geldt voor
alle professionals, maar zeker voor deze
wijkwerkers: je moet het vermogen
hebben om te weten wat je níét weet, en
in staat zijn er op het juiste moment een
ander bij te halen.’
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Zelf oplossen
Het is dus de kunst om als professional
over grenzen te kijken, en tegelijk te weten waar je grens ligt. Anders bestaat het
risico dat je werk gaat doen dat eigenlijk bij een ander thuishoort. In sociale
wijkteams is dat niet denkbeeldig: ‘Het is
een sympathieke en goede gedachte om
welzijn en zorg zoveel mogelijk in de wijk
– of zelfs thuis – te organiseren. Maar
het kan ertoe leiden dat we het ook allemaal in de wijk proberen op te lossen,
met de professionals die daar werken.
Dat moeten we niet willen. Voor bijvoorbeeld schuldhulp of jeugdpsychiatrie is
specifieke expertise van buiten nodig. Er
is terecht zorg dat die kennis binnen de
huidige transformatie verloren gaat.’
Ook binnen de wijkteams zelf is het volgens Meurs van belang om specialismen
te koesteren en grenzen helder te houden. Het lijkt misschien handig dat alle
teamleden van alles iets weten, maar
juist de eigenheid van elk teamlid maakt
het geheel sterker. ‘Een maatschappelijk
werker is geen wijkverpleegkundige of
Wmo-consulent. We moeten die domeinen ook niet laten vervagen. Pas als je
een stevige beroepsidentiteit hebt, ben
je in staat om over de grenzen van je eigen vak heen te kijken. Dan kun je samen
met andere professionals uit je netwerk
complexe problemen oppakken.’
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‘Het beroepsgeheim bijvoorbeeld: dat
onderwerp speelt natuurlijk sterk als
je samenwerkt in een netwerk. Welke
informatie mag je met wie delen? Op dat
vlak is meer duidelijkheid nodig.’

‘Professionaliteit is niet alleen het volgen
van het protocol, maar ook het gemotiveerd
durven afwijken van het protocol’
Een tweede kwestie is de grens tussen formele en informele
zorg. Nu het netwerk rond een cliënt steeds meer meedoet in
de zorg, krijgen zorgprofessionals ook een grotere rol in het
aansturen van zo’n netwerk. ‘Ook daar is het zoeken naar de
juiste balans. Hoe voorkom je dat je te veel van mantelzorgers
vraagt? En hoe garandeer je de kwaliteit van zorg als die steeds
meer door niet-professionals wordt gegeven?’
En dan is er nog de grens tussen publiek en privé. ‘We verzorgen mensen tegenwoordig zoveel mogelijk ‘thuis’. Maar is je
huis nog je thuis als de verpleegster elk moment kan binnenlopen? Sinds de scheiding van wonen en zorg komen we wel héél
gemakkelijk achter de voordeur – denk maar aan de ‘keukentafelgesprekken’. Ik vind dat best eng. Het privédomein moet
gerespecteerd blijven. Er is een moreel beraad nodig waarin
professionals samen nadenken over zulke vragen.’
Klinische blik
In het veranderende werkveld ligt er ook een uitdaging voor
organisaties. Wil je het beste halen uit grenswerk, dan moeten
leidinggevenden hun professionals ruggensteun geven bij het
aftasten van de grenzen. Zodat zij ruimte ervaren om te zoeken
naar creatieve oplossingen voor een cliënt. En, als dat beter is,
over de grens van een protocol durven te stappen. ‘Richtlijnen
zijn prima, maar het zijn geen bevelen’, zegt Meurs. ‘Ik hoop
dat professionals nooit hun klinische – medisch professionele – blik vergeten. Professionaliteit is niet alleen het volgen
van een protocol, maar ook het gemotiveerd durven afwijken
van het protocol. In het protocol staat A maar je beseft dat bij
mevrouw Jansen aanpak B beter werkt, en dat kun je motiveren. Kijk altijd naar de context van een cliënt – daar mag in
zorgopleidingen veel meer aandacht voor zijn. Het is prima om
een verpleegkundige of pedagogische bril op te zetten. Maar
blijf zien wie er voor je staat en wat hij of zijn echt nodig heeft.’

In het kort
Pauline Meurs (1953) studeerde sociologie en organisatiekunde. In haar loopbaan vervulde ze verscheidene
onderzoeksfuncties, met name rond de organisatie van
de gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2015 is ze voorzitter
van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).
Daarnaast werkt ze als hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is ook
wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor
Zorgbestuur, dat postacademische opleidingen verzorgt
voor leidinggevenden in de gezondheidszorg.

Om te lezen
• Een gedurfde ambitie
Leerkrachten, jeugdhulpverleners, huisartsen en andere
professionals werken steeds meer samen in de zorg voor
kwetsbare gezinnen. Maar die samenwerking moet geen
doel op zich worden, stelt de RVS in het advies Een gedurfde
ambitie. Voor passende en effectieve zorg is het nodig dat
een professional goed kan inschatten welke hulp wanneer
nodig is. Dat vraagt – naast vakkennis – ook relationele en
normatieve kennis.
• De zorgagenda voor een gezonde samenleving
Voor welke uitdagingen staat de nieuwe regering als het gaat
om het gezond houden van Nederland? In de Zorgagenda
zet de RVS zes kernopgaven op een rij. Daarin passeren thema’s als professionele verantwoordelijkheid, investeringen in
zorg, diversiteit, kwaliteit van leven en participatie de revue.
www.raadrvs.nl/publicaties
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‘Je hebt een stevige
beroepsidentiteit
nodig om over de
grenzen van je
eigen vak heen te
kunnen kijken’

Nieuwe uitdagingen
Het domeinoverstijgende werken stelt
professionals ook voor nieuwe morele
vraagstukken, ziet Meurs. Met haar raad
heeft ze er al een aantal geagendeerd.
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3 academies

3 lectoraten

Binnen het Kenniscentrum werken de drie academies van
Hogeschool Viaa nauw samen: de Academie Social Work &
Theologie, de Educatieve Academie en de Academie Health
Care. Kennis vanuit opleiding, onderzoek en werkveld wordt
actief met elkaar gedeeld. Dat gebeurt binnen elk tuintje, maar
ook tússen de verschillende tuintjes. Zo leren we van elkaar,
versterken we elkaar en houden we elkaar scherp.

De kern van het Kenniscentrum wordt gevormd door 3
lectoraten: Samenlevingsvraagstukken, Vormend Onderwijs
en Zorg en Zingeving. Je kunt ze zien als onze kweekkassen.
Hier onderzoeken we wat er nodig is om vakmanschap tot bloei
te laten komen. Hoe kunnen sociaal werkers met alle relevante
betrokkenen samenwerken om ondersteuning te geven aan
mensen die dat nodig hebben? Hoe kunnen leerkrachten bijdragen aan de vorming van kinderen tot stabiele volwassenen? Hoe
kun je de zinsvragen die bij ziekte en lijden naar boven komen,
een plek geven in de gezondheidszorg? En hoe kunnen al die
disciplines elkaar versterken?

Zo kijkt Viaa over de heg
Het Kenniscentrum van Viaa ondersteunt onderzoek over de vraag wat iemand tot een
goede professional maakt. Het is dé plek waar de vakgebieden van de hogeschool elkaar
raken. Hier kijken we bij elkaar over de heg om te ontdekken hoe professionaliteit kan
groeien.

Ruimte voor veldwerk
Vanuit het Kenniscentrum doen we veldwerk binnen en buiten de hogeschool. Domeinoverstijgende projecten waarin we het beste
van elkaars werelden delen. Een handvol voorbeelden.

Onderzoek naar bezieling
De drie lectoraten van Viaa voerden gezamenlijk een domeinoverstijgend onderzoek uit naar ‘bezielde professionaliteit’.
En samen met de Christelijke Hogeschool
Ede en Driestar Educatief doen we onderzoek naar succesvolle professionele
praktijken. Welke best practices zien we
en wat kunnen we daarvan leren?
Werkplaats Sociaal Domein
Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Viaa geeft vorm aan de
Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle.
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Docenten, studenten en onderzoekers van
Viaa werken er samen met professionals
en beleidsmakers uit het veld en met
andere kennisinstellingen uit de regio.
Bijvoorbeeld aan:
• het faciliteren van een leerinfrastructuur
voor sociale teams.
• onderzoek naar de samenwerking tussen
huisartsen, jeugd- en gezinswerkers en
scholen.
• meerjarig onderzoek naar de ontwikkeling van ontmoetingsplekken voor
mensen met een beperking en buurt
bewoners.
• onderzoek naar integraal werken door
acht gemeenten, in samenwerking met
drie andere Werkplaatsen Sociaal Domein in het land.
• training van diakenen in keukentafelgesprekken (in samenwerking met het
Praktijkcentrum van Viaa).
• het vastleggen van werkwijzen en
methodieken die in de praktijk
gegroeid zijn.
• onderzoek naar samenwerking van zorg
en kinderopvang met kerk en vrijwilligers
in het wijkproject Hart van Vathorst.

Academische Werkplaats Trans
formatie Jeugd
Hoe zorgen we dat zo min mogelijk
kinderen uitvallen op school of zwaardere
ondersteuning nodig hebben? Die vraag
staat centraal in de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Samen op
School’ in IJsselland en Flevoland, waarin
Viaa meedraait. Er wordt gebouwd aan
het verbeteren van ontwikkelingskansen
voor (kwetsbare) kinderen, het vergroten
van de regie van ouders en het versterken
van samenwerking tussen gezin, school en
jeugdhulp.
Zorgtrainingscentrum
In het Zorgtrainingscentrum denken instellingen en bedrijven samen na over de
zorgopleiding van de toekomst. Welke rol
gaat technologie straks spelen in de zorg,
hoe organiseren we netwerkzorg, en hoe
houden we de menselijke maat overeind?
Viaa is sparring partner op het vlak van
zingeving en (netwerk)zorg.

T ekst B a s P o p k e m a | beeld l a r i s s a v a n o l s t

Domeinoverstijgende scholing
De domeinoverstijgende minor (Samen)-
werken in het brede jeugddomein en de
Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie van Viaa helpen
professionals om samen te werken aan
een optimaal ontwikkelingsperspectief
van kinderen – of je nu hulpverlener, zorgverlener of leraar basisonderwijs bent. Er
is ook een nieuwe domeinoverstijgende
minor in ontwikkeling over werken in de
wijk, waarin Verpleegkunde, Social Work
en Theologie samenwerken.
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best practice

Meer dan één hulpvraag
De pilot Jeugd- en gezinswerker bij de
huisarts telt inmiddels een dozijn jeugden gezinswerkers in negen huisartsenpraktijken verspreid over Zwolle. Gert-Jan
Dikkeboer is een van hen. Hij maakt deel
uit van het sociaal wijkteam Zwolle-Zuid.
‘Ik werk nu in twee praktijken waar ik
samen zes uur per week ben. In die uren
heb ik overleg met de huisarts en met
de praktijkondersteuner over hulpvragen
van cliënten. Vaak leidt dat ertoe dat ik
meteen afspraken maak met ouders en
kinderen, in de artsenpraktijk of bij hen
thuis. Ik doe dan een intake en kijk wat er
nodig is.’

V.l.n.r. Els Bos, Geraldine IJzerman, Gert-Jan Dikkeboer.

‘Jeugd en gezin’ krijgt een
werkplek bij de huisarts
In Zwolle draait een pilot waarin jeugd- en gezinswerkers in de huisartsenpraktijk aan
de slag gaan om hulpvragen van gezinnen breed en integraal op te pakken. Over de
aanleiding, de opzet en de ervaringen.
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Zorg op wijkniveau
Geraldine IJzerman dacht actief mee
in het traject. Ze heeft een achtergrond
in de jeugd-ggz en is nu teammanager
van sociaal wijkteam Zwolle-West en
portefeuillehouder jeugdzorg en passend
onderwijs. ‘Uit eigen ervaring wist ik dat
een deel van wat er in de jeugd-ggz gebeurde, ook opgepakt kon worden door
jeugd- en gezinswerkers, samen met het
sociaal wijkteam. Zo’n werker heeft een
breed beeld van wat er mogelijk is en kan
de eerste schakel zijn naar de juiste hulp.’
Het innovatieproces leidde tot een pilot

waarin jeugd- en gezinswerkers in de
huisartsenpraktijken aan het werk gaan
om hulpvragen uit de wijk op te pakken.
Geraldine geeft leiding aan de uitvoering
van dit project: ‘We hebben voor een
plek in de artsenpraktijk gekozen omdat
ouders zich daar vertrouwd voelen en
omdat hulpvragen rond jeugd en gezin
vaak daar binnenkomen. De huisarts
kan die nu meteen bespreken met de
gezinswerker en die kan daar actie op
ondernemen.’

Concrete handvatten
Vanuit Hogeschool Viaa doet Els Bos-de
Groot, docent jeugdzorg en programmaleider jeugd bij de Werkplaats Sociaal
Domein, onderzoek naar de pilot. Jeugden gezinswerkers, huisartsen en ouders
worden geïnterviewd over hun ervaringen met deze pilot. De eerste resultaten
zijn positief. ‘Alle drie de groepen zeggen
dat deze hulp snel, laagdrempelig en
persoonlijk is. Ouders vinden het ook
een prettig idee dat de huisarts verwijst
naar een hulpverlener die hij zelf goed
kent en die dichtbij is. Dat geeft vertrouwen. En tot hun grote verrassing kunnen
ze vaak ook snel geholpen worden.’
De ondersteuning van de jeugd- en
gezinswerkers wordt als heel helpend
ervaren. ‘Ouders geven aan dat deze
hulpverleners veel kennis hebben van de
ontwikkeling van kinderen en gezinnen.
Ze krijgen heel concrete handvatten
waarmee ze aan de slag kunnen.’
Minder ‘etiketten’
Een groot winstpunt van de nieuwe route is volgens Els, Gert-Jan en Geraldine
dat er minder gemedicaliseerd wordt.

‘Gezinnen ervaren
de hulp als
laagdrempelig
en persoonlijk’
‘Artsen en ouders zijn kritischer geworden op het ‘etiketteren’ van kinderen’,
zegt Els. ‘Natuurlijk blijven er doorverwijzingen naar gespecialiseerde hulp nodig.
Maar zelfs dan vinden gezinnen het fijn
dat ze hun verhaal eerst bij de gezinswerker konden doen.’
Geraldine vindt het ook winst dat je
mindset heel anders is als je in de
wijk zélf werkt. ‘Ik heb jarenlang in de
jeugd-ggz gewerkt, maar de breedte
van het leven dringt minder door in zo’n
institutionele werkvorm. In de wijk kijk
je niet naar een deelaspect, maar pak je
hulpvragen over de volle lengte van de
levensdomeinen van een gezin op. Voor
gezinnen is dat veel prettiger. Door het
domeinoverstijgende werken maak je de
hulpverlening humaner.’

tekst B a s P o p k e m a | beeld El j e e

In 2015 gaf Zwolle de aftrap voor een
innovatieproces in de jeugdhulp. Allerlei
betrokken organisaties en burgers staken
de koppen bij elkaar om te kijken hoe de
zorg aan jongeren beter kon. Een speerpunt dat daaruit rolde, was het thema:
‘Zo licht als kan, zo zwaar als nodig’. Hoe
kon de keten zo ingericht worden dat
hulpvragen zo snel en licht mogelijk opgepakt worden? Zodat aan de ene kant een
verwijzing naar specialistische hulp wordt
voorkomen, en aan de andere kant juist
snel doorverwezen kan worden bij écht
specialistische problematiek.

‘Door het domeinoverstijgende
werken maak je de
hulpverlening
humaner’

Waar huisartsen voorheen vooral doorverwezen naar de jeugd-ggz, komen de
vragen over jeugd en gezin nu eerst op
het bordje van Gert-Jan. ‘Ik merk dat
huisartsen vaak ook moeten zoeken naar
de juiste oplossing. Ze vinden het prettig
om daarover te kunnen overleggen. Vaak
gaat het om gezinnen met multiproblematiek. Vanuit mijn expertise kan ik er
dan andere domeinen bij betrekken,
zoals schuldhulp of onderwijs. Ik houd
altijd ruggenspraak met de gz-psycholoog om te kijken of er sprake is van
psychische problematiek. Zo kunnen we
ook inschatten of er specialistische hulp
ingezet moet worden.’
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reportage

Het kloppende
hart van de wijk
In de Amersfoortse Vinex-wijk Vathorst staat een bijzonder gebouw: Hart van Vathorst. Hier
bundelen de gereformeerd-vrijgemaakte Ontmoetingskerk, de zorginstellingen Sprank en
Accolade en het kinderdagverblijf Bzzzonder hun krachten.

José Renes: ‘Het bezoek van
de kinderen aan de ouderen
is elke week een feestje’
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‘Gaan jullie naar de opa’s en oma’s?’, vraagt pedagogisch medewerker José Renes aan de kinderen in het kinderdagverblijf. Vijf
kinderen houden het lint vast waaraan ze in een rij het kinderdagverblijf uit lopen. Het is dinsdagochtend. We zijn in Hart van
Vathorst, in de ruimtes van Kindercentrum Bzzzonder. ‘We gaan
naar de opa’s en oma’s toe!’, zingt José door de gangen.
De opa’s en oma’s zijn de bewoners met dementie die in ditzelfde
gebouw wonen, bij Accolade Zorggroep. In de woonkamer zitten
acht oma’s en één opa aan tafel. Al snel zet José het liedje ‘Visje,
visje in het water’ in, waarna een gesprekje volgt over vissen en
de zee. ‘Opa en oma’s, hebben jullie vroeger weleens in de zee
gezwommen?’, vraagt ze. ‘Ja, heerlijk!’, zegt een van de oma’s.

Ze hebben toch een beperkt leven gekregen en met de kinderen
erbij worden ze weer actief in plaats van passief. We hebben het
gevoel dat zij willen zorgen voor de kinderen die komen spelen.
Geweldig om te zien!’
Dan komen er stukken spoorbaan op tafel. Opa helpt een jongetje met het in elkaar zetten van de baan. ‘Tjoeke, tjoeke, puf
puf’, doet José. Een oude vrouw zet zwijgend puzzelstukjes in
elkaar. Anderen kijken stoïcijns voor zich uit. ‘Een treintje ging uit
rijden van Amsterdam naar Rotterdam’, klinkt het liedje door de
ruimte.
José is niet geschoold in het werken met mensen met dementie, maar de kinderen en ouderen zijn qua niveau aan elkaar
gewaagd. Daardoor kost het haar weinig moeite. ‘Ze zingen even
graag de kinderliedjes of spelen met de Duplo en de treinbaan.
We gooien een bal naar elkaar over of bakken samen koekjes.’
Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. ‘Sommige ouderen zijn
erg in de war. Ze vragen vaak hetzelfde en weten niet goed wat
ze moeten doen. Bij de kinderen is dat heel anders: die plukken
de dag en maken zich geen zorgen.’

Spoorbaan op tafel
De kinderen en ouderen ontmoeten elkaar elke dinsdag een
uurtje. ‘Het liefst zou ik vaker willen gaan’, zegt José. ‘Maar de
bewoners van Accolade hebben ook hun eigen programma. Het
moet niet te druk voor hen worden.’ Het is iedere week weer een
feestje, vindt José. En niet alleen voor haar, maar ook voor de
kinderen en ouderen. ‘Deze ouderen leven er echt van op.
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web die met iedereen verbinding maakt. ‘Als ik bijvoorbeeld
op zoek ben naar bepaalde expertise voor Sprank, dan kijk ik of
Accolade het al in huis heeft en andersom. Toch is het niet zo
dat het zorgpersoneel heel gemakkelijk kan switchen tussen de
verschillende doelgroepen in dit huis. Ieder team heeft wel z’n
eigen expertise.’
Intussen komen er wel vragen van andere zorginstellingen: of
Hart van Vathorst plek heeft voor dementiepatiënten met het
syndroom van Down. ‘Want wij hebben kennis van beide doelgroepen. Wie weet hoe gemengd het hier over tien jaar is.’

Verbinding maken
In een zitje in de hal drinkt Henk Jan Bunschoten koffie met een
notenkoek uit de bakkerij, waar bewoners onder begeleiding
werken. Als zorgmanager is Henk Jan verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de zorg in Hart van Vathorst. Hij is in dienst van
zowel Sprank als Accolade. De ‘hartmanager’ is een spin in het

Henk Jan geeft een rondleiding door het pand. Overal werken
bewoners, of het nu in de schoonmaak, horeca, spoelkeuken,
wasserij of bakkerij is. In speciale ateliers zijn mensen aan de
slag met hout, kaarsen en stof. ‘En samen met Bzzzonder hebben
we een moestuin’, wijst hij naar buiten. ‘De groenten worden
hier in de winkel verkocht.’
Op de eerste etage laat Henk Jan de vergaderzalen zien. ‘Ze zijn
eigendom van de kerk, maar overdag worden ze gebruikt door
medewerkers van Hart van Vathorst, of verhuurd.’ Vandaag
houdt een bedrijf hier een brainstormsessie: teamgenoten plakken gekleurde memo-stickers op een flip-over.

Henk Jan Bunschoten: ‘Als ik op zoek ben naar
bepaalde expertise, kijk ik eerst bij onze partners’

moet ik doorverwijzen naar ouderlingen, een begeleider of vrijwilligers uit de gemeente. Ik ben dus wel op alle domeinen zichtbaar,
maar heb daar niet altijd concrete taken.’

Joost Smit: 'Ik ben hier echt de
dominee van de wijk'
Vinex-gemeente
Op de gang loopt Joost Smit, de predikant van de kerk in Hart van
Vathorst. Hij wandelt net van zijn werkkamer naast de kerkzaal naar
het restaurant in de centrale hal. Elke zondag drinken kerkgangers
hier na de dienst koffie. Smits werk is drastisch veranderd sinds
zijn gemeente is aangesloten bij Hart van Vathorst. De kerk telt 950
zielen, waarvan er 35 in Hart van Vathorst wonen. Veel van hen
komen op zondag ook in de kerk. ‘Onze jonge Vinex-gemeente is
daardoor van samenstelling veranderd. Er zijn meer ouderen bij
gekomen én er zijn meer mensen met een zichtbare handicap.’
En dan kan het gebeuren dat de predikant voorafgaand aan de
kerkdienst uitgebreid geknuffeld wordt door een zuster met Down,
waarna ze hem in de buik prikt: ‘Niet te lang preken hè, Joost. Ik
ken je langer dan vandaag!’
Ook bewoners die geen lid zijn van de gemeente, hebben soms
behoefte aan een geestelijk gesprek. Voor het pastoraat van alle
Hart van Vathorst-bewoners is een aparte ouderling aangesteld.
‘Ook al voer ik dus geen pastorale gesprekken in dit huis, ik spreek
veel bewoners wel in de wandelgangen’, zegt Joost. Hij heeft ook
meer dan voorheen contact met wijkbewoners. ‘Hier in het restaurant raak ik bijvoorbeeld aan de praat met ouders die hun kind
van het kinderdagverblijf komen halen of mensen die hier naar de
kapper gaan. Hen tref ik niet zo snel in de kerk. Ik ben hier echt de
dominee van de wijk.’
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Het effect van Hart van Vathorst
In 2016 opende Hart van Vathorst haar deuren. De droom:
het creëren van een inclusieve, zorgzame gemeenschap
met een positief effect op de wijk. Lukt dat? Hogeschool
Viaa en de TU Kampen houden een vinger aan de pols.
•H
 et Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa doet een meerjarenonderzoek naar Hart van
Vathorst. Wat voor invloed heeft het project op cliënten
en professionals, maar ook op kerkleden en mensen uit
de wijk? Is er bijvoorbeeld sprake van een intensiever
contact tussen wijkbewoners en mensen met een beperking? En wat verandert het project aan de manier van
werken van professionals, die hier actief samenwerken
met andere disciplines?
Jeannette Slendebroek-Meints, Marja Jager-Vreugdenhil,
Hart van Vathorst: Van droom naar werkelijkheid (nul
meting), www.viaa.nl/publicaties.
• T heoloog Koos Tamminga van de Theologische Universiteit Kampen doet een promotieonderzoek naar GKv de
Ontmoetingskerk. De kerk wil een inclusieve gemeente
zijn waar mensen met en zonder beperking met elkaar
samenleven. In hoeverre werkt dat? ‘In de kerk is lang
uitgegaan van het integratiemodel. In dat model wordt
gedacht vanuit het ‘iets doen voor …’. Terwijl het bij
inclusie gaat om ‘samen leven mét …’. Daarin is er meer
aandacht voor wederkerigheid. De vraag is: hoe zal de
overgang naar een nieuw model verlopen?’

tekst S j o e r d W ie l e n ga | beeld El j e e

Diep geloofsvertrouwen
Smit geniet van het contact met de bewoners van Hart van
Vathorst. Het maakt hem niet uit of je spastisch bent of Down hebt:
‘Waar het mij om gaat is: wie ben jij? Wat ik van hen leer is dat
geloven dieper gaat dan verstandelijke vermogens. Veel bewoners
hier hebben een dieper geloofsvertrouwen dan veel Vinex-yuppen
omdat ze al op vroege leeftijd in crises belandden. Er wonen hier
mensen die tot hun dertigste een gewoon leven leidden, maar door
een ongeluk of infarct opnieuw moeten leren leven.’
De eigen gemeente, de wijk, Hart van Vathorst: deze predikant
schaakt op meerdere borden, zoveel is duidelijk. Schuurt dat nooit?
‘Ik kan niet met iedereen die ik spreek echt de diepte in gaan. Hier
in huis word ik vaak aangesproken met een hulpvraag, maar dan

Bakker Erik
Joost is nog niet uitgesproken of iemand zegt dat Erik in de bakkerij
de dominee wil spreken. Hij loopt naar de keuken, waar het naar
verse baksels ruikt. Bakker Erik zit in een rolstoel, hij is spastisch.
Hij probeert de predikant iets duidelijk te maken, maar er zijn
alleen klanken te verstaan. ‘Erik wil graag lid worden van de kerk’,
zegt een Accolade-medewerkster. Smit zegt tegen Erik: ‘Ik heb
daarover een brief van je moeder gehad. We kunnen het zondagmorgen in de dienst bekendmaken.’ Erik schreeuwt het uit van
blijdschap, zijn stem galmt door de bakkerij. ‘Welkom’, zegt Joost.
Hij legt een hand op Eriks schouder. Erik lacht, straalt, schreeuwt
en beweegt uitbundig. De andere bakkers kijken glimlachend toe.
Dan is het tijd om de deur uit te gaan. Buiten haalt Joost, inmiddels
met een smartphone aan zijn oor, wat zwerfafval uit een plantenbak. Wie domeinoverstijgend denkt, houdt ook het stoepje
schoon ...
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TREND

Zingeving in de zorg
In zorg en welzijn dringt het besef door dat spiritualiteit en zingeving niet alleen thuishoren
in het domein van de geestelijk verzorger. ‘Zin’ krijgt steeds vaker een plek binnen de
reguliere zorg.

Aandachtsvelder met spirit
Elk verpleegkundig team heeft er wel een paar: de aandachtsvelders. Voor
hygiëne, wondzorg, medicatieveiligheid en ga zo maar door. Zo’n teamlid heeft
extra kennis over dat specifieke thema, waarmee hij collega’s ondersteunt
en cliënten verder helpt. Waarom dus niet een aandachtsvelder ‘zingeving’
aanstellen, als je de spirituele zorg wilt versterken? Dat is precies wat het Van
Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland gaat doen, met hulp van Viaa. ‘We willen graag dat de aandacht voor zingeving een wezenlijk onderdeel wordt van
ons zorgproces’, vertelt geestelijk verzorger Theotimus Streefkerk. ‘Daarom
gaat Viaa al onze verpleegkundigen opleiden in het aandacht geven aan spiritualiteit. Daarnaast krijgt elk team twee aandachtsvelders zingeving, die extra
geschoold worden. Zij kunnen inspringen bij vragen, en collega’s stimuleren
om ruimte te maken voor zingeving.’

3x publiek debat
Ook in het publieke debat klinkt de
roep om zin in de zorg.
• Scherp op ouderenzorg is een
manifest van Hugo Borst en
Carin Gaemers voor verbetering
van ouderenzorg.
• In het manifest Waardig ouder
worden roepen Max, KBO-PCOB
en ChristenUnie op om ouderen
een volwaardige plaats in de
samenleving te geven.
• Met het Gouden pact pleiten
humanistische organisaties voor
betekenisvolle, persoonlijke zorg.

Spiritualiteit op school
Het is een hele mond vol, de Taskforce Geestelijke Verzorging voor Zorg buiten
instellingen. Deze werkgroep van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers buigt zich
momenteel over de vraag hoe er buiten instellingen meer plek kan komen voor
zingeving in de zorg. Eén ding is al duidelijk, vertelt voorzitter Etje Verhagen, zelf
psycholoog en geestelijk verzorger: ‘Werkers in de zorg krijgen tijdens hun opleiding
te weinig handvatten mee voor spirituele zorg. Daarom is onderwijs een van de
speerpunten van onze taskforce. Samen met partijen uit het werkveld – waaronder
Viaa – gaan we nadenken hoe spirituele zorg een bredere plek kan krijgen in het
opleidingsaanbod, van mbo tot en met wo. Zodat je als zorgmedewerker niet alleen
somatisch en psychosociaal naar een cliënt leert kijken, maar ook spiritueel.’
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Zorgzame richtlijn
De opkomst van de palliatieve
zorg was een van de redenen
dat artsen, verpleegkundigen en
andere zorgverleners vroegen om
een duidelijke ‘handleiding’ voor
het bieden van spirituele zorg.
Daarvoor verscheen in 2009 de
eerste multidisciplinaire richtlijn
Spirituele Zorg. Onderzoeker en
geestelijk verzorger Joep van de
Geer was betrokken bij het opstellen. Hij werkt nu mee aan het
implementeren van de richtlijn –
met Ligare, een consortium voor
palliatieve zorg waarbij Viaa ook
betrokken is. ‘Samen ontwikkelen we onder meer een digitale
leerwerkplaats voor zorgverleners
in de palliatieve zorg. We stellen
ook coaches aan om de richtlijn te
implementeren.’ Intussen wordt
alweer hard gewerkt aan een
herziene richtlijn. Die zal meer
evidence based zijn: op basis van
recent wetenschappelijk onderzoek.

App voor levensvragen
Tel ik nog wel mee? Heb ik wel goed geleefd? Ouderen worstelen soms in stilte
met complexe levensvragen. Viaa heeft een webapp ontwikkeld die zorgverleners helpt om deze vragen bespreekbaar te maken. De app werkt met concrete
opdrachten, zoals: ‘Bedenk wat jij in je laatste zorgmoment hebt gedaan om een
betekenisvol contact met een oudere te hebben’.
www.viaa.nl/levensvragen

In het project EPICC werken partners
uit 25 Europese landen samen aan
beter onderwijs over zingeving in de zorg.
epiccproject.wixsite.com/epicc
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Viaa verzorgt de minor Zorg en Zingeving (Verpleegkundige Aandachtsvelder
Zingeving). Op dit gebied kan ook nascholing gevolgd worden.

Zingeving op recept
Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben over het algemeen een geestelijk verzorger binnen hun muren. Maar sinds de scheiding van wonen en zorg groeit de
behoefte aan ‘extramurale’ spirituele zorg. ‘Er zijn nogal wat ouderen die eenzaam
zijn en nergens naartoe kunnen met hun levensvragen’, merkt Coosje Meerveld.
De oud-studente van Hogeschool Viaa werkt als geestelijk verzorger voor Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en zorgorganisatie Careaz. ‘Wij zijn nu
bezig om ook búíten de muren van onze instellingen diensten op te zetten op het
gebied van zingeving. We trainen bijvoorbeeld medewerkers van de thuiszorg in het
bespreekbaar maken van zingevingsvragen. En we werken aan een pilot ‘zingeving
op recept’, waarbij de huisarts doorverwijst naar geestelijk verzorgers.’
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rondetafelgesprek

Vier professionals in gesprek
over grenswerk

Samen aan
de stamtafel
De tafelgenoten: een lector, een student,
een docent en een veldwerker. Het gespreks
onderwerp: domeinoverstijgend werken.
Hoe haal je het beste uit de samenwerking
tussen verschillende disciplines? ‘Meer
lummeltijd, dát is nodig. Dat je de ruimte
krijgt om elkaar écht te leren kennen.’
Aan de tafel, van links naar rechts
• Tonnis Bolks is docent en adviseur aan de Educatieve Academie van Viaa. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van de
minor (Samen)werken in het brede jeugddomein.

• Rick Grasdijk studeert verpleegkunde aan Viaa. Als onderdeel van zijn studie Verpleegkunde volgt hij een minor Zorg
en Zingeving (Verpleegkundige Aandachtsvelder Zingeving).
•M
 arja Jager-Vreugdenhil is lector Samenlevingsvraagstukken aan de Academie Social Work & Theologie van Viaa.
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•A
 nita Antuma werkt bij Philadelphia als coördinerend
gezinsbegeleider voor mensen met een beperking.
Daarnaast volgt ze een deeltijdstudie Godsdienst-Pastoraal
Werk aan Viaa.
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Een paar jaar geleden had nog amper
iemand van de term gehoord: ‘domeinoverstijgend werken’. Maar ook toen al
was duidelijk dat samenwerking tussen
zorgprofessionals hard nodig is om mensen met een zorgvraag goed te kunnen
helpen. ‘Vanuit de cliënt was er natuurlijk
altijd al behoefte aan’, opent Marja het
gesprek. ‘Niemand zit te wachten op
tien hulpverleners die langs elkaar heen
werken. Eén van de redenen voor de
transitie in zorg en welzijn was juist dat de
zorg meer om de méns heen zou worden
georganiseerd. En daarvoor moet je meer
samenwerken.’
Eigenlijk is het niet meer dan logisch, zegt
Rick: ‘Je werkt met mensen, en mensen
bestaan niet uit één deel of domein. Als
verpleegkundige kan ik nooit alle zorg bieden die iemand nodig heeft. Het is dus belangrijk dat je ziet waar er gaten vallen en
dat je kijkt hoe je die kunt opvullen. Zelf,
of – vaker nog – met hulp van anderen. In
mijn vakgebied merk ik bijvoorbeeld dat
de focus heel sterk ligt op de medische
zorg, terwijl zorg rond zingevingsvragen
net zo belangrijk is. Zingeving is misschien
wel het beste medicijn voor mensen.
Daarom volg ik nu een minor over zorg en
zingeving, zodat ik ook dat domein in mijn
werk kan meenemen.’
Relationele lenigheid
Wat heb je als professional nodig om domeinoverstijgend te kunnen samenwerken?
Marja: ‘Het begint ermee dat je van jezelf
goed weet wat je eigen expertise is, zodat
je ook weet waar die ophoudt en waar je
dus een ander nodig hebt. Je moet ook
kennismaken met het beroepsprofiel van
de andere hulpverleners. Maar het gaat
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verder dan dat, het relationele is minstens
zo belangrijk. Wie is die andere hulpverlener, waar is hij of zij goed in, wat vindt hij
belangrijk?
Anita: ‘En het is best een kunst om voor
jezelf te durven toegeven dat je ergens
minder of geen verstand van hebt. Dat
hoort bij een professionele houding, maar
zeker voor een beginnend beroepsbeoefenaar kan dat ingewikkeld zijn. Ik merkte

Tonnis: ‘Domeinoverstijgend werken vraagt
van een professional dat je een goed ontwikkeld reflectief vermogen hebt en weet
waar je zelf staat. Relationele lenigheid
vind ik ook een passende term: als je
samenwerkt met professionals van andere
vakgebieden, moet je een bepaalde flexibiliteit en handigheid hebben. Communicatie
is heel belangrijk: jij vindt dit, de ander
vindt dat, hoe ga je daarmee om?’

Tonnis: ‘Goede communicatie is essentieel: jij vindt dit, de
ander vindt dat, hoe
ga je daarmee om?’
pas bij een jongere collega dat zij dacht dat
ze een heleboel dingen al moest kunnen.
Het is essentieel dat je terug durft te vallen
op andere collega’s die net iets meer weten van een bepaald thema. Het helpt als
je de tijd neemt om af en toe met elkaar
te praten, zodat je ervaringen kunt delen
en bespreken. Maar die ‘lummeltijd’ bij de
koffieautomaat is er vaak niet.’
Rick: ‘Verpleegkundigen bijvoorbeeld zijn
vaak heel erg gericht op het oplossen van
dingen, ze willen iets dóén. Maar soms
is het beter om even iets te láten en een
probleem in een overleg met anderen te
delen. Dan kun je kijken welke oplossing
nu echt meerwaarde heeft. Door vallen en
opstaan kom je erachter dat het ook kan
helpen om een ander in te schakelen.’

Marja: ‘Neem bijvoorbeeld een wijkteam. Daar zitten jeugdhulpverleners en
maatschappelijk werkers nu bij elkaar. Dat
levert heel boeiende processen op. De
jeugdhulpverlener is – even gechargeerd
gezegd – in het algemeen gewend om te
problematiseren, terwijl de maatschappelijk werker gewend is om te normaliseren.
Dat kan best weleens botsen, omdat
je dezelfde verschijnselen bij een kind
bijvoorbeeld heel verschillend uitlegt. Wat
de één problematisch vindt, vindt de ander
normaal.’
Tonnis: ‘Je moet ook voortdurend kijken
of je dezelfde taal spreekt, want een
professional uit een ander werkveld kan
onder een bepaalde term iets heel anders
verstaan. Je kunt wel dénken dat je elkaar
snapt, maar is dat ook echt zo?’

Rick: ‘Als verpleegkundige wil ik graag
iets dóén, maar
soms is het beter
om iets te laten’

Werkers in jullie vakgebieden moeten
‘breed’ kunnen kijken. Tegelijkertijd heb
je specifieke vakkennis nodig om mensen
goed te kunnen helpen. Hoe houd je die
twee kanten in evenwicht?
Marja: ‘In het wijkwerk merk ik dat
wijkteams ernaar streven om als team
generalistisch te zijn, zodat ze de breedte
van zorg in huis hebben. Intussen heeft
elk teamlid wel zijn eigen expertise. In de

vakliteratuur wordt weleens gesproken
over de T-shaped professional. De ligger
van de T staat voor een brede algemene
kennis, waardoor je verbinding kunt maken
met andere professionals. De staander
staat voor specialistische vakkennis. Die
twee versterken elkaar.’
Anita: ‘De kracht zit ‘m erin dat je de juiste
combinaties maakt en gebruikmaakt van
elkaars kennis en potentie.’
Spin in het web
Krijgen professionals vanuit de opleiding
genoeg mee om op die manier samen te
werken?
Rick: ‘Ik vind zelf dat ik tijdens mijn studie
Verpleegkunde veel leer over wat allerlei
verschillende disciplines doen, en waar ik
andere zorgverleners voor kan inzetten. Als
verpleegkundige word je ook echt opgeleid
om een regisseursrol in te nemen, als spin
in het web van de formele en informele
zorg rond een cliënt.’
Tonnis: ‘Tegelijk vind ik die regievoering
nog wel een spannende: wie signaleert
de hulpvraag en pakt hem op? Neem mijn
vakgebied, het onderwijs. Als er iets is met
een kind in de klas, dan hoop je dat dat
wordt gesignaleerd door de leerkracht, dat
er actie wordt ondernomen en dat de regie
wordt opgepakt. Ik vind het belangrijk dat
studenten aan de pabo leren hoe belangrijk die signaleringsfunctie is. Dat is een
grote verantwoordelijkheid en een van de
hoofdtaken van een leerkracht.’
Toevalstreffer
Is altijd duidelijk bij wie de regie ligt?
Marja: ‘Het beleidsideaal is natuurlijk dat
de cliënt uiteindelijk zelf de regievoerder
is. Maar dat kan niet iedereen, denk maar

Marja: ‘Het kan
best weleens botsen
omdat de ene hulpverlener een situatie
heel anders uitlegt
dan de andere’
aan het kind. Vaak pakt degene die iets
signaleert als eerste de regie. Daarna is het
belangrijk om te kijken wie welke zorg oppakt en wie daarover de coördinatie voert
– en dat kan per hulpvraag verschillen.’
Anita: ‘Ik heb toch ook wel meegemaakt
dat níémand die regierol pakt. Soms zijn
er simpelweg niet genoeg uren om de zorg
te kunnen leveren die nodig is, en soms
blijven zaken ook liggen door administratieve rompslomp. Sinds de transitie zie
ik wel dat de lijntjes tussen verschillende
vormen van zorg duidelijker zijn, zodat
een cliënt minder snel tussen wal en schip
valt. Ik weet het wijkteam snel te vinden
als onze organisatie bepaalde zorg niet kan
bieden. En andersom verwijst het wijkteam
zo nodig naar mij door. Vroeger was het
misschien meer een toevalstreffer dat je
elkaar als zorgverleners tegenkwam, nu is
het vanzelfsprekender.’
Werkateliers
Welke thema’s rond samenwerking vragen
om meer doordenking?
Marja: ‘Het veld van zorg en welzijn is
eigenlijk continu in beweging. Als professional en als team moet je dus een permanent lerende houding ontwikkelen. Je moet

leren omgaan met die steeds wisselende
contexten. Daar valt nog wel winst te
behalen.’
Anita: ‘Lange tijd dachten we dat na elke
reorganisatie de zaken weer stabiel zouden
worden, maar nu buitelt de ene verandering over de andere heen en dat zal voorlopig zo blijven. Je moet dus heel flexibel zijn.
Het is belangrijk dat je daar tools voor krijgt
en dat de randvoorwaarden van je werk
helder zijn.’
Marja: ‘Dat vraagt ook om andere vormen
van nascholing. Ik merk dat er bij professionals minder behoefte is aan trainingen
of cursussen, maar meer aan samen leren,
bijvoorbeeld in werkateliers. Het is dan
niet de docent die een blok kennis komt
overdragen, nee: je deelt ervaringen,
stelt elkaar vragen en helpt elkaar verder
vanuit je eigen expertise. We mogen in de
opleiding ook nog meer aandacht besteden aan het kijken over grenzen. Nu wordt
vooral geleerd waar de grens van je vak
ligt en wat vooral niet mag. Maar je moet
ook leren wat wél mag en waar kansen zijn
om elkaar te ontmoeten en samen op te
trekken. Soms is er meer mogelijk dan je
denkt. Dat zijn we nu langzamerhand aan
het ontdekken.’

Anita: ‘Je moet
kunnen toegeven
dat je van sommige
zaken te weinig
verstand hebt’
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best practice

Een kring van zorg
rond het kind

‘In het Zorg Advies Team bespreken we
multiproblematiek met professionals van
verschillende domeinen’

Leerkracht, pedagogisch medewerker, ib’er, schoolmaatschappelijk werker: bij gereformeerd
kindcentrum Het Saffier in Zwolle zetten ze samen de schouders onder goede kindzorg.

V.l.n.r. Karina van der Starre, Janne-Machteld Drijfhout, Dianne Sandink, Sabine Jacobs.

Het Saffier in de Zwolse Vinex-wijk Stadshagen bruist van leven. Ruim 200 kinderen krijgen hier onderwijs en opvang.
Elk van hen heeft een eigen karakter,
thuissituatie, en soms ook de zorgen die
daarbij horen: van het leren omgaan met
hooggevoeligheid of hoogbegaafdheid
tot scheidingssituaties en gedragsproblematiek. ‘Vaak zijn het de leerkrachten die
zorgvragen het eerst in beeld hebben’,
vertelt directeur Janne-Machteld Drijfhout. ‘Ouders komen met een hulpvraag,
of een leerkracht signaleert zelf een probleem en bespreekt dat met de ouders.
Meestal komt zo’n hulpvraag dan terecht
bij de intern begeleider (ib’er). Zij kijkt
welke hulp het beste past.’
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Snel zorg inzetten
Schoolmaatschappelijk werker Karina van
der Starre is onderdeel van het sociaal
wijkteam en verbonden aan vijf scholen
in Stadshagen. Eén dagdeel per week is ze
op Het Saffier zodat de toegang tot ‘hulp’
voor ouders en kinderen heel laagdrempelig is. ‘Een deel van de ondersteuning
kan ik zelf op school geven, maar ik
signaleer ook wanneer ik er andere hulp
bij moet betrekken. In het wijkteam kan ik
bijvoorbeeld een psycholoog laten meedenken, en zo nodig gespecialiseerde hulp
inschakelen.’
Het voordeel van deze manier van werken
vindt Karina dat je snel zorg kunt bieden.
Tegelijkertijd ziet ze dat de transformatie
van de jeugdzorg mede ingegeven is door
een bezuinigingsslag. ‘Daar waar heel
complexe jeugdzorg nodig is, blijft het puzzelen. Ik merk dat ik vaker overbruggingszorg aanbied omdat er bijvoorbeeld een
wachtlijst is voor gespecialiseerde hulp.’
Grenzen vervagen
Kindcentrum Het Saffier werkt intussen
ook nog op andere manieren aan integrale
kindzorg. Behalve de basisschool zit er een
kinder- en buitenschoolse opvang binnen
de muren. Ze werken regelmatig samen
om kinderen passende ondersteuning te
geven. ‘Als ik zorgen heb over een kind
bij de opvang, bespreek ik die natuurlijk
eerst met de ouders’, zegt pedagogisch

medewerker Sabine Jacobs. ‘Maar met
hun toestemming kan ik ook met een
leerkracht in gesprek gaan: zie jij dit
gedrag ook bij een kind, en wat is jouw
aanpak? Op die manier kun je kinderen
beter begeleiden. De Kanjertraining –
een sociale-weerbaarheidsmethode –
gebruiken we bijvoorbeeld zowel op
school als op de kinderopvang. Zo vervaagt
de grens tussen school en opvang steeds
meer, zodat ze goed op elkaar aansluiten.’

Dialoog tussen onderwijs en
jeugdhulp
Hogeschool Viaa deed in 2016
onderzoek naar het domeinoverstijgend samenwerken van professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp. Door de ontwikkeling richting
passend onderwijs en de transitie
in de jeugdzorg trekken deze twee
domeinen steeds vaker samen op.
Maar – zo wijst het onderzoek uit
– voor goede samenwerking is een
aantal zaken nodig. Een kernpunt
is het belang van ontmoeting en
dialoog tussen werkers uit onderwijs en jeugdhulp. Dat vraagt om
een gemeenschappelijk denkkader.
Het zogeheten systeemtheoretisch
ontwikkelingsperspectief blijkt een
uitstekend handvat: het helpt professionals om gezamenlijke doelen
en benaderingswijzen vast te stellen.

Els Bos-de Groot & Tanja van der
Vinne, Behoeften en richtlijnen in de
samenwerking onderwijs en jeugdhulp, www.viaa.nl/publicaties.
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Twee routes
Vóór de transitie in het sociaal domein
had ib’er Dianne Sandink soms wel met
tien verschillende instanties te maken als
ze passende zorg moest zoeken voor een
kind. Tegenwoordig kan ze in hoofdlijnen
kiezen uit twee routes. ‘De eerste route is
die via Karina van der Starre, onze schoolmaatschappelijk werker. Veel hulpvragen
bespreek ik met haar. Als ouders zich
ergens zorgen over maken kunnen ze –
alleen of samen met hun kind – bij Karina
langskomen voor een gesprek. Omdat Karina deel uitmaakt van het sociaal wijkteam,
kan zij ook expertise inroepen of andere
vormen van zorg inzetten. De tweede
route is die via Florion, onze scholenvereniging, waar ik hulpvragen kan bespreken
met de orthopedagoog.’
Soms worstelt een kind niet met één probleem, maar is er sprake van multiproblematiek. Dan roept Dianne het Zorg Advies
Team bij elkaar, een ondersteuningsteam

dat meestal bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, een GGD-verpleegkundige, de trajectbegeleider van Florion, de
leerkracht, de ouders, en Dianne zelf. ‘Met
al die domeinen samen kun je breed kijken
naar passende hulp.’

23

S tudent

‘In dit vak moet je
jezelf voortdurend
blijven vernieuwen’

‘Het helpt om over de grenzen van
je eigen opleiding heen te kijken’

‘Ik wil het verhaal van
een cliënt leren kennen’

Harmen Kasper is vierdejaarsstudent Social Work aan Hogeschool Viaa. Zijn stage bij een
sociaal wijkteam was een schot in de roos. ‘Elke dag is weer anders en die uitdaging spreekt
me aan.’

Haar interesse in de verpleegkunde begon in het ziekenhuis, maar nu is het vooral de
‘bemoeizorg’ die trekt. Vierdejaarsstudent Verpleegkunde Ruth Koopman: ‘Ik wil meer geven
dan alleen medische hulp.’

‘In dat jaar heb ik gezien hoe verschillende domeinen effectief kunnen samenwerken. Op de werkvloer van ons wijkteam
waren allerlei specialismen vertegen-

woordigd. Kreeg ik een vraag binnen over
een rollator, dan schoof ik even aan bij
mijn Wmo-collega. Voor jeugdzorg stapte
ik weer een bureautje verder. Dat vond
ik leuk: ik ben geschoold als maatschappelijk werker, maar ik kijk graag over de
grenzen van mijn eigen opleiding heen.
Daardoor groeit je kennis en dat helpt om
mensen de juiste zorg te bieden.’
‘Het belangrijkste advies tijdens mijn
stage was: blijf dicht bij jezelf, maar durf
ook kritisch naar jezelf te kijken. Dit is een
vakgebied dat voortdurend verandert en
daarom moet je jezelf blijven vernieuwen.
In een multidisciplinair wijkteam is daar
ook ruimte voor. Je bespreekt veel en

geeft elkaar voortdurend feedback. Dat
heb je ook nodig, want je moet leren om
stevig in je schoenen te staan. Soms moet
je harde keuzes maken en kun je een
cliënt niet geven wat hij wil.’
‘Toen ik aan deze studie begon, wist ik
nog niet wat ik na mijn opleiding wilde
doen. Nu zou ik solliciteren naar een plek
in een sociaal wijkteam. Ik zie de nood in
onze samenleving en het past bij me om
in actie te komen. In deze rol kan ik echt
iets voor mensen betekenen.’

‘Ik had nooit gedacht dat ik Verpleegkunde zou gaan studeren. In mijn vwo-tijd
wilde ik naar het conservatorium, maar ik
had niet voldoende muziekkennis om die
stap te maken. Na mijn eindexamen heb
ik daarom een keuzejaar aan Hogeschool
Viaa gevolgd, waar je kennismaakt met
de verschillende opleidingen. Na een dag
meelopen in een ziekenhuis wist ik dat ik
Verpleegkunde wilde gaan doen.’
‘Het ‘er zijn’ voor mensen spreekt me
aan in dit werk. Ik wil niet alleen maar
lichamelijke zorg geven, maar ook een
stukje geestelijke zorg. Want als het
psychisch goed met je gaat, heeft dat ook
een positief effect op je lichaam. Tijdens

mijn stages in de ouderenzorg ontmoette
ik regelmatig mensen die heel eenzaam
waren. Alleen het luisteren naar iemands
verhaal was soms al genoeg om verbetering te brengen.’
‘Om meer te leren over de psyche heb
ik stage gelopen bij de FACT-kliniek van
Dimence in Zwolle, waar ik heb leren
omgaan met psychische stoornissen. Daar
ontdekte ik dat de ‘bemoeizorg’ me trekt:
de thuiszorg aan psychiatrische patiënten. In dat werk kun je lichamelijke en
psychische zorg combineren. Je leert deze
cliënten goed kennen, want je moet eerst
een vertrouwensband opbouwen voordat
je zorg kunt verlenen. Bovendien werk je

intensief samen met andere disciplines,
zoals psychiaters en andere behandelaars.
Daardoor krijg je een nog completer
beeld van een cliënt.’
‘De opleiding stimuleert mij om me
verder te ontwikkelen in mijn vak. Tijdens een intervisie heb ik bijvoorbeeld
besproken dat ik in spannende situaties
met cliënten de neiging heb om weg te
vluchten. Nu stap ik over die angst heen
en ga ik over tot actie. Je krijgt tijdens je
studie ook een behoorlijke bagage mee.
En dat merk je: op de werkvloer word je
gezien als iemand die breed kan kijken en
je inbreng wordt serieus genomen.’
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‘Het afgelopen jaar heb ik stage gelopen
bij het wijkteam Zwolle-Noord en bij Hart
voor Zwolle, een initiatief van vrijwilligers
die zich inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Op beide plekken werkte ik actief
mee aan intakes en koppelde ik mensen
aan de hulp die ze nodig hadden. Bij Hart
voor Zwolle ligt de focus vooral op het
zoeken van een maatje voor mensen die
eenzaam zijn. Bij een wijkteam is het
natuurlijk veel breder: van een rolstoelaanvraag tot jeugdhulp of thuiszorg.‘
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‘Door de samenwerking
met andere disciplines
krijg je een completer
beeld van een cliënt’
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docent/ onderzoeker

‘Vraagstukken rond jeugd
en gezin kún je gewoon niet
geïsoleerd aanpakken’

C olumn

Ethiek op tafel
Daar zitten ze dan: de huisarts, de sociaal werker, de jeugdconsulent, de medewerker van Veilig Thuis, een lid van het Zorg Advies Team, de gezinstherapeut en ook
nog de schuldhulpverlener. Rond een ovalen tafel, in afwachting van deze bijzondere teambespreking. Alle gesprekspartners zijn betrokken bij hetzelfde gezin. Het
is prototypisch een multiprobleemgezin: er zijn grote schulden, moeder is alcoholist en ook nog verstandelijk beperkt. Vader is werkloos en heeft een crimineel
verleden. De kinderen gaan zonder ontbijt naar school, met veel te weinig warme
kleren. Buren maakten zich zorgen en meldden dit bij Veilig Thuis.

‘In onze minor leren studenten het
perspectief van de ander te zien’
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‘Begin 2015 gaven mijn collega Els Bos
en ik een masterclass aan Viaa over domeinoverstijgend werken. Die kwam niet
uit de lucht vallen: ik was in de periode
daarvoor veel met het onderwerp bezig
geweest. Naast mijn baan bij Viaa werk
ik als orthopedagoog en in dat werk liep
ik op tegen de schotten tussen jeugdhulp
en onderwijs. Vraagstukken rond jeugd
en gezin kún je gewoon niet geïsoleerd
aanpakken, daarvoor moet je domeinoverstijgend samenwerken.’
‘De afgelopen jaren heb ik intensief
onderzoek gedaan naar interdisciplinair
werken. Daarin werkte ik met professionals uit verschillende disciplines
die sámen onderzoek deden naar een
bepaalde vraag. Doordat je verschillende

vakgebieden integreert in je onderzoeksopzet, leer je over en weer van elkaar. Dat is ook nodig: wil je bijvoorbeeld
een goed pedagogisch klimaat creëren
in een integraal kindcentrum, dan moet
je samen vanuit hetzelfde kader leren
werken.’
‘Met onze minor (Samen)werken in het
brede jeugddomein leiden we studenten van de verschillende academies op
voor dit interdisciplinaire werken. In
hun opleidingen krijgen ze natuurlijk
competenties voor samenwerking aangereikt, maar dan vooral bínnen hun eigen
discipline. In de minor laten we hen over
de grens van hun eigen vak kijken. Daarvoor gaan ze ook in de praktijk aan de
slag, met opdrachten rond bijvoorbeeld

sociale veiligheid, armoedeproblematiek
of opvoedondersteuning.’
‘De winst is dat studenten zich bewust
worden van elkáárs expertise. Ze leren
elkaars taal spreken, gaan meerdere perspectieven zien en ontdekken hoe verrijkend het werken met andere disciplines
is. Voor veel studenten is dat nieuw: hoe
vaak spreek je als pabostudent nu een
student Verpleegkunde? Vaak kost het
echt tijd om elkaar te leren begrijpen.
Het is een zoektocht – dat merk ik ook
in mijn eigen onderzoek. Maar het is
superleuk om te doen, omdat dit heel
veel oplevert voor kind en gezin. Je verbindt de verschillende leefwerelden van
kinderen met elkaar.’

Dit is het moment om stil te staan bij de verschillende opvattingen en waarden van
al die hulpverleners aan tafel. Met een ethische blik onderzoeken we samen deze
casus. Alle gesprekspartners reflecteren erop vanuit hun eigen optiek en expertise.
Door welke waarden of richtlijnen laat je je leiden?
Volgt uit dit gesprek een beslissing? Nee. Wel begrijpen de deelnemers beter elkaars standpunten en zijn ze bereid om de eigen beroepscode los te laten, inclusief
de cultuur van de organisaties waar ze uit voortkomen. Ter plekke stappen ze over
hun eigen beroepsgrenzen heen. Met lef zoeken ze naar onorthodoxe oplossingen
die dit gezin echt kunnen helpen. De discussie over de beste aanpak is nu goed op
gang. Zo ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ingrijpende
beslissingen die ze als professionals moeten gaan nemen. Een mooi voorbeeld hoe
ethische reflectie werkt.

Alies Struijs, ethicus en senior adviseur van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid
en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

‘Met lef zoeken de
hulpverleners naar
onorthodoxe
oplossingen’

Leestip • In de publicatie Samen zorgen
in de wijk analyseert het Centrum voor
Ethiek en Gezondheid ethische vragen
rond het samenwerken op wijkniveau.
www.ceg.nl/publicaties
tekst a l i e s s t r u i j s
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Docent en onderzoeker Tanja van der Vinne realiseerde zich een paar jaar geleden al dat
interdisciplinair werken een plek verdiende in de Viaa-opleidingen. Dit najaar startte de
minor (Samen)werken in het brede jeugddomein, die ze mee vormgaf.

Vandaag gaan we dieper op deze casus in. Ieder van ons twijfelt. Hoe moeten we
ingrijpen? Dit is een lastige opgave, vanwege de complexiteit van de casus, maar
ook vanwege de bonte samenstelling van het gezelschap. Beroepscodes, richtlijnen, professionele standaarden en stappenplannen vliegen over tafel. Een van de
deelnemers stelt dat de casus simpel is op te lossen. Een morele discussie hierover
is overbodig. Bij een vermoeden van kindermishandeling volg je toch gewoon de
5-Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Die biedt een
prima handvat! Een ander reageert: ‘Ach, maar die meldcode zegt niets over het
alcoholprobleem van deze moeder – die ook nog verstandelijk beperkt is. Zo blijven
we dweilen met de kraan open.’
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Op zoek naar bezielde
professionaliteit
Wat is het hart van je werk? Het Kenniscentrum van Viaa vroeg professionals wat hen bezielt
en hoe ze die bezieling vormgeven en vasthouden. De resultaten van een eerste verkenning.

In het Viaa-Kenniscentrum werken de drie
lectoraten van de academies Health Care,
Social Work & Theologie, en Educatie
samen. Ze proberen er hun krachten te
bundelen, vooral daar waar hun onderzoeksdomeinen elkaar raken. Domeinoverstijgend samenwerken in onderwijs,
zorg en welzijn is zo’n raakvlak. Maar
wat is het hart van die samenwerking?
Daarover ging het Kenniscentrum de
dialoog aan met relaties uit het werkveld
aan de hand van het begrip ‘bezielde professionaliteit’. Bij een eerste verkenning
bleek er een aantal thema’s naar voren te
komen om verder over na te denken.

‘Door werkdruk, administratie
en een negatief werkklimaat
kan de bezieling onder druk
komen te staan’
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Enthousiasme en irritatie
De deelnemers aan de dialoog begonnen
met het aftasten van het begrip ‘bezielde
professionaliteit’ zelf. In eerste instantie
zeggen ze niet vaak in die termen over
hun werk te denken. Ze krijgen er ook verschillende beelden bij, van enthousiasme
(‘werken vanuit je hart’) tot irritatie (‘ik
krijg er de kriebels van’). Toch blijkt het

begrip bij nader inzien overtuigingen en
ervaringen op te roepen die maken dat
professionals in zorg, welzijn en onderwijs
zich realiseren ‘waar ze het voor doen’ en
‘wat maakt dat ze het volhouden’. Ze willen kundige werkers zijn die zich inzetten
om goed te doen voor andere mensen.
De leerkracht voor de klas heeft een hart
voor kinderen, de sociaal werker toont
compassie voor zijn cliënten, de verpleegkundige zet zich met passie in voor haar
patiënten.
Persoonlijke toerusting
Het hoeft geen betoog dat vaak wordt
ervaren dat de praktijk weerbarstig is. De
manier waarop professionals met collega’s of voor organisaties werken, kan eisen stellen aan de kundigheid of de inzet
van werkers in zorg, welzijn en onderwijs.
Daardoor kan de ‘match’ tussen bezieling
en professionaliteit onder druk staan. Wie
kent niet de problemen van werkdruk,
administratieve last of een negatief werkklimaat? Zowel het zorgen voor jezelf als

voor de mensen om je heen kan dan op
het spel komen te staan.
In de praktijk en in de opleiding is daarom
toerusting nodig op het vlak van persoonlijke kwaliteiten, de interactie met
anderen, en het functioneren binnen de
organisatie. Niet alleen om een bezielde
professional te worden, maar ook om er
een te blijven. Dit bleek voor alle drie de
domeinen van de academies op te gaan.
Spanning
Uit deze eerste verkenning kwamen belangrijke vervolgvragen voort. Welke factoren in de werksoort en de werkomgeving belemmeren of bevorderen de match
tussen bezieling en professionaliteit het
meest? Hoe kom je die match en de
bedreigingen ervan tijdig op het spoor?
Hoe kan bezieling het professioneel
werken precies verrijken en verbeteren?
Wat heeft de ‘eindgebruiker’ of belanghebbende van zorg, welzijn en onderzoek
eraan? Kortom, hoe houd je hart voor je
vak en hoe merkt de ander dat?
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In onze dialoog blijkt dat de thema’s
vorming, bedreiging en bescherming van
bezielde professionaliteit gedeeld worden
door alle drie de werkvelden van de
academies.

Oefening in zelfvertrouwen
De gesprekspartners ervaren het als een
levenslang proces om te leren bezieling
vast te houden. Het gaat niet vanzelf.
Het kan wegslijten, met name door
de werkdruk en de organisatorische
inbedding van het werk. Het vraagt echt
oefening, aandacht en steun van collega’s
en leidinggevenden om zelfvertrouwen
en energie te behouden. Zo zegt een
leidinggevende uit de wereld van het
welzijnswerk: ‘… Ik kom uit de financiële

Appèl op opleidingen
Spanning kan ook voortkomen uit de
confrontatie met andere culturen, die
de eigen bezieling als professional niet
herkennen of erkennen. Welke kennis,
houding en vaardigheden hebben vakmensen dan nodig om daar met bezieling
in te blijven staan? Het is nog zoiets waar
we graag antwoord op zien. Kortom, de
leerkracht voor de klas, de sociaal werker
in de wijk, de verpleegkundige aan het
bed: ze willen het goede blijven doen en
echt contact hebben en ze voelen tegelijkertijd aan den lijve hoe zij soms tegen de
stroom in roeien.
Dit doet een appèl op opleidingen en
instellingen om hier behoedzaam mee om
te gaan. Volgens de gesprekspartners in
het werkveld is dit ook heel goed mogelijk
en gebeurt het gelukkig ook veel. Verder
onderzoek kan helpen om de belemmerende en bevorderende factoren van
de match tussen bezieling en professionaliteit te verhelderen en die match te
versterken.

‘Het vasthouden
van bezieling is een
levenslang proces’
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Wat valt deskundige buitenstaanders op aan de resultaten van de verkenning over
bezielde professionaliteit? Twee reacties van critical friends.

Yfke Nawijn:
‘Staar je niet blind op
het innerlijk, maar kijk

Simon Polinder:

‘In professies als zorg, welzijn en
onderwijs ervaart iedereen dat de persoon ertoe doet. Bezieling komt dan
wel vanbinnen (‘gedrevenheid’, ‘bewogenheid’ e.d.) maar komt vooral tot
uitdrukking als het wordt gerealiseerd
(‘betrokkenheid’, ‘aandacht’). Bezielde
professionaliteit is iets dat principieel
relationeel is, dat ontstaat in relaties
(‘presentie’, ‘zorgzaamheid’). Staar je
dus niet blind op het innerlijk van het
individu, maar kijk naar de interactie
waarin bezielde professionaliteit blijkt.
Maak het dan ook niet alleen onderwerp van zelfreflectie maar breng het
aan het licht in vormen van overleg
zoals moreel beraad, zodat personen
tot hun recht komen.’

‘Een professional verhoudt zich tot ten minste vier krachtenvelden: zijn werk, zijn
persoon, zijn organisatie en zijn cliënt. Dat vormt zijn identiteit als professional.
Spanning ervaren tussen die krachtenvelden is niet per se slecht. Je professionele
identiteit is dynamisch, geeft steeds grenservaringen, blijft in beweging, vraagt actieve reflectie. Het is beter een integere afweging van de invloed van die krachtenvelden op je bezieling te maken dan een kunstmatige scheiding aan te brengen
tussen die identiteiten. Die geven immers elk een eigen soort bezieling.
Pas dus op dat je bezielde professionaliteit niet vooral verbindt met het persoonlijke. Overvraag de persoon niet, alsof daar alle bezieling vandaan moet komen.
Alsof ons werk alleen bezield is wanneer de professional het leuk vindt. Dat maakt
bezieling kwetsbaar. Spelen organisatie, cliënten en het werk zelf niet een rol in
het bezielen van professionaliteit? De praktijk, de werkelijkheid buiten de persoon,
speelt daar immers ook een rol bij. Soms is het alleen al goed als je je werk goed
doet of een verschil maakt in de organisatie of voor een cliënt, ook al voel je je
persoonlijk niet erg bezield. In professioneel werk zit namelijk ook iets van een universele taal, een schepselmatige structuur, een bezielde werkelijkheid die in ieder
werk meespeelt, los van je persoonlijke bezieling. Bezielde professionaliteit is niet
hetzelfde als een bezielde professional.’

Yfke Nawijn is verpleegkundige en
zorgethica.

Simon Polinder is associate lector Christelijke professie aan de Christelijke Hogeschool Ede.

‘Overvraag de persoon niet – alsof daar alle
bezieling vandaan moet komen’

naar de interactie’
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In verdiepende gesprekken gingen de gesprekspartners in op de vervolgvragen. Zo
bespraken zij het thema van de spanning
tussen bezieling en professionaliteit. Hoe
kan spanning bestaan als echte bezieling
vanbinnen komt en inhoudt dat je kundig
wilt werken om goed te doen voor anderen? Hoe kan dat veranderen? Zo zegt een
docent uit de zorg: ‘Ik geloof echt wel dat
die verpleegkundige het vak heeft gekozen
met haar hart – “Ik wil graag mensen
helpen” en “daar doe ik het voor” – maar
diegene wordt overspoeld door regeltjes,
reglementen, protocollen en richtlijnen’.
Dus: waar bestaat die verbinding tussen
bezieling en professionaliteit concreet
uit? Het is een vraag waar de onderzoekers van Viaa mee verder kunnen.

sector, regels en protocollen die vergelijkbaar zijn met de zorg, die telkens maar
doorgaan; ik was er zat van. Het botste
zo met hoe ik als professional mijn werk
wilde uitoefenen dat ik er geen energie
meer uit haalde, dus ik stopte. Dan is
er dus direct een relatie tussen je eigen
overtuiging, waarden en bezieling, en je
werk.’ Maar hoe beïnvloeden werkdruk en
randvoorwaarden bezieling precies? Ook
dat verdient onderzoek.
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best practice

Daardoor ben ik me er veel bewuster van
geworden dat je niet alles voor mensen
hoeft op te lossen – een reflex die veel
verpleegkundigen wel hebben. Het gaf zó’n
inzicht in elkaars werk en het hielp ons om
elkaar te vinden.’
‘Vóór 2015 waren wonen, welzijn en gezondheidszorg echt gescheiden domeinen’,
zegt Tamara Damen – destijds Wmo-consulent, nu lid van sociaal wijkteam
Zwolle-Oost. ‘Ik had nooit contact met de
praktijk van Gerda en er werd ook geen
informatie gedeeld. Nu werken we intensief samen: een verrijking voor mijn werk
en ook zoveel beter voor cliënten.’ Veel
hulpvragen van wijkbewoners komen bij
Tamara en haar collega’s van het wijkteam

V.l.n.r. Esther Hummelen, Tamara Damen, Gerda Brummel.

Een proeftuin voor
ouderenzorg
Zwolle-Oost deed de afgelopen jaren ruime ervaring op met netwerkzorg aan ouderen. Juist
door met elkaar mee te kijken, kunnen zorgverleners meer betekenen voor de oudere cliënten.
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partij: huisartsenpraktijken, wijkverpleging,
maatschappelijk werk en Wmo – en in een
later stadium ook vrijwilligersorganisaties
en bewoners.
Veel geleerd
Gerda Brummel was een van de deelnemers aan de proeftuin. Ze is praktijkverpleegkundige bij de Geert Groote
Huisartsenpraktijk in Dieze-Oost en docent
Verpleegkunde aan Hogeschool Viaa.

Terugkijkend ziet ze het proeftraject als een
prachtige opstap naar de huidige situatie,
waarin netwerkzorg regel is geworden.
‘We kregen de kans om bij elkaar achter
de schermen te kijken. Ik liep bijvoorbeeld
mee met Wmo-consulent Tamara Damen,
waardoor ik heel veel leerde over wonen
en zorg. Ik was ook bij ‘keukentafelgesprekken’ en zag daar dat bewoners echt
gewezen werden op hun eigen aandeel in
het zoeken naar ondersteuning.

Korte lijntjes
Een voorbeeld laat goed zien hoe dat in de
praktijk werkt. Esther Hummelen werkt
in Dieze-Oost als wijkverpleegkundige
en casemanager dementie. Ze werd pas
ingevlogen bij de casus van ‘meneer X’. ‘De
huishoudelijke hulp maakte zich zorgen en
kaartte dat aan bij het sociaal wijkteam’,
vertelt Esther. ‘Het wijkteam haalde vervolgens de praktijkverpleegkundige erbij.
Die wist mij snel te vinden omdat er bij
deze cliënt sprake was van cognitieve problematiek. Die lijntjes zijn echt heel kort.
In een paar weken hebben we al heel veel
bereikt bij deze meneer, maar er zijn ook
zaken waar ik me zorgen over maak. Ik vermoed financiële problematiek, maar daar
heb ik weinig ervaring mee. Dan vraag ik
Tamara om ondersteuning vanwege haar
expertise op dat punt.’
Eens in de vier tot zes weken zitten zorgverleners uit de wijk bij elkaar in de Geert
Groote Huisartsenpraktijk voor een multidisciplinair overleg. Gerda: ‘Tamara en
ik zijn daarbij, de huisarts, een specialist
ouderengeneeskunde en een apotheker.
Zo nodig komen er ook nog andere deskundigen bij, zoals Esther of een deskundige van buurtzorg of verslavingszorg. We
bespreken complexe casussen, natuurlijk
alleen als de cliënt daar toestemming voor
heeft gegeven. Het helpt enorm om zo’n
zaak van verschillende kanten te kunnen
bekijken.’
Goed afstemmen
Zit je elkaar niet regelmatig in de weg als
je zo scherp langs de grenzen van elkaars
werkveld laveert? ‘Nee, je hebt elkaar juist

‘Deze manier van
werken is een ver
rijking voor cliënten
én voor onszelf’
heel erg nodig’, merkt Tamara. ‘Pas had ik
een casus met een mevrouw bij wie een
medisch probleem speelt. Het ging om iemand die niet gemakkelijk is in de omgang.
Omdat ik haar ken, kan ik haar voorstellen
dat ik een keertje met de praktijkverpleegkundige kom kijken. Zo maak je het voor de
cliënt zo prettig mogelijk.’
‘Je bent niet elkaars concurrent’, zegt
Esther. ‘Het maakt dus in principe niet uit
wie een casus oppakt, als de cliënt maar de
juiste zorg krijgt. Je moet die zorg natuurlijk
wel goed afstemmen. Als een cliënt andere
ondersteuning nodig heeft, is het bijvoorbeeld belangrijk dat hij niet losgelaten
wordt totdat een andere zorgverlener zijn
zaak overgenomen heeft. Maar ik merk dat
we daar allemaal scherp op letten en onze
verantwoordelijkheid pakken.’

tekst B a s P o p k e m a | beeld El j e e

De Zwolse wijk Dieze-Oost was er vroeg bij.
Nog voordat de transitie in zorg en welzijn
van start ging, werd hier al geëxperimenteerd met domeinoverstijgend werken.
Medewerkers van verschillende disciplines
vonden elkaar in 2014 in een ‘proeftuin’. In
een samenwerkingsproject liepen zorgverleners met elkaar mee om te kijken hoe de
ouderenzorg in de wijk op een geïntegreerde manier vormgegeven kon worden.
Alle betrokken organisaties waren van de

‘Ik ben me er veel
bewuster van geworden dat je niet
alles voor cliënten
hoeft op te lossen’

binnen. Ze kan die behandelen binnen het
wijkteam, maar weet ook snel een link te
leggen naar huisarts, wijkverpleging en
andere instanties. En andersom weten zij
het sociaal wijkteam te vinden.
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T ips

Films voor profs
Thema’s als zorgen en helpen komen vaak voorbij op het filmdoek. Maar in welke van die
films draait het om professionals die er – in alle complexiteit – iets van weten te maken?

Short Term 12
Een dappere twintiger werkt in de chaotische jeugdzorg in de VS. Samen met haar
collega’s probeert ze het goede te zoeken
voor de lastige tieners in een woonvorm
voor kortdurende behandeling. Wat doe je
bijvoorbeeld als de wet je verbiedt buiten
de woonvorm iemand aan te raken, terwijl
het allerbeste zou zijn om diegene terug te
brengen naar de veiligheid van de afdeling?
Destin Daniel Cretton, 2013
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Amour
Het echtpaar Georges en Anne is de
tachtig gepasseerd maar ze wonen nog
steeds op zichzelf. De twee gepensioneerde muziekdocenten leven een tevreden,
zinvol leven. Maar dan krijgt Anne een
hersenbloeding. Hoewel Georges zo goed
als het gaat voor haar probeert te zorgen,
wordt hun rijke leven flink op de proef
gesteld. Het indringende drama brengt
Georges tot een even onverwachte als
drastische keuze.
Michael Haneke, 2012

‘We gaan meer oplossingen
in het gewone leven creëren’
Als voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociale
domein, ziet Erik Dannenberg hoe organisaties veranderen door de ontschotting in de zorg.
Ingrijpend maar broodnodig, stelt hij: ‘De zorg moet simpeler en dichterbij’.
‘Ik heb twintig jaar in de uitvoerende hulpverlening gewerkt.
Daar heb ik van dichtbij gezien hoeveel leed de vele schotten in
de zorg kunnen veroorzaken. Ik heb stuitende situaties meegemaakt: een licht verstandelijk beperkte man met een verslaving
die van het kastje naar de muur werd gestuurd omdat instellingen zich maar op één aandoening richtten.’
‘Met die ervaringen in gedachten steek ik nu op bestuursniveau
de handen uit de mouwen om de zorg simpeler en logischer te
maken. De huidige transitie is daar bij uitstek op gericht. Door
het organiseren van zorg op lokaal niveau kun je dichter aansluiten bij de vraag van de burger en veel meer samenhang in zorg
creëren. Dus niet langer tien hulpverleners in één gezin, maar
één vaste (mede)regisseur vanuit een wijkteam.’

Entre les murs
Docent en schrijver François Bégaudeau
speelt min of meer zichzelf als leerkracht
van een klas kinderen met allerlei culturele achtergronden. Hij houdt het in deze
Parijse buitenwijk vol door de buitengewoon lastige leerlingen te behandelen
als … mensen. En die moeten het vaak
hebben van een tweede kans. Ook de
leerlingen in de klas spelen zichzelf.
Laurent Cantet, 2008

K-Pax
Prot beweert dat hij afkomstig is van
een verafgelegen planeet. Het lijkt een
duidelijk geval van wanen of een psychose, maar hij heeft zo’n gedetailleerde
kennis van K-Pax dat zelfs zijn psychiater
begint te twijfelen. Hier past niet alleen
een evidence based-benadering maar is
bezielde professionaliteit nodig om door
te dringen tot het hart van Prot en hem
nabij te zijn in zijn lijden.
Iain Softley, 2001

‘Dat vraagt wel om een nieuw soort professional. Vroeger werd
je voor elk probleem doorverwezen naar weer een andere
specialist. Nu zoeken we wijkteams met professionals die van
alle problemen een beetje verstand hebben: generalisten die
multiproblematiek op een samenhangende manier kunnen
benaderen en die zo nodig een expert erbij betrekken. Een flinke
omslag, want plat gezegd zijn er te veel specialisten en te weinig
mensen met een brede blik.’

‘Zorgvragers werden veel
te vaak van het kastje
naar de muur gestuurd’

‘Deze omslag verandert ook de organisatiestructuren. Nu al zie
je professionals van verschillende organisaties samenwerken in
wijkteams. Het is logisch dat er momenteel organisatievormen
ontstaan waarbij die mensen op dezelfde loonlijst komen te
staan. Binnen zulke nieuwe zorgorganisaties zal er veel meer
diversiteit zijn, want een zorgteam voor een vergrijzende
lagelonenwijk vraagt om andere kennis dan een team in een
Vinex-wijk.’
‘Natuurlijk kost die ombouw geld, maar volgens mij heeft
de zorg op termijn geen financieel probleem. We hebben in
het verleden heel veel geld gestopt in kostbare institutionele
vormen van zorg. Nu gaan we meer oplossingen in het gewone
leven creëren.’

tekst B a s P o p k e m a

tekst B a r t C u s v e ll e r

The Doctor
Het is niet ’s werelds beste film, maar
in The Doctor zien we een interessante
omkering van perspectief. Door keelkanker komt een arts aan de kant van de
patiënten te zitten. De afhankelijkheid,
kwetsbaarheid en eenzaamheid in het
zorgsysteem waar hijzelf onderdeel van
was, vallen hem nu ten deel. Waar komt
het voor hem nu werkelijk op aan?
Randa Haines, 1991

Precious
In deze rij is dit misschien wel de film
waarin de domeinen zorg, welzijn en
onderwijs elkaar het meeste raken. In het
Harlem van de jaren tachtig leven we mee
met een tiener met overgewicht en analfabetisme die voor de tweede keer zwanger is van haar stiefvader. Haar moeder
bezwijkt aan alcoholisme en druggebruik.
Dan krijgt ze de kans om naar een speciale
school te gaan, waar ze beetje bij beetje
haar gevoel voor eigenwaarde opbouwt.
Lee Daniels, 2009

interview
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Een uitgave van het Kenniscentrum en het Praktijkcentrum van Viaa

Over het Kenniscentrum
Het Kenniscentrum van Hogeschool Viaa ondersteunt onderzoek naar het functioneren van professionals in de
praktijk. Dat doen we vanuit de overtuiging dat echte professionaliteit altijd bezield vakmanschap is. Professionals
hebben niet alleen kennis en kunde nodig, maar ook het vermogen om te kunnen reflecteren op het eigen
handelen en te kunnen beoordelen wat moreel juist is om te doen in wisselende praktijksituaties.
Binnen het Kenniscentrum werken drie lectoraten van de
hogeschool samen:
• Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, dat zich
richt op de vraag hoe professionals in het sociale domein
kunnen aansluiten bij het leven van mensen die steun
nodig hebben. In het onderzoek staan de invulling van
lokale samenwerking en de opzet van informele netwerken centraal. Het lectoraat is verbonden aan de Academie
Social Work & Theologie.
• Het lectoraat Vormend Onderwijs, dat onderzoekt hoe
onderwijs vérder kan gaan dan alleen het overdragen van
kennis en het aanleren van vaardigheden. Hoe kunnen
leerkrachten bijdragen aan de vorming van kinderen en
jongeren tot zelfstandige volwassenen? Het lectoraat is
verbonden aan de Educatieve Academie.
• Het lectoraat Zorg en Zingeving, dat zich bezighoudt met
de betekenis van geloof en levensbeschouwing in de zorg
aan patiënten. De onderzoekers kijken daarbij naar de re-

Contact
Kenniscentrum: Joukje Faber-Zijlstra
tel. (038) 42 555 14, j.faber@viaa.nl
Praktijkcentrum: Annemarie Roth
tel. (038) 42 555 18, aroth@praktijkcentrum.org
Bezoekadres: Assendorperdijk 11, 8012 EG, Zwolle
Postadres: Postbus 10030, 8000 GA, Zwolle
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latie tussen de patiënt en de zorgverlener, maar ook naar
het contact tussen zorgverleners onderling. Het lectoraat
is verbonden aan de Academie Health Care.
www.viaa.nl/kenniscentrum

Over het Praktijkcentrum
Het Praktijkcentrum, voor onderzoek en dienstverlening in de kerken houdt zich bezig met alles wat er
speelt in en rondom een geloofsgemeenschap. Het
centrum brengt in kaart welke transities gaande zijn
in kerk en samenleving. Het bouwt samen met kerken
aan actuele kennis die kan worden ingezet voor
advisering, toerusting en begeleiding. Het Praktijkcentrum is verbonden aan de Academie Social Work &
Theologie.
www.praktijkcentrum.org

