
“ Wat kunnen we leren als we bij de burger zelf ophalen hoe het er in de praktijk aan toe gaat,” zegt Sanny Stauder, beleids- 
medewerker gemeentelijke ontwikkelingen bij ZIO. Sanny sprak de afgelopen periode intensief met vijf gezinnen in Maastricht, 
waarvan vier in de Blauwe Wijken. 

gekeken of de intrinsieke behoefte 
van het gezin, zoals die blijkt uit het 
spinnenweb, is vertaald in de zorg-
plannen van de verschillende 
aanbieders. In de gesprekken is alle 
zorg en ondersteuning de revue 
gepasseerd waarbij de gezinnen 
konden aangeven waaraan ze wel of 
juist niet veel hadden. Op die manier 
hebben we geprobeerd de situatie zo 
volledig mogelijk in kaart te brengen, 
ook de kosten. Dit is teruggekoppeld 
met de gezinnen. Vervolgens zijn we 
in gesprek gegaan over hoe we een 
nieuw plan kunnen opstellen. Per 
gezin heb ik vijf gesprekken gevoerd.” 

WE ZIJN NIET GOED BEZIG
Sanny, die zelf jarenlang als jeugd-
hulpverlener werkte, vertelt dat met 
alle gezinnen een warm contact 
ontstaan “Overal ben ik allerhartelijkst 
ontvangen. Ik heb gevraagd ‘wat 
betekent dit voor jouw dagelijkse 
leven’. Dan hoor je dat iemand bij 
wijze van spreken de hele dag de deur 
open doet en koffie zet voor de ene na 
de andere hulpverlener die over de 
vloer komt. Het aantal hulpverleners 
per gezin varieerde van 11 tot 18. 
Allemaal met de beste bedoelingen, 
maar met weinig tijd voor goede 
afstemming of samenwerking.  

Sanny is coach in het project  
‘Gezamenlijke aanpak huishoudens 
met hoge domeinoverstijgende 
kosten’. “Dit zijn meestal gezinnen  
met multi-problematiek die zorg en 
ondersteuning krijgen van professionals 
die uit verschillende financieringskaders 
worden betaald (bijv. door gemeente 
of zorgverzekering). Deze gezinnen 
ondervinden problemen van allerlei 
aard, zoals opvoedings-, psychische 
- en sociaal-economische problemen. 
In veel gezinnen is sprake van werk-
loosheid en schuldenproblematiek.”
“Het accent in deze pilot is enigszins 
verschoven, legt zij uit. “Aanvankelijk 
was het de bedoeling om een werkwijze 
te ontwikkelen waarbij een onafhanke-
lijke coach als een supervisor zou 
optreden en op basis van een nieuw 
gezinsplan de zorg beter en met meer 
afstemming zou gaan organiseren.  
Al snel bleek echter dat er grote 
behoefte bestond aan inzicht in hoe  
de zorg georganiseerd is in de huis- 
houdens en hoe dit ontstaat. Daar  
kun je alleen achter komen door 
diepgaand in gesprek te gaan, zowel 
met de gezinnen zelf als met de 
zorgverleners die bij hen werken.”

GOED BEELD VAN DE SITUATIE 
Via sociale wijkteams en huisartsen 
zijn vijf gezinnen benaderd. “Ik ben bij 
elk gezin gaan kennismaken en heb 
hen een toestemmingsverklaring laten 
ondertekenen. De gezinnen hebben 
het spinnenweb  Positieve Gezond-
heid ingevuld. We hebben daarnaast 

Sanny Stauder (l) en Petra Aarts-De Jong (r)

Wat vindt de burger z elf en wat 
kunnen we daarvan leren?
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vervallen. Aan de andere kant is er  
de burger die gewend is aan het 
ontvangen van hulp en dat heel 
normaal vindt. Beide kanten moeten 
zich aanpassen. Ik zie nu al dat we met 
dit project bij alle betrokkenen een 
bewustwording tot stand brengen over 
wat al die zorg en ondersteuning nu 
eigenlijk kost. Vaak staan die kosten 
totaal niet in verhouding tot het 
leefbudget van een gezin. Dat is wel 
iets om over na te denken. We moeten 
veel kritischer worden en hierover het 
gesprek durven aangaan.” 

OPTIMISTISCH 
 “Onze vermoedens zijn bevestigd,” 
zegt ze. “Wel ben ik best verbaasd dat 
de gezinnen allemaal ongeveer 
hetzelfde beeld schetsen, dit zijn dus 
geen uitzonderingen maar dagelijkse 
praktijk. Daarnaast blijkt dat het vaak 
generatie-overstijgende problematiek 
betreft, noem het maar een ‘way of 
life’ met bijvoorbeeld al generaties 
lang werkloosheid.”

“De uitkomsten zijn gebaseerd op één 
ronde, zegt Sanny. “Ik verwacht dat er 
nog een tweede ronde met andere 
gezinnen nodig is, om de bevindingen 
nog explicieter te maken.” Sanny is 
optimistisch over de toekomst. “Ik zie 
veel potentie bij de burger, veel wil bij 
de hulpverleners en bestuurders om 
te veranderen. Dat geeft enorm veel 
energie. Er is een gezamenlijke drive 

om het anders te gaan doen, dus ik 
hoop dat we samen in staat blijken 
het systeem zodanig te veranderen 
dat we echt integrale zorg kunnen 
waarmaken.” 

Dat is weinig efficiënt en op de lange 
termijn niet duurzaam.” “Het heeft 
overigens niet altijd te maken met het 
aantal zorgverleners”, constateert 
Sanny. “Het systeem is nu eenmaal zo, 
dat de indicatie verstrekt wordt op 
basis van een individu. Stel dat er 
sprake is van een kind dat onder- 
steuning krijgt vanwege gedrags- en 
opvoedingsproblematiek. Het is wel 
handig als de zorgverlener dan weet 
dat de moeder een psychische 
aandoening heeft, waardoor zij 
misschien niet in staat is goedbedoelde 
adviezen op te volgen. Maar omdat 
het om verschillende indicaties en 
instanties gaat, is de kans groot dat 
deze niet van elkaar weten wat ze bij 
dit gezin doen. Dan kun je dus nooit 
effectief zorg bieden. Soms komen 
verschillende begeleiders uit dezelfde 
organisatie bij een gezin. Als het een 
weloverwogen keuze is, dan is dat 
prima. Maar soms betreft het op 
verschillende indicaties, voor verschil-
lende gezinsleden, verschillende 
hulpverleners, maar vaak met een 
zelfde scholingsachtergrond.” 

WAT KOST DE ZORG EIGENLIJK?
Op gezinsniveau proberen we samen 
met het gezin en de hulpverleners te 
schetsen hoe het plaatje eruit zou 
moeten zien. Samen proberen we 
patronen te doorbreken. Zorgverleners 
zijn van nature ontzorgers en 
daardoor snel geneigd in die rol te  

 Vijf huishoudens (HH) met 
domeinoverstijgende problematiek 
zijn begeleid door een coach.  
Een HH is afgevallen omdat deze 
niet behoorde tot de vier wijken.

Er is een werkwijze ontwikkeld 
waarmee de coach samen met  
het HH, de huidige zorg- en hulp-
verleners, het aantal voorzieningen 
en aanbieders, de kosten en de 
veranderwens (PG) in kaart brengt.

Uit matching van de geselecteerde 
HH’s met de arrangementenmonitor 
blijkt dat de juiste huishoudens 
zijn geselecteerd. 

De Arrangementenmonitor biedt 
glashelder inzicht in bij welke 
gezinnen hoge domeinoverstijgende 
kosten worden gemaakt  
(zie gepresenteerde cijfers op 
pagina 21-23).

Resultaten 
tot nu toe

“ Sanny Stauder, coach
“ Ik zie nu al dat we met dit project bij alle betrokkenen een bewustwording tot 

stand brengen over wat al die zorg en ondersteuning nu eigenlijk kost.”

“



“ Betere communicatie en kortere lijntjes,” dat is volgens Petra Aarts-de Jong heel 
hard nodig om de zorg te verbeteren. “Het is hier een komen en gaan van zorg- en 
hulpverleners. Maar iedereen kijkt niet verder dan zijn eigen ‘vakje’. Een stukje 
waarheidsvinding over hoe het nu echt zit, dat schiet er helaas bij in. Vertrouwen  
dat het beter wordt, heb ik niet meer. Ik doe mee aan deze pilot in de hoop dat het 
straks voor mijn kinderen beter wordt.” 

Het zou zoveel makkelijker 
 en prettiger kunnen

Petra weet waar ze het over heeft.  
Ze is moeder van drie kinderen (14, 11 
en 9 jaar). De oudste woont bij Petra’s 
ouders. Alle drie de kinderen hebben 
een vorm van autisme. Na een relatie-
breuk is Petra achtergebleven met  
een grote schuld. Ondanks dat haar 
tweede echtgenoot, vader van haar 
twee jongste kinderen, een fulltime 
baan heeft, moet het gezin vanwege 
schuldsanering rondkomen van zo’n 
60 euro per week. Genoeg problemen 
dus, die vaak moeilijk te hanteren zijn. 
Vooral omdat Petra zelf een bipolaire 
stoornis heeft. 

ER WORDT NIET NAAR MIJ  
GELUISTERD 
“Ik loop tegen muren aan,” zegt ze. 
“Slechte communicatie is de grootste 
boosdoener. Mensen weten van 
elkaar niet waar ze mee bezig zijn.  
Ik word van het kastje naar de muur 
gestuurd.  Er was sprake van verkeerde 
diagnoses bij de kinderen, waardoor 
ze jarenlang medicatie hebben geslikt 
voor een aandoening die ze niet bleken 
te hebben. Het feit dat er niet naar  
mij geluisterd wordt en bijvoorbeeld 
afspraken worden gemaakt op 
tijdstippen dat ik echt niet kan. 
Voortdurende personeelswisselingen 
bij hulpverleningsorganisaties.  

Maar ook: drie casemanagers, drie 
psychiaters en drie psychiatrisch 
verpleegkundigen voor mijn drie 
kinderen. Inmiddels zijn ze gelukkig 
alle drie bij dezelfde casemanager 
ondergebracht en bij dezelfde 
psychiater in behandeling. Dat brengt 
het aantal in elk geval van 9 terug naar 
3.” Petra kan bij wijze van spreken een 
boek schrijven over hoe zij de zorg 
elke dag ervaart. 

RONDE TAFELGESPREK 
“We hebben veel zorg nodig,” zegt ze. 
“Dat is nu eenmaal een feit, en daar 
ontkomen we niet aan. Maar het zou 
zoveel makkelijker en prettiger kunnen. 
Weet je wat zou helpen? Eens in de 
zoveel tijd een ronde tafeloverleg 
(RTO) waar iedereen die bij ons gezin 
is betrokken aanwezig is, dus ook de 
school en de huisarts. Dan praat je 
toch al gauw over zo’n 25 personen 
komen, maar dan komt tenminste  
de hele waarheid op tafel. Nu heeft 
iedereen stukjes van het verhaal en 
dat werkt gewoon niet. De begeleiders 
van mijn kinderen moeten toch weten 
dat ik een bipolaire stoornis heb, en 
dus nogal eens last heb van wisselende 
stemmingen. Dat heeft namelijk veel 
effect op mijn kinderen. Maar die 
informatie delen mag niet in verband 

met privacy. Belachelijk vind ik dat. 
Zo’n RTO zou dat kunnen oplossen.” 

HULP IN DE HUISHOUDING 
Petra heeft moeite met het huis 
opruimen en schoonhouden. “Het is 
hier af en toe een puinzooi, maar het 
lukt mij gewoon niet om het op te 
pakken. Dat moet echt met hele kleine 
stapjes tegelijk. Het zou voor mij 
enorm veel betekenen als ik daar hulp 
bij zou krijgen. Het is ook voor de 
kinderen fijn als de rotzooi is opge-
ruimd. Maar ja, net die hulp, daar kom 
ik dan niet voor in aanmerking.” Petra 
geeft aan dat het soms lastig is om de 
moed niet te laten zakken. “Ik heb 
geen betaald werk, maar wordt 
geleefd door mijn agenda. Het is een 
kwestie van me continu aanpassen, 
alert blijven en aan de bel trekken als 
het mis dreigt te gaan. Het is een 
kwestie van de rug recht houden en 
doorgaan, zolang ik kan. Ooit klap je  
in elkaar.”

Petra Aarts - De Jong.
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FIGUUR 1 
Geïndiceerde ondersteuning per huishoudens vanuit het gemeentelijk Sociaal Domein.  
Het gaat hier om vier huishoudens. Om elk huishouden staat een witte rand.
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E erste resultaten  
GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING PER HUISHOUDEN
In figuur 1 is weergegeven welke en hoeveel geïndiceerde 
gemeentelijke ondersteuning per huishouden vanuit het 
gemeentelijk Sociaal Domein is ingezet op één meet- 
moment in 2017. Het gaat hierbij om vier huishoudens  
uit de vier wijken: HH1, HH2, HH3 en HH4. Het figuur 
maakt duidelijk dat de huishoudens veelal ondersteuning 
krijgen op het gebied van jeugdhulp (begeleiding/dagbeste-
ding), Wmo/begeleiding en participatie-wet. Meerdere 
gezinsleden ontvangen deze ondersteuning.  Ook wordt 

duidelijk dat in de huishoudens tegelijkertijd meerdere 
vormen van begeleiding, varierend van licht tot zwaar, 
worden ingezet. Uit de gesprekken met de huishoudens en de 
hulpverleners blijkt dat deze begeleiding door verschillende 
hulpverleners wordt geboden aan verschillende gezinsleden. 
Bovendien blijkt dat de hulpverleners meestal niet op de 
hoogte zijn van de andere begeleiding/ondersteuning die 
wordt geboden aan gezinsleden. Bij de huishoudens zijn 
tussen de 4 en de 7 verschillende aanbieders betrokken 
vanuit het gemeentelijk sociaal domein.

De arrangementenmonitor geeft inzicht in het gebruik van geïndiceerde ondersteuning vanuit het gemeentelijk Sociaal 
Domein per huishouden (Jeugd, Wmo en participatie). Deze gegevens zijn anoniem versleuteld aan de vier huishoudens  
uit het project. 

Bron: Arrangementenmonitor 2018.



BETROKKEN HULPVERLENERS PER HUISHOUDEN
Het aantal betrokken hulpverleners uit het zorg- en sociaal 
domein per huishouden op één meetmoment in 2017.
HH1: 13
HH2: 18
HH3: 11
HH4: 12

De coach heeft samen met de huishoudens in kaart 
gebracht hoeveel hulpverleners uit het zorg- en sociaal 
domein betrokken zijn bij het huishouden. Bovenstaande 
opsomming laat zien dat dit varieert van 11 tot 18, op één 
meetmoment. Het bleek in de praktijk een hele klus om uit 
te zoeken welke hulpverleners betrokken zijn bij een huis-
houden; de gezinsleden zelf hebben vaak geen overzicht van 
wie er komt en/of waarvoor men komt. In het eerste half 
jaar na het meetmoment hebben zich daarnaast ook nog 
eens veel wisselingen van hulpverleners voorgedaan.

DE KOSTEN VAN DE HUISHOUDENS
De kosten van het gemeentelijke sociaal domein van de 
betrokken huishoudens over het jaar 2017 lopen uiteen van 
ca. € 27.000,- tot € 85.000,-. Gemiddeld is dit ca. € 50.000,- per 
huishouden. Hierin zijn nog niet meegenomen de kosten die 
per huishouden gemaakt zijn in 2017 op het gebied van de 
zorgverzekeringswet (denk aan Volwassen GGZ), Wet lang-
durige zorg, kosten participatietrajecten en voorliggende 
voorzieningen. Deze kosten worden op korte termijn 
inzichtelijk gemaakt. De hoogste kosten binnen het 
gemeentelijke sociaal domein werden bij deze huishoudens 
gemaakt op begeleiding Jeugd midden en zwaar en op 
begeleiding Wmo licht.

DE VIER WIJKEN EN DE GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN
In de monitor zijn de gemeentelijke voorzieningen 
gegroepeerd naar 10 leefdomeinen. Vier leefdomeinen bij 
jeugd:  Mentale gezondheid, Opvoeden, Sociale participatie 
en Wonen. Bij Wmo de leefdomeinen: ADL/Huishouden, 
Mobiliteit, Regie en Sociale participatie, bij de Participatie-
wet de leefdomeinen Financiën en Werk/opleiding en bij de 
Zorgverzekering: Fysieke gezondheid en Mentale gezondheid. 
In tabel 2 is aangegeven hoeveel huishoudens (volwassenen 
en jeugd, N=1.689) in de vier wijken ondersteuning hebben 
uit één of meer leefdomeinen. 

Ongeveer de helft van de huishoudens in de vier wijken 
heeft ondersteuning uit één leefdomein en 28% uit twee 
leefdomeinen. Circa 400 huishoudens (23% van de huis-
houdens) in deze wijken heeft ondersteuning uit drie of 
meer leefdomeinen. In deze huishoudens hebben twee of 
meer gezinsleden ondersteuning vanuit het sociaal domein.
Onderstaande tabel laat zien dat er in de vier wijken dus 
een grote groep huishoudens bestaat die op het gebied 
van het gebruik van gemeentelijke voorzieningen vergelijk-
baar is met de vier geselecteerde huishoudens uit het project.

ONDERSTEUNING SOCIAAL DOMEIN PILOTWIJKEN JEUGD/VOLWASSENEN
Samenloop Leefdomein per huishouden

  Huishoudens  % Huishoudens  Cliënten  Aantal cliënten  

1 Leefdomein 831 49,2% 1.106 1,33
2 Leefdomeinen 471 27,9% 666 1,41
3 Leefdomeinen 203 12,0% 350 1,72
4 Leefdomeinen 108 6,4% 214 1,98
5 Leefdomeinen 47 2,8% 132 2,81
6> Leefdomeinen 29 1,7% 82 2,83

Aantal en % huishoudens (volwassenen en jeugd) in de vier wijken dat ondersteuning heeft uit één of meer leefdomeinen 
Bron: Arrangementenmonitor 2018. 
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•  De vier huishoudens die zijn geselecteerd voor het 
coachingstraject zijn de beoogde huishoudens voor wat 
betreft de doelstelling van het project.

•  Er blijken nog vele vergelijkbare huishoudens in de wijken 
te bestaan waarbij eenzelfde soort problematiek verwacht 
kan worden. 

•  Er is bij de huishoudens sprake van stapeling van voor- 
zieningen op het gebied van begeleiding/regievoering. 

Hulpverleners komen met hun ‘eigen’ zorg-/hulpverlenings-
aanbod, meestal gericht op één lid van het gezin. Hierdoor 
bestaat er te weinig aandacht voor het gezin als systeem.

•  Het project geeft veel hulpverleners, managers en bestuur-
ders inzicht in de manier waarop systemen en processen 
binnen het sociale en het zorgdomein op dit moment zijn 
ingericht en biedt handvaten voor toekomstige verbetering.

Voorlopige conclusies

FIGUUR 2 
Weergave van alle huishoudens jeugd/volwassenen in de vier wijken met een of meerdere gemeentelijke voorzieningen (N= 1.689). Om elk 
huishouden staat een witte rand. De gekleurde blokjes per huishouden geven een gemeentelijke voorziening aan. Links boven in het figuur staan 
de huishoudens met de meeste voorzieningen. Recht onder de huishoudens met de minste voorzieningen. De vier omcirkelde huishoudens zijn  
de huishoudens uit het project (zie figuur 1).  
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