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Wat zijn de ervaringen van inwoners met het 
Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd & Gezin? 
Zijn de teams gemakkelijk te vinden? En draagt 
de ondersteuning echt bij aan meedoen in de 
samenleving en eigen regie? 

Van 14 – 16 december 2015 vond een driedaags 
interviewonderzoek plaats. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door onderzoekers van Inclusionlab en 
Doppler advies. De aanleiding voor het onderzoek 
was dat de teams sinds januari 2015 in alle wijken, 
en op volle kracht, actief zijn. De gemeente, het 
Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd & Gezin 
wilden weten oftransformeren van denken en 
doen in de praktijk lukt. En wat inwoners daarvan 
merken in de keukentafelgesprekken en in de 
ondersteuning. 

In dit magazine over het onderzoek vindt u een 
korte weergave van de bevindingen van dit 
onderzoek. Wilt u meer weten? Leest u dan de 
uitgebreide eindrapportage van ‘Luisteren & 
Transformeren’ op Inclusionlab.nl  (publicaties). 
Op deze website kunt u ook het bijbehorende 
advies downloaden, en een selectie van 
geanonimiseerde persoonlijke verhalen van 
inwoners en professionals waarop dit magazine is 
gebaseerd.

Introductie
“Ik heb het gevoel dat het in Zeist echt om de mensen gaat. Met welke vraag je 

ook komt, ze doen echt hun best om iedereen te helpen als ze dat kunnen. De 
mensen staan centraal, en niet de regels.”
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Hoeveel mensen zijn er geïnterviewd? 
Honderd inwoners die ervaring hebben met het 
Centrum voor Jeugd & Gezin en het Sociaal Team 
hebben een brief gekregen (aselecte steekproef). 
Zij zijn gebeld met de vraag of zij wilden 
bijdragen door middel van een interview. Twee 
interviewteams van elk drie mensen interviewden 
in totaal veertig inwoners, vier familieleden, 
elf professionals en acht medewerkers van de 
gemeente Zeist. De meeste interviews waren bij 

mensen thuis, een aantal telefonisch, andere 
interviews vonden plaats in De Koppeling. 

In de interviewteams zaten ook mensen die 
zelf ervaring hebben met het ontvangen van 
ondersteuning vanuit WMO of jeugdzorg. 
Daarnaast zat er in elk interviewteam iemand die 
nauw betrokken is bij een familielid of vriend die 
ondersteuning krijgt.  

Welke vragen stonden centraal? 
Het Centrum voor Jeugd & Gezin, het Sociaal Team en de gemeente hebben gezamenlijk een lijst met 
kernvragen en leerdoelen opgesteld (de complete lijst vind u in de bijlage). Daarin stonden vragen als: 

Leeswijzer: wat leest u in dit magazine?   
In deze introductie vindt u de toelichting op het 
onderzoek. In de volgende twee hoofdstukken zijn 
inwoners zelf aan het woord over hun ervaringen 
met het Centrum voor Jeugd & Gezin en met het 
Sociaal Team. Over wat de ondersteuning hen 
heeft opgeleverd (outcome). Ervaren inwoners 
door de ondersteuning meer regie over hun eigen 
leven? Kunnen zij gemakkelijker meedoen in de 
samenleving, op school, op het werk, de sportclub 
of met vrienden onderling? Ook professionals 
komen aan het woord. Wat doen zij precies in hun 
dagelijks werk en wat vinden zij daarin belangrijk? 
Daarnaast heeft het interviewteam gekeken naar 
de rol van het Centrum voor Jeugd & Gezin en het 

Sociaal Team in de samenleving. Draagt hun werk 
bij aan een samenleving waarin iedereen welkom 
is? Of kan daarin meer gebeuren? In hoofdstuk 
drie vindt u enkele bevindingen ten aanzien 
van visie & beleid en de wijze van organiseren 
door de teams en de gemeente. Op vraag van 
de gemeente heeft het interviewteam naar 
aanleiding van het interviewonderzoek met input 
van inwoners, professionals, maatschappelijke 
partners en gemeente een advies ontwikkeld. Dit 
advies ‘Luisteren & Transformeren’ vindt u in het 
vierde en laatste hoofdstuk.

In welke mate sluit de inhoud van het gesprek aan op de ervaringen van de persoon (eigen 
interesses, talenten, zingeving, eigen regie)?

In welke mate zijn professionals in staat om het netwerk van inwoners te vergroten? 

In welke mate zijn professionals in staat om de mogelijkheden in de wijk te benutten? Zoals 
scholen, clubs en verenigingen, welzijn en buurtinitiatieven? 

In welke mate wordt gewerkt aan vernieuwing in beleid en werkwijzen?

In welke mate wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en inhoud van de 
keukentafelgesprekken? 

In welke mate zijn professionals in staat om waardevolle rollen en relaties van inwoners te 
stimuleren? 

In welke mate zijn professionals in staat om zelfredzaamheid en eigen regie te versterken? 

In welke mate worden belemmeringen voor meedoen in de samenleving weggenomen? 
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1. 
Het Centrum voor 
Jeugd & Gezin

Het Centrum voor Jeugd & Gezin is in Zeist actief sinds 2011. Vanaf januari 2015 draait het team op 
volle kracht. Sinds dat moment is het team ook verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het team heeft 
behoorlijk wat betekend in het leven van inwoners. 
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Hoe ervaren inwoners de 
ondersteuning van het 
Centrum voor Jeugd & 
Gezin?  
Hoe hebben inwoners het Centrum voor Jeugd & Gezin gevonden? En hoe hebben zij de 
keukentafelgesprekken ervaren? Hoe draagt de wijze waarop de ondersteuning is ingericht bij aan 
participatie, eigen regie en de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en gezinnen? In dit hoofdstuk 
staan deze vragen centraal.

partnerschap &
vertrouwen

toegang &
laagdrempeligheid

buurt &
mogelijkheden

gesprek &
relatie

netwerk & 
relaties

risico & 
veiligheid

plan &
afspraken

talenten &
hoge verwachtingen

draagkracht &
draaglast

participatie &
inclusie

financiën & 
budget

zeggenschap &
eigen regie























Toegang, gesprek en 
ondersteuning

De categorieën in deze cirkel vormen 
de aandachtspunten bij dit onderwerp.
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Kunnen inwoners het Centrum voor Jeugd & Gezin gemakkelijk vinden? 
Veel van de mensen die we hebben gesproken, hebben het Centrum voor Jeugd & Gezin gevonden via 
de huisarts. Ook voor mensen met een andere culturele achtergrond vormt dit een gemakkelijke weg. 
De meeste mensen wisten, voordat zij de doorverwijzing van de huisarts kregen, niet van het bestaan 
van het Centrum voor Jeugd & Gezin af. Anderen  maakten kennis met het Centrum voor Jeugd & Gezin 
via school door de verschillende cursussen die gegeven worden.

Het keukentafelgesprek
De (eerste) gesprekken met het Centrum voor 
Jeugd & Gezin ervaren inwoners als prettig. De 
meeste mensen hebben echt het gevoel dat er 
geluisterd is naar hun verhaal. Dat er sprake was 
van samen zoeken. Dat er aandacht was voor de 
volle breedte van hun situatie.

Als mensen achteraf ontevreden waren over dit 
gesprek was dat meestal om twee redenen. Ten 
eerste omdat de ondersteuning niet op gang 
kwam: ze werden nooit teruggebeld, de afspraak 

om op school te observeren is niet nagekomen, de 
inschrijving voor een training was niet verwerkt, etc. 
De tweede reden had te maken met momenten dat 
er sprake was van een complexe situatie. 

Professionals hebben tijdens de 
keukentafelgesprekken echt het gevoel dat 
zij de vruchten plukken van de cursus Sociale 
Netwerkversterking die zij hebben gevolgd. Zij 
kunnen nu zo op de gespreksvoering reflecteren 
dat zij daarin zelf verder kunnen leren.

“In het keukentafelgesprek zou de kwaliteit van de transformatie en de 
veranderingen in zorg en ondersteuning echt zichtbaar moeten worden.” 
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Hoe krijgt de uiteindelijke ondersteuning vorm? 
Volgend op het keukentafelgesprek krijgt de ondersteuning vorm. Deze ondersteuning is zeer divers 
van aard en krijgt gestalte in enkele gesprekken, een langdurige werkrelatie, bemiddeling, het uitvoeren 
van testen, het volgen van een cursus sociale vaardigheden, taal of anderszins. Of in doorverwijzing en 
beschikking voor tweedelijns ondersteuning.

Een aantal gezinnen, zoals in dit voorbeeld, hebben een wat langduriger relatie met iemand van het 
Centrum voor Jeugd & Gezin. Zij hebben het gevoel als dat nodig is bij deze persoon terecht te kunnen. 
Dit wordt als zeer belangrijk ervaren. Het gevoel van partnerschap en vertrouwen is er helaas niet 
altijd. Soms loopt er iets mis in de communicatie of sluit de ondersteuning niet aan. 

Een gezin in Zeist: “Ons zoontje van drie ging voor de eerste keer naar school. Ze kwamen er achter 
dat hij een taalachterstand heeft. Hij volgde de cursus Opstapje, via die cursus kwamen we met 
iemand van het Centrum voor Jeugd & Gezin in contact. Deze ondersteuner bemerkte dat het 
niet zo goed ging tussen ons beiden (vader en moeder, red.). We hadden flinke problemen in de 
communicatie. Zij bood aan ons te helpen de scheiding te regelen en om duidelijke afspraken te 
maken over ons zoontje. Wanneer ziet wie hem?

Ook toen ik later nog even niet tevreden was, ik wilde mijn zoon toch vaker zien, hebben we contact 
opgenomen met haar. Zij heeft ons toen geholpen om eruit te komen. 

Dat was echt nodig, want wij, mijn ex en ik, kwamen er niet samen uit. Zij is in de loop van de jaren 
echt heel belangrijk geweest voor ons gezin en nog steeds.”
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Hoe is het netwerk betrokken? 
Een van de doelen van het transformeren van het sociale domein is een goede samenwerking tussen 
professionele ondersteuning en het netwerk van de jongere/het gezin. We hebben goede voorbeelden 
gezien waarin dit op een mooie manier vorm krijgt.

Soms komt dit minder op gang. Iets dat vaak voorkomt, zeker in het geval van jongeren of volwassenen 
met een beperking, is dat er een hoge tol van het netwerk wordt geëist in de ondersteuning Mogelijk 
is dit een gevolg van de wijze waarop de WMO landelijk is ingericht. Met name als het gaat om de 
volgorde die landelijk wordt voorgesteld bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte: 

Het hanteren van de bovenstaande volgorde in het vaststellen van ondersteuningsbehoefte legt ons 
inziens een onevenredig grote druk op het netwerk in relatie tot de rest van de samenleving. We 
zouden daarom willen suggereren eerst te kijken naar wat de gewone reguliere voorzieningen in 
onderwijs, arbeidsmarkt en vrije tijd kunnen doen om participatie mogelijk te maken.  En vervolgens 
pas naar het persoonlijke netwerk. Veel ondersteuning kan door klasgenoten, teamgenoten of collega’s 
onderling goed worden opgevangen als vanzelfsprekend onderdeel van het leven zelf.

“Mijn kind maakte op de peuterspeelzaal geen contact met andere kinderen. Met volwassenen 
maakt hij iets makkelijker contact. Ik kreeg een folder van CJG in de bus en herkende uit de 
voorbeelden in de folder gelijk de signalen bij mijn zoon. Ik heb advies gevraagd aan de huisarts, en 
die heeft me direct doorverwezen naar het CJG.  Al snel hadden we een gesprek met een consulent 
van CJG. Deze heeft ons erg geholpen. Er is een traject gestart met ons als ouders, zijn jongere 
zusje, een oom en twee oma’s. Wekelijks komen we bij elkaar. Met elkaar verkennen we hoe hij 
met ons als ouders en familie omgaat. En hoe hij meer contact kan maken met andere kinderen en 
volwassenen. Dit begeleidingstraject heeft een half jaar geduurd. We voelen ons erg geholpen met 
de veranderingen en zien dat hij vrolijker is geworden en meer gaat spelen met andere kinderen. 
We zijn heel blij. De ondersteuner gaf veel tips en liet ook zien hoe zijn gedrag verandert als we 
anders met hem omgaan. Ik heb heel veel geleerd van de ondersteuner. Het was echt heel fijn en 
ben zo dankbaar dat hij de tijd nam om ons te begeleiden…”

“Ik voel mezelf trouwens best wel eens eenzaam. De zorg voor mijn dochter kost veel tijd en 
energie, en mijn vrouw heeft maar weinig geduld met haar. Op het basisonderwijs werd vroeger 
van alles georganiseerd voor ons als ouders, zodat wij elkaar ook tegenkwamen. Nu op het 
middelbaar onderwijs is dat er allemaal niet meer. Ik mis dat contact met andere ouders ook wel. 
En mijn dochter is ook best wel eenzaam, want al haar klasgenoten komen met van die busjes naar 
school. Haar netwerk is ook maar heel klein.”

Eerst kijken naar wat de persoon zelf kan

Vervolgens vaststellen wat de samenleving en voorliggende voorzieningen kunnen brengen

Dan kijken wat het persoonlijk netwerk kan betekenen

1.

2.

3.
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Participatie, eigen regie & 
de inclusieve samenleving
Meedoen op de gewone school in de buurt, in clubs en verenigingen? Een betaalde baan hebben? 
Gewaardeerd worden om de bijdrage die je levert? Inclusie betekent toenemende participatie van elk 
individu in de samenleving. Maakt niet uit wat voor leeftijd, culturele achtergrond, talent of beperking je 
hebt. Hoe krijgt dat in Zeist gestalte voor kinderen, jongeren en gezinnen? En vooral, hoe ervaren zij de 
rol van het Centrum voor Jeugd & Gezin daarin?

Reizen & 
Mobiliteit

Leren &
Ontwikkelen

Relaties &
Vriendschappen

Levensvisie 
& Cultuur

Buurt &
Omgeving

Werk &
Inkomen

Gezondheid 
& Veiligheid

Thuis & 
Welzijn

Sport &
Vrije tijd















participatie & inclusie

De categorieën in deze cirkel vormen 
de aandachtspunten bij dit onderwerp.
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Meedoen op school
Wat is het effect van de ondersteuning van het Centrum voor Jeugd & Gezin op meedoen op school?  

Bijna de helft van de ouders die we gesproken hebben nam contact op met het Centrum voor Jeugd 
& Gezin, toen school aan de bel trok vanwege het gedrag van een kind of jongere. De suggestie 
was dat een school voor speciaal onderwijs misschien beter zou zijn, of een school met een lager 
onderwijsniveau dan het kind aankan. Ouders voelen dit als een grote bedreiging.

Het Centrum voor Jeugd & Gezin heeft in meerdere gevallen een belangrijke bemiddelende rol 
gespeeld. Meestal lukte het om een kind op school te houden en blijkt het ook goed te gaan. In 
driekwart van de interviews betrof het een kind of jongere met een andere culturele achtergrond.

Vader: “Ik ben eigenlijk heel tevreden over het CJG. Het CJG heeft bemiddeld met school. Mijn 
dochter zit op een van de middelbare scholen in Zeist en kreeg alsmaar gele kaarten. Zij hebben 
vaak met school gepraat hierover. Maar toen het CJG met school overlegde, toen kon alles weer. 
School wilde haar naar speciaal onderwijs sturen, omdat zij steeds weer gele kaarten kreeg. Ze 
werd er steeds uitgestuurd. En ik dacht, en haar moeder ook, zo is ze niet. Ze valt op, onder andere 
door haar andere culturele achtergrond, ziet er een stuk ouder uit dan alle andere kinderen. Maar 
ze is eerder een meeloper. Ze is getest, en het blijkt dat ze op een school zit die qua niveau te laag 
is. Ze is heel slim. School gaat haar nu moeilijkere opdrachten geven als ze eerder klaar is. Het is 
de bedoeling dat ze straks wel naar het VWO kan. Mijn vrouw heeft voorgesteld om toch met haar 
naar het CJG te gaan. En die heeft bemiddeld, en nu is het in orde. Het gevoel van gediscrimineerd 
te worden is niet helemaal weg. Omdat als het CJG komt praten alles in één keer lijkt te kunnen.”

”Ik had het gevraagd aan zijn mentor: Als hij nu de ideale leerling zou zijn? Ja dan had hij wel VMBO 
tl gekregen, zei ze. Ik maak me zorgen. De scholen waar hij nu terecht zou komen omdat hij VMBO 
kader krijgt, dat zijn scholen waar die jongens op zitten….dan ben ik hem kwijt.”

Professional: “Dat issue van jongeren van 18-23, daar ben ik echt op stuk gelopen. Ik zie dat veel 
jongeren die van speciaal onderwijs komen, thuis komen te zitten. Dat er niks voor hen is, dat ze 
van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ze zoeken werk, maar het lukt niet. Er zijn geen 
faciliteiten om hen goed op te vangen. Ze weten niet hoe ze moeten handelen. Er zijn te weinig 
werkervaringsplekken. Zij, maar ook wij, weten eigenlijk niet goed wat de nieuwe regelingen zijn. 
Daar moeten we ons als CJG echt nog goed in verdiepen.”

En dan aan het werk!
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Vrije tijd, ook voor vrienden & vriendinnen
We hebben een aantal mooie voorbeelden gezien waarin het Centrum voor Jeugd & Gezin een belangrijke 
rol heeft gespeeld in het leven van zeer jonge kinderen als het gaat om het opbouwen van vriendschappen 
en relaties. Voor oudere kinderen wordt er vaak gebruik gemaakt van de cursus Sociale Vaardigheden. 
Als onderzoekers hebben we geen verhalen gehoord dat dit ook zijn vruchten afwierp op het gebied van 
vriendschappen en relaties. Wel ten aanzien van krachtiger worden en voor jezelf opkomen. 

Er kan in Zeist nog veel gebeuren op het niveau van de toegankelijkheid van clubs en verenigingen. Daar 
liggen veel kansen waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Nu worden clubs en verenigingen nog als 
nauwelijks open ervaren. Zeker in het geval van kinderen met een beperking en kinderen uit gezinnen die 
het niet zo breed hebben, kan deelnemen aan het verenigingsleven de kansen voor de toekomst enorm 
vergroten. Op dit moment lijkt er voor het meedoen in clubs en verenigingen veel van de inventiviteit van 
de ouders af te hangen. We hebben tijdens het interviewonderzoek geen gezinnen gesproken die op dit 
punt ondersteuning hebben gekregen, terwijl de vraag er wel ligt.

Iets waar meerdere professionals zich zorgen om maken is de situatie van jongeren van 18-23 jaar, als 
het gaat om werk en inkomen, en over hun woonsituatie. Veel jongeren die van het speciaal onderwijs af 
komen zitten thuis in een leeftijd waarin andere jongeren zich juist snel ontwikkelen. Soms lijkt er ook een 
drempel gevoeld te worden bij het aanvragen van een uitkering. Dit is een issue waar gemeente breed (en 
regionaal) actie op nodig is in samenwerking met de regionale sociale dienst, het UWV en het onderwijs. 

We hebben uit de gesprekken wel de indruk gekregen dat veel mensen het gevoel hebben dat het Centrum 
voor Jeugd & Gezin naast hen staat in de keuzes voor levensinvulling rond school, werk en vrije tijd. 

“Mijn dochter heeft autisme, en heeft op het speciaal onderwijs gezeten. Na het VMBO is ze naar 
de muziekacademie gegaan. Zij is helemaal gek van muziek weet je, daar blinkt zij ook echt in uit! 
Wat ze doet is dat ze van alles organiseert op het gebied van muziek. Ze begeleidt beginnende 
bandjes en organiseert muziek voor ouderen. Dat doet ze allemaal met enorm veel plezier. Maar 
waar ik me zorgen over maak, is dat het allemaal onbetaald is, terwijl ze al wel in de twintig is. 
En weet je, niks daarvan gebeurt in Zeist. Wel in De Bilt en Hilversum bijvoorbeeld. Ergens in de 
eerste helft van 2015 heb ik daarom contact opgenomen met het CJG, want ik maakte me zorgen 
om haar toekomstperspectief. Hoe moet dat straks, met wonen, werken en leven? Telkens zou ik 
teruggebeld worden, maar dat gebeurde maar niet. Maar ja, dat is ook weer zo wat. Want ik ben 
bijvoorbeeld wel aan de slag gegaan met een uitkering. Bijstand, Wajong, maakt me niet uit. Maar 
moet mijn dochter dan maar alles accepteren wat de gemeente haar voorspiegelt aan werk? Hoe 
kan dat nou met haar autisme? Zij kan echt niet overal zomaar aarden!”

Op de vraag of ze, zijn twee kinderen van zeven en negen, ook naar clubs gaan in hun vrije tijd zegt 
hij (vader, red.) eerst nee. Hij legt uit dat ze samen op zwemles hebben gezeten en ook op scouting. 
Dat ging niet goed. Ze zijn van de clubs afgestuurd omdat ze te druk waren. De middelste zit wel op 
karate. Dat gaat wel heel goed. Hij had er tot dit interview eigenlijk niet bij stil gestaan dat ze ook ieder 
afzonderlijk naar een club kunnen gaan.
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Als het thuis niet lekker loopt…
Hoe krijg je de regie terug over je leven als je te maken hebt met ernstige schulden of een moeilijke 
scheiding? Professionals gaven een aantal voorbeelden waarin financiële problemen daadkrachtig zijn 
aangepakt om ruimte in het hoofd te scheppen en de aandacht te kunnen richten op andere zaken. Of 
om te voorkomen dat de kinderen uit huis geplaatst zouden worden. Ook zijn we een aantal verhalen 
tegengekomen van inwoners die veel hebben gehad aan het Centrum voor Jeugd & Gezin tijdens hun 
scheiding.

En wat is het effect van de ondersteuning op de samenleving als geheel? 
Als interviewteam denken we dat het Centrum voor Jeugd & Gezin, net als het Sociaal Team, een 
hefboomfunctie kan vervullen in de transformatie in het sociale domein. Maar als zodanig denken we 
dat er in de transformatie van het sociale domein te veel van het Centrum voor Jeugd & Gezin wordt 
verwacht, landelijk. 

Het Centrum voor Jeugd & Gezin heeft in veel gevallen met succes een belangrijke rol gespeeld in de 
bemiddeling tussen ouders en school. Met als resultaat dat een kind of jongere niet van de reguliere 
school af hoeft.  Maar we denken dat er ook trekkracht uit de rest van de samenleving nodig is. 
We hebben voorbeelden gezien van scholen in Zeist  die nog niet erg open staan voor bijvoorbeeld 
kinderen en jongeren met een beperking. Of kinderen met net wat ander gedrag. De vraag is waarom 
er door scholen naar speciaal onderwijs wordt verwezen. Daarnaast zijn er vragen rond de regionale 
sociale dienst en het UWV. Lukt het hen de specifieke aandacht te genereren die nodig is om jongeren 
envolwassenen, die net wat anders zijn dan anderen, aan het werk te helpen? Wat voor functie kunnen 
clubs en verenigingen vervullen? 

Hefboom om te transformeren
Ten aanzien van meedoen van kinderen, jongeren en gezinnen in de samenleving kunnen het Centrum 
voor Jeugd & Gezin en het Sociaal Team zeker een belangrijke rol vervullen. Maar daarnaast is 
transformatie in het sociale domein ook een zaak van de samenleving. Netwerken rond arbeid kunnen 
de handen in een slaan om een toegankelijke arbeidsmarkt te creëren. Net als netwerken in onderwijs 
of in vrije tijd dat kunnen doen. We denken dat de gemeente hier een belangrijke initiatieffunctie kan 
vervullen.

Professional: “Er kan in Zeist nog veel gebeuren op het niveau van clubs en verenigingen. Daar liggen 
veel kansen, waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Nu zijn clubs en verenigingen nog nauwelijks 
open voor mensen met een beperking. Dat geldt ook voor scholen! Er is wel nauw contact met de 
scholen, voor elke school is een professional voor het CJG contactpersoon, maar er kan nog veel 
gebeuren om scholen toegankelijker te krijgen.” 
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“Ik voel me trouwens best wel eens eenzaam...”
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2. 
Het Sociaal team

Sinds 2015 is het Sociaal Team actief in de vijf wijken van Zeist. De professionals van het team hebben 
de taak om inwoners van Zeist waar nodig te ondersteunen op een manier die bijdraagt aan een 
waardevol leven midden in de samenleving en het maken van eigen keuzes.

Het Sociaal Team heeft daarmee een hele brede opdracht. Eigenlijk komen alle facetten van het leven 
van inwoners van Zeist aan bod. Of het nu gaat om wonen, werken, jezelf verplaatsen, vriendschappen 
aangaan met anderen, of gewoon jezelf kunnen zijn en lekker in je vel zitten. Zodat je een goed leven 
kunt leiden met de mensen van je eigen keuze. 
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Hoe ervaren inwoners de 
ondersteuning van het 
Sociaal Team?
Hoe hebben inwoners het Sociaal Team gevonden? En hoe ervaren zij de keukentafelgesprekken? Welke 
impact heeft de ondersteuning op het leven van mensen? In dit hoofdstuk staan deze vragen centraal.
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laagdrempeligheid

buurt &
mogelijkheden

gesprek &
relatie
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budget
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eigen regie























Toegang, gesprek en 
ondersteuning

De categorieën in deze cirkel vormen 
de aandachtspunten bij dit onderwerp.
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Kunnen inwoners het Sociaal Team gemakkelijk vinden? 
De meeste inwoners vinden het Sociaal Team via verhalen uit hun eigen netwerk, via de website van de 
gemeente of via berichtgeving in de lokale krantjes. Het eerste contact verloopt telefonisch of mensen 
lopen even langs bij het wijkservicepunt waar wekelijks spreekuren zijn. 

Veel mensen bellen als eerste met het klantcontactcentrum van de gemeente. En worden vervolgens 
doorverbonden met het Sociaal Team. Dan moeten mensen soms hun verhaal twee keer vertellen, en 
dat voelt als dubbel werk.

Het keukentafelgesprek
De positieve grondhouding en brede blik van de 
professionals tijdens de keukentafelgesprekken 
worden door inwoners gewaardeerd. Een 
mevrouw gaf aan dat haar moeder speciaal 
naar Zeist was verhuisd, omdat zij zag dat de 
basishouding in Zeist er een was van “we gaan 
iedereen helpen als we dat kunnen. Hier in Zeist 
staan de mensen centraal, en niet de regels”.

Ook hebben we hele mooie verhalen gehoord 
van mensen die oprecht blij waren met de 
keukentafelgesprekken. Omdat er echte interesse 
was in hun leven. Omdat er meegedacht werd 
over hoe zij belemmeringen om mee te doen 
kunnen oplossen en hun talenten en interesses 
nog meer centraal kunnen stellen in hun leven.

Er waren ook mensen die vonden dat in het 
gesprek te breed werd gekeken. Een enkeling 
had het gevoel dat haar een probleem werd 
aangepraat, iemand anders dat ze haar hele 
doopceel moest lichten voor een relatief 
eenvoudige vraag. Het omgekeerde kwam 
ook voor, dat mensen de indruk kregen dat de 
gemeente vooraf al bepaald had wat ze wel of 
niet nodig hadden. En dat hun verhaal daardoor 
helemaal niet meer relevant was.

De meeste mensen die we gesproken hebben, 
ervaren dat er goed met hun vraag is omgegaan. 
Maar het komt ook wel eens voor dat er minder 
snel wordt gereageerd. Als er dan na lange tijd 
(weken tot maanden) als vervolg op het gesprek 
bijvoorbeeld een lijstje met mogelijkheden voor 
ondersteuning wordt opgestuurd, dan haken 
mensen af en hebben ze geen zin meer in contact.

Ondersteuning: de kunst van het op weg helpen 
Mensen voelen zich in veel gevallen echt 
geholpen door de ondersteuning van het 
Sociaal Team. Het is soms wel even zoeken 
en een beetje onderhandelen, zeker als het 
om vervoersvragen gaat. Een terugkerend 
discussiepunt voor professionals is hoe vaak en 
hoe lang je bij een inwoner terug blijft keren voor 
ondersteuning en contact. De invulling van de 
regisseursfunctie raakt aan de discussie over de 
rol- en taakopvatting van de leden van het Sociaal 
Team. Cultuurverschillen tussen medewerkers 
(afkomstig van verschillende organisaties) spelen 
hierbij ook een rol. Het idee één huishouden, één 
plan, één regisseur’ komt hierdoor niet altijd uit 
de verf. 

“we gaan iedereen helpen als we dat kunnen. Hier in Zeist staan de mensen 
centraal, en niet de regels.”
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Sommige verhalen laten professionals zien die, ongeacht of er nu wel of geen regels over bestaan, actief 
terug blijven keren bij inwoners om op die manier een vertrouwensband op te bouwen. Zij houden de 
vinger aan de pols om de inzet van zwaardere ondersteuning te voorkomen. Een gesprek is dan niet meer 
een eenmalige gebeurtenis, maar eigenlijk een doorlopende dialoog. Andere professionals geven aan dat 
ze dat eigenlijk ook wel zouden willen, maar dat niet doen omdat zij denken dat dat niet de bedoeling is 
van het beleid van Zeist.

“Sinds twee jaar woon ik hier zelfstandig. Daarvoor woonde ik bij mijn ouders. Ik kook niet zelf. 
Vaak kan ik eten bij een van mijn collega’s. Ik werk bij een architectenbureau.
Eerst kreeg ik ondersteuning van een grote zorgorganisatie met huishouden, financiën, contacten 
in de buurt. Dat soort dingen. Maar het klikte niet. Daarom is dat drie maanden geleden gestopt. 
Ik moest daar trouwens ook een hoge eigen bijdrage voor betalen. Dat wist ik eerst helemaal niet, 
ik kreeg daarvoor zomaar de rekening. Ik sta op de wachtlijst sinds anderhalf jaar bij een grote 
zorgorganisatie voor een drie maanden intensieve therapie. Maar daar kan ik nu nog niet heen.  Nu 
zit ik in crisis. Dat is sinds drie dagen. Sinds de ondersteuning is gestopt maak ik ook geen muziek 
meer. Dat deed ik eerst wel heel intensief en op hoog niveau. Of ik contact heb gehad met het 
Sociaal Team? Ja. Die hebben de ondersteuning geregeld waar het niet mee klikte. Of er sindsdien 
nog contact is geweest? Nee. Ik weet ook niet of mijn ondersteuning verteld heeft dat ze gestopt 
zijn.”
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Participatie, eigen regie & 
de inclusieve samenleving
Over het algemeen vinden mensen dezelfde soort dingen belangrijk in hun leven: de mensen om je 
heen, persoonlijke ontwikkeling in werk en vrije tijd, de behoefte aan veiligheid en gezondheid, de 
mogelijkheden om je leven in te richten zoals jij dat wilt. Mensen groeien door gewaardeerde rollen te 
vervullen in hun familie, vereniging, vriendengroep, en in hun werk. Welke rol neemt het Sociaal Team 
in om de inwoners van Zeist te ondersteunen een leven midden in de samenleving te leiden?
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participatie & inclusie

De categorieën in deze cirkel vormen 
de aandachtspunten bij dit onderwerp.
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Werken aan werk
Leuk en betaald werk is voor veel mensen een belangrijke voorwaarde om volledig mee te kunnen doen 
in de samenleving. Toch is het voor mensen die net wat anders zijn dan anderen, lastig om een baan te 
vinden en te houden. 

Meerdere inwoners gaven aan dat het Sociaal Team hen goed op weg heeft geholpen naar de juiste 
instanties. Duidelijk is dat het onderwerp ‘werk en inkomen’ de aandacht heeft van het Sociaal Team. In 
onze gesprekken kregen wij echter niet goed scherp welke rol het Sociaal Team precies wil innemen in de 
(lange termijn) ondersteuning rond werk en inkomen. En welke rol voor andere maatschappelijke partners 
is weggelegd. Meer dan de helft van de mensen met een beperking die wij gesproken hebben, ondervindt 
problemen om werk te vinden of te behouden en heeft het gevoel nergens terecht te kunnen. 

JJongeren van 18 tot 23 jaar krijgen met betrekking tot werk en inkomen ondersteuning van  het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Wat gebeurt er met mensen die ouder zijn dan 23 jaar? Worden die doorverwezen 
naar de regionale sociale dienst en het UWV? En wat gebeurt daar dan?

Meedoen met weinig inkomen
We hebben bij het Sociaal Team mooie voorbeelden gezien waarin mensen geholpen werden directe 
financiële problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden in het contact met 
de nutsbedrijven, om afsluiting van gas, water en licht te voorkomen en ongedaan te maken. Als dat 
geregeld is, ontstaat er vaak weer ruimte voor mensen om andere gebieden van het leven weer op te 
pakken.

“Onze dochter heeft altijd tien uur gewerkt maar ze is ontslagen. Ik ben op aanraden van het Sociaal 
Team met haar naar het UWV gegaan. Ze is dus ingeschreven, en toen werd er heel triomfantelijk 
gezegd: “Mooi, nu staat u in het systeem. Je kunt naar huis en succes!”. Maar mijn dochter moet niet in 
een systeem staan, die heeft een beetje ondersteuning nodig, want het lukt haar niet vanzelf om een 
baan te vinden. En hoe moet dat straks, als wij er niet meer zijn?”

“Ik werkte eerst bij de Biga, in de catering en de schoonmaak. Dat vond ik erg leuk, ik had het echt 
naar mijn zin. Maar ik ben ontslagen, net als veel van mijn collega’s. Ik sta nu twee dagen per week 
in een winkel, vrijwilligerswerk is dat. Ik zou heel graag weer in de catering werken. Of ik daar over 
gesproken heb met de gemeente en mijn ondersteuners? Nee, eigenlijk niet.”

Professional: “Een gezin had al een tijdje geen gas, water en licht. Ik heb hen geholpen daar wat aan te 
doen. Ook zijn er nu nieuwe afspraken met de kinderen gemaakt over het contact met de ouders. Er is 
weer meer systeem in het gezin. We hebben een simpel plan in klare taal en het gezin is veel meer ‘in 
the lead’ over het eigen leven.”
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In een aantal gesprekken met professionals van het Sociaal Team hebben we gevraagd hoe zij kijken 
naar de relatie tussen meedoen in de samenleving en financiële problemen. “Nou, dat weet ik eigenlijk 
niet. Als we dat tegenkomen, dan verwijzen we mensen eigenlijk altijd naar de schuldhulpverlening.” 
Het hebben van financiële problemen brengt vaak met zich mee dat mensen zich meer en meer 
terugtrekken uit het sociale en maatschappelijke leven. Wie pakt die participatiekant op? Welke rol is er 
weggelegd voor het Sociaal Team en andere spelers in Zeist?

Vriendschappen en relaties
Wat ons opviel, is dat een flink aantal mensen aangaf een grote behoefte te hebben aan ‘een goed 
gesprek’. Sommige mensen zeiden het letterlijk: wij zijn best eenzaam. De praatjes met anderen die ook 
hun hond uitlaten vormen soms het enige contact dat mensen hebben, zoals in het geval van deze man 
van in de tachtig:

We zijn daarnaast in de gesprekken een aantal mensen tegengekomen, zowel (jong)volwassenen als 
ouderen, die in het algemeen moeite hebben om contact te maken met anderen, buiten het circuit van 
ondersteuners om. Het is van belang dat het Sociaal Team expertise ontwikkelt op het ondersteunen 
bij het aangaan van sociale contacten. Ook om de eenzaamheid te doorbreken waar veel mensen mee 
te maken hebben. 

Samenwerken in het Sociaal Team
We zien dat de professionals van het Sociaal Team bijzonder hard werken om de inwoners van Zeist 
goed te woord te staan. Ons beeld is dat er in het eerste jaar dat het Sociaal Team in de huidige vorm 
bestaat, veel aandacht nodig was om elkaar en het speelveld leren kennen. Welke contracten zijn er 
eigenlijk gesloten? Welke ondersteuning is waarvoor geschikt? Lukt het om de weg te vinden tussen de 
juridische arrangementen van wetten, beleidsregels, verordeningen en anderzijds de praktijk van het 
leven van mensen? Hoe maak ik contact met al die verschillende soorten mensen?

In het team zijn er wat spanningen, die vaak vooral de taak- en rolopvattingen van mensen 
betreffen. Doordat professionals elkaar nog weinig tegenkomen, geven zij aan dat het vaak moeilijk 
is de verschillende culturen te overbruggen die professionals meenemen uit hun eerdere werk. 
Professionals geven aan hier graag verandering in te zien. Er is behoefte aan een cultuur van samen 
leren en optrekken.

“Het gaat eigenlijk goed thuis en ik voel me sterk. Ik kan het prima aan. Wat ik wel mis, is af en toe 
is een goed gesprek. Ik spreek wel regelmatig af met buren, die ik tegenkom tijdens het uitlaten van 
de hond. Maar dat is anders. Dat is toch vaak wat oppervlakkig. Ik wil af en toe echt kunnen praten, 
met iemand die op dezelfde golflengte zit. Ik heb wel een vriend met wie dat vroeger kon, maar zijn 
vrouw is ernstig ziek. De vrouw van het Sociaal Team vroeg of ik een vrijwilliger wilde. Ze zou nog 
een keer langs komen om daarover door te praten. Maar ze heeft nooit meer contact opgenomen.”
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En wat is het effect van de ondersteuning op de samenleving als geheel? 
In het Sociaal Team wordt veel gebruik gemaakt van persoonlijke verhalen om van te leren. Verschillende 
professionals geven aan deze bijeenkomsten waardevol te vinden. Hoewel het nog niet vaak gebeurt dat 
er ook individu overstijgende kwesties worden aangepakt, bijvoorbeeld in het geval dat professionals 
eenzelfde kwestie bij meerdere mensen tegenkomen, zijn daar in het Sociaal Team wel mooie voorbeelden 
van. Zoals iemand die een kwestie over het vervoer aanpakt. 

De kunst is verder om in het zoeken naar participatie en eigen regie het blikveld te verruimen naar de 
samenleving als geheel. Zijn daar de condities aanwezig om meedoen voor alle mensen mogelijk te 
maken? Wordt de diversiteit benut om samen te leren? 

De persoonlijke verhalen van mensen leveren ons het beeld op dat hier sterker op ingezet kan worden. Dat 
zit bijvoorbeeld op het niveau van clubs en verenigingen, om daar de mogelijkheden voor de omgang met 
de diversiteit van de samenleving te vergroten. 

De kracht van lokale netwerken om kansen op werk te creëren
Een van de kernthema’s zou  ‘het werken aan werk’ kunnen zijn, als manier om de participatie van alle 
inwoners van Zeist te bevorderen. Vaak zijn juist lokale ondernemers bereid om mensen uit de eigen 
omgeving een kans te bieden. Daar komen ze niet altijd vanzelf op en ze weten ook niet altijd in contact 
te komen met d mensen die heel graag willen werken. Worden die lokale ondernemers voldoende 
betrokken? 

Hoe is het om ouder te worden in Zeist?
Een ander kernthema dat wij destilleren uit alle gesprekken is de vraag: hoe is het om ouder te worden in 
Zeist? We zijn heel veel initiatieven en mogelijkheden tegengekomen, veel vitale ouderen ook. Maar veel 
inwoners en professionalsdie we spraken, maakten zich zorgen over (andere) ouderen, bijvoorbeeld over  
eenzaamheid in Zeist of verborgen armoede. We zagen ook mensen die zich terugtrokken en dachten dat 
zij de samenleving niets meer te bieden hadden:

“Ik ben nu 85 en woon sinds vijf jaar in dit verzorgingshuis. Ik ben hierheen verhuisd toen mijn man 
nog leefde. Het was niet meer te doen in dat grote huis samen. Mijn man heeft hier nog twee jaar 
geleefd. Ik heb contact gehad met het Sociaal Team om de regiotaxi aan te vragen. Zo kan ik af en toe 
naar mijn kinderen. Het was een prettig gesprek. 

Ik heb niet veel contact met andere mensen, ook niet uit het huis. Ze zijn zoveel ouder dan ik. Ik heb 
andere interesses. Ik houd veel van vogels en planten. Ik zou graag af en toe naar het tuincentrum 
gaan, maar dat wil ik eigenlijk alleen als er iemand meegaat die ik goed ken. Lid worden van een 
vogelclub wil ik ook wel, maar dan ook alleen als er iemand is die ik goed ken. Trouwens, ik ben blij dat 
ik van die clubs en verenigingen af ben, daar moet je zoveel voor doen, en daar heb ik geen zin meer 
in.” 
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3. 
Beleid, manier 
van organiseren 
& omgeving

In de gemeente Zeist is er voor gekozen de transformatie in het sociale domein vanuit een rijke visie en 
samen met inwoners en professionals vorm te geven. Een goed voorbeeld vormt de ‘Brede Sociale Visie 
Zeist’ waarin een traditie van samenwerking aan beleid met inwoners en professionals is ingezet. Als 
interviewteam denken we dat deze koers ook voor de toekomst een belangrijke meerwaarde geeft. 
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Visie & Strategie
Voor wat betreft de visie op de transformatie 
denken we, zoals gezegd, dat de visie op eigen regie 
in Zeist sterker tot uitdrukking komt dan de visie 
op meedoen in de samenleving. Een van de risico’s 
is dat het accent meer op zorg komt te liggen dan 
op de vormgeving aan een leven midden in de 
samenleving en de wijze waarop inwoners daarin 
vanzelfsprekend samen optrekken in werk, school 
of vrije tijd. 

Een ander risico is dat het welslagen van 
participatie teveel afhangt van goede support op 
individueel niveau. Daarmee komt er veel druk 
te liggen op de inventiviteit van professionals, 
familie en netwerk om mogelijkheden voor 
meedoen in de samenleving te vinden. Dit blijkt 
zeker niet altijd eenvoudig. We denken dat er ook 
trekkracht vanuit de samenleving nodig is. Zo 

kunnen in de transformatie in het sociale domein 
twee bewegingen tegelijk opgaan. Enerzijds de 
versterking van de ondersteuning aan individuen, 
gericht op meedoen aan de samenleving en 
eigen regie. Anderzijds het werken aan voor 
iedereen toegankelijke scholen, arbeidsmarkt, 
buurtinitiatieven, clubs en verenigingen. Net zoals 
voor de individuele ondersteuning, is het ook ten 
aanzien van deze samenlevingskant mogelijk een 
bewuste veranderstrategie vorm te geven. 

Leren & Organiseren
Binnen het Centrum voor Jeugd & Gezin is onder 
professionals de laatste tijd echt een cultuur van 
samen leren en organiseren ontstaan. Professionals 
noemen vaak het feit dat zij in een ruimte dicht bij 
elkaar zitten als één van de condities: 

In één ruimte bij elkaar zitten werkt. Al onderstrepen professionals allemaal het belang van een ruimere 
werkplek. 

Samenwerken & Netwerken
Een laatste punt betreft de samenwerking tussen professionals in de gemeente: de relatie tussen 
welzijnsorganisaties, het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd & Gezin is nog niet sterk. Daarnaast 
lijkt bijvoorbeeld de samenwerking en afstemming tussen individuele professionals, zoals de leerplicht 
ambtenaar en het Centrum voor jJeugd & Gezin nog niet altijd optimaal te zijn. 

Professional: “Op onze werkplek zitten we bijna letterlijk met ons laptop bij elkaar op schoot. Dat 
brengt de nodige ongemak met zich mee. Maar wel helpt het om echt samen te werken, samen te 
leren. Iemand roept iets, een vraag waar hij of zij zelf niet uitkomt, en iedereen denkt mee. Dat maakt 
dat we echt een team zijn, en dat we ons gezamenlijk ontwikkelen in ons vak.”  
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4. 
Advies naar 
aanleiding van 
het interview-
onderzoek 
Luisteren & 
Transformeren

Wat is er gebeurd na het interviewonderzoek in december? Op vraag van de gemeente heeft het 
interviewteam naar aanleiding van het interviewonderzoek een advies ontwikkeld. Daarvoor zijn de 
lessen uit het interviewonderzoek in de periode januari t/m maart 2016 in een aantal slagen getoetst 
en verdiept in gesprek met inwoners (via een begeleidingsgroep en gesprekken met de Wmo-raad), 
professionals, , accountmanagers, coördinatoren, MT-leden en bestuur. 
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Een belangrijke stap was de reflectiebijeenkomst op 14 maart 2016 waarin professionals van het Sociaal 
Team en het Centrum voor Jeugd & Gezin en accountmanagers van de gemeente reflecteerden op de 
uitkomsten, met onderstaande visualisatie als resultaat:

Relevante lessen
De teams en de gemeente hebben uit het onderzoek een aantal belangrijke lessen gehaald, over:  

De relatie met passend onderwijs

Werk, inkomen & schuldhulpverlening

Communicatie & evaluatie

Het leven van jongeren van 18-23 jaar

Het verbeteren van de toegang, de bekendheid & zichtbaarheid van de teams

Meedoen in de samenleving, relaties, vriendschappen & vrije tijd

Kortdurende ondersteuning

“Ook is een belangrijke conclusie uit het interviewonderzoek dat CJG en het Sociaal Team een 
belangrijke hefboomfunctie vervullen in de transformatie in het sociale domein. Maar dat er om de 
transformatie echt te laten slagen meer trekkracht uit de rest van de samenleving nodig is.”
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Een denkomslag in inhoud en proces
Hoe kun je werken aan deze thema’s? Welke strategieën dragen bij aan concrete verbeteringen in het 
leven van mensen? Verbeteringen gericht op deelname in onderwijs, arbeid, relaties en vrije tijd, zonder 
terug te vallen op onnodig dure individuele voorzieningen? Hoe kun je vormgeven aan een wijze van 
veranderen die het leven van mensen centraal stelt?  

In binnen- en buitenland is ervaring opgedaan met het actief vormgeven aan dergelijke 
veranderprocessen waarin twee bewegingen tegelijk opgaan. Aan de ene kant de versterking van de 
ondersteuning aan individuen, gericht op meedoen aan de samenleving en eigen regie. En aan de 
andere kant het werken aan voor iedereen toegankelijke scholen, arbeidsmarkt, buurtinitiatieven, clubs en 
verenigingen. De ervaring is dat hoe meer via de bevordering van toegankelijkheid van de samenleving 
geregeld kan worden, hoe minder individuele voorzieningen er nodig zijn. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een strategie van leren door te doen. Er wordt direct 
maatschappelijke waarde gecreëerd door te werken aan concrete initiatieven op het niveau van de klas, 
de club, buurt of werkvloer. Van deze initiatieven wordt geleerd door alle betrokkenen en vervolgens 
vindt pas beleidsvorming plaats. 

Dat geeft de volgende drie ontwerpprincipes:

Samenwerken in Lokale Netwerken
Hoe zou dit eruit kunnen zien in Zeist? Netwerken rond arbeid kunnen de handen ineenslaan om 
een voor iedereen toegankelijke arbeidsmarkt te creëren. Net als netwerken in onderwijs, in vrije 
tijd of in de wijk dat kunnen doen. Bestuurders kunnen dit proces actief op gang brengen en er 
maatschappelijke waarde aan geven.

Wat kan dat in de praktijk betekenen? 

Starten vanuit het leven van mensen

Van praktijk naar beleid (i.p.v. andersom)

Van individuele voorzieningen naar voor iedereen toegankelijke scholen, arbeidsmarkt, 
buurtinitiatieven, clubs & verenigingen.

Arbeidsmarkt: een netwerk bestaande uit inwoners, gemeente, werkgevers, ondernemers, de 
regionale sociale dienst, het werkgeversservicepunt, Sociaal Team en Centrum voor Jeugd & 
Gezin werkt gezamenlijk aan concrete initiatieven om een toegankelijke arbeidsmarkt dichterbij te 
brengen. Geïnspireerd door een kort proces van visieontwikkeling brengt het netwerk knelpunten 
en ambities in kaart. Op grond daarvan worden kleine veranderteams gevormd die ieder werken 
aan een eigen initiatief. Hierbij is het van belang een keuze te bieden aan een klein scala van 
werkwijzen die zich in de praktijk bewezen hebben en zo nodig coaching/training on the job bieden. 
Voorbeelden van initiatieven? Zes jongeren van 18-23 jaar gaan op zoek naar een betaalde baan die 
past bij hun interesses en talenten.

1.
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Onderwijs: een netwerk bestaande uit scholen (diverse samenwerkingsverbanden), gemeente, 
inwoners, onderwijsconsulenten, leerkrachten, bestuurders, ambulant begeleiders gaan aan de slag 
om een leeromgeving te creëren voor ieder kind. Gestart wordt met vijf klassen in vijf verschillende 
scholen in het primair onderwijs. In deze klassen wordt een leeromgeving gecreëerd waar elk kind 
optimaal kan leren, ongeacht culturele achtergrond, talenten of beperkingen. Veranderteams van 
leerlingen, leerkrachten, ouders, bestuurders, buurtbewoners en gemeente worden gevormd. Van 
de ervaringen in deze vijf klassen wordt geleerd zodat steeds meer kinderen, klassen en scholen daar 
profijt van kunnen hebben.

Vrije tijd: een netwerk van clubs en verenigingen, inwoners, gemeente, Sociaal Team/CJG en 
organisaties van zorg & welzijn gaan aan de slag om voor iedereen toegankelijke clubs en verenigingen 
te realiseren. Een voorbeeld van een initiatief? Sportclubs, buurtinitiatieven en culturele verenigingen 
kunnen een beroep doen op het Sociaal Team/CJG voor extra support. Deze ondersteuning wordt 
zo veel mogelijk uitgevoerd door de rol van gewone sportcoaches, trainers en muziekdocenten in te 
nemen.

Relaties & Vriendschappen: Het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd & Gezin gaan ieder met vijf 
volwassenen of jongeren aan de slag om nieuwe contacten op te doen in de buurt. Hierbij wordt actief 
gebruik gemaakt van de clubs en verenigingen in Zeist. 

2.

3.

4.
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Bijlagen: 
Kernvragen voor 
het onderzoek
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Opgesteld door sociaal team, centrum voor jeugd & gezin en gemeente Zeist
1. Wat is de beleving en de betekenis van transformatie onder inwoners, professionals,  

organisaties en beleid? 
2. Hoe komt de transformatie in de gesprekken met inwoners en in de daaropvolgende  

ondersteuning tot uitdrukking? 
3. Wat is het resultaat hiervan voor inwoners? 

Afgeleide vragen/ leerdoelen
Perspectief inwoners 
1. In welke mate sluit de inhoud van het gesprek aan op de persoon (eigen interesses,  talenten, 

zingeving, regie)
2. In welke mate wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en inhoud van  gespreksvoering? 
3. In welke mate sluit de ondersteuning aan bij het perspectief van de inwoner en de  initiatieven en 

kansen in Zeist? 
4. Welke impact heeft de ondersteuning op het leven van de inwoners?
5. In welke mate sluiten de vragen aan en voelen inwoners zich gehoord? 
6. In welke mate voelen inwoners zich uitgenodigd om terug te komen voor een vervolg  of een 

nieuwe vraag?
7. Hoe hebben mensen de toegang ervaren? Hoe zichtbaar en laagdrempelig is deze?

Perspectief professionals 
1. In welke mate zijn professionals in staat om aansluiting te zoeken bij/ benutten van  mogelijkheden/

basisvoorzieningen en initiatieven in wijken? 
2. In welke mate zijn professionals in staat om de zelfredzaamheid en eigen regie te versterken? 
3. In welke mate zijn professionals in staat om het netwerk van inwoners te vergroten? 
4. In welke mate zijn professionals in staat samen te werken met het persoonlijk netwerk/ mantelzorg?
5. In welke mate zijn professionals in staat om waardevolle rollen en relaties van inwoners te stimuleren? 
6. In welke mate zijn professionals in staat om te leren en te reflecteren op de gevoerde  

gesprekken? 
7. In welke mate zijn professionals in staat om de inwoners voldoende te informeren en te adviseren?

Perspectief organisaties
1. In welke mate wordt samengewerkt tussen de nulde, eerste en tweede lijn? 
2. Welke kansen zijn er voor vernieuwing en doorontwikkeling? 
3. Wat betekent de (be)sturing van het netwerk van partijen, nu en in de toekomst? 

Perspectief gemeente Zeist
1. In welke mate wordt bijgedragen aan beleid, werkwijzen en facilitering om te komen tot vernieuwing?
2. In welke mate worden belemmerende factoren voor betekenisvolle participatie in de  

samenleving weggenomen? 
3. Wat hebben we dusver geleerd en welke kansen zien we voor de toekomst? 
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colofon
Opdrachtgever onderzoekspartners en auteurs

REDACTIEvormgeving 

www.joakimsmits.nl

Gemeente Zeist Inclusionlab Doppler Advies

JSC&D Lieneke Spel

Het Rond 1
3701 HS Zeist

www.zeist.nl

Gerrit van der Veenlaan 12
3743 DP Baarn

www.inclusionlab.nl
anoukbolsenbroek@inclusionlab.nl
06 14 34 02 41

Ponddreef 76
3446 XC Woerden

www.doppler-advies.nl
guus@doppler-advies.nl
06 48 35 42 40 
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Inwoners en professionals
over het centrum voor jeugd & gezin

en het sociale team in Zeist
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luisteren & 
Transformeren

in het kort
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