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Samenwerking W&I en wijkteams werkt alsSamenwerking W&I en wijkteams werkt als
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Uitgaan van de Uitgaan van de bedoelingbedoeling van wet- en regelgeving, in plaats van  van wet- en regelgeving, in plaats van dat wat staat geschrevendat wat staat geschreven. Maakt dat. Maakt dat
maatwerk in het sociaal domein makkelijker? Wijkteams en de afdeling Werk en Inkomen (W&I) inmaatwerk in het sociaal domein makkelijker? Wijkteams en de afdeling Werk en Inkomen (W&I) in
Almere zijn medio 2016 samen een pilot ingestapt waarin ze sterker samenwerken. De OmgekeerdeAlmere zijn medio 2016 samen een pilot ingestapt waarin ze sterker samenwerken. De Omgekeerde
Toets biedt ondersteuning. We spraken projectleider Suzanne Bunnik, Jorn Waaijer van W&I en DaniëlToets biedt ondersteuning. We spraken projectleider Suzanne Bunnik, Jorn Waaijer van W&I en Daniël
Bootsma vanuit de wijkteams over hun ervaringen.Bootsma vanuit de wijkteams over hun ervaringen.

Medio 2016 geleden startte de gemeente Almere met een project Intensivering Samenwerking W&I en
Wijkteams om invulling te geven aan de Participatiewet. In de pilots komen medewerkers uit twee
wijkteams en vier teams van de afdeling W&I  (onderdeel van de dienst Sociaal Domein) bij elkaar. Ze
leren elkaar kennen en bekijken aan de hand van casussen hoe ze cliënten het beste kunnen helpen. Nog
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los van de pilot is er bij W&I veel veranderd in het afgelopen jaar, vertelt Waaijer: “We willen toe naar
meer duurzame oplossingen. De Omgekeerde Toets is een ideaal middel om Werk & Inkomen socialer te
maken. Maar een cultuuromslag als deze kost tijd. De pilot helpt hier om het bewustzijn bij W&I te
vergroten.”

De kracht van deze samenwerking zit hem volgens Bootsma in de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor een casus en het inzicht dat je maar met een stukje van de oplossing bezig
bent. Het gaat niet alleen om het inkomen, maar om de rust die je creëert om te werken aan problemen
die werk of participatie in de weg staan. “In de praktijk merkt het wijkteam dit sneller dan W&I, omdat
zij inwoners op meerdere leefgebieden ondersteunen.” stelt Bunnik. Andersom kan het wijkteam
kaders, afspraken en structuur vanuit W&I goed gebruiken om de cliënt te stimuleren en zo beter te
helpen.

“Het wijkteam kan de externe motivatie van W&I goed gebruiken, en andersom heb“Het wijkteam kan de externe motivatie van W&I goed gebruiken, en andersom heb
je bed, bad, brood nodig om iemand duurzaam te laten participeren.”je bed, bad, brood nodig om iemand duurzaam te laten participeren.”

Waaijer beaamt dat W&I-werknemers vaak nog moeten leren dat er ruimte voor maatwerk is. “De
beslissing daartoe komt nu toch vaak vanuit re-integratie of het wijkteam. De realiteit is dat een groot
deel van het werk van bijvoorbeeld inkomensconsulenten bestaat uit beoordelen of iemand recht heeft
op een inkomen; 80-90% van de aanvragen gaat hierover én hier is jarenlang van bovenaf op gestuurd.
Nu is het zaak dat ze een casus gaan herkennen waar hij zich voordoet: wanneer is er meer nodig dan
een inkomen?”

De Omgekeerde Toets als methodeDe Omgekeerde Toets als methode

Bootsma: “Door W&I aan tafel te zetten bij het wijkteam, zien ze de gevolgen van hun beoordeling of
beslissing, en dan gaat het leven.” Waaijer: “Mij liet dat heel duidelijk voelen wat het verschil is in het
werk. Ik had de neiging te controleren of er wel recht was op wat de klant vroeg. Maar als in dat gesprek
stevige kritische vragen zou stellen, zou dat het vertrouwen van de cliënt in het wijkteam schaden. Wel
hielpen mijn vragen de wijkteammedewerker achteraf verder.” Bunnik: “Wat je zag, is dat er veel vanuit
vooroordelen over elkaar en de klant werd gedacht, wat belemmerend werkte. Tijdens de
trainingsdagen vond ik de gesprekken over normen en waarden heel mooi. Omdat je elkaar beter kent,
kun je juist wel in gesprek gaan. De Omgekeerde Toets als methode geeft dat handen en voeten.”

De De Omgekeerde ToetsOmgekeerde Toets is een denkkader dat erop gericht is om integraal maatwerk te leveren. Het te is een denkkader dat erop gericht is om integraal maatwerk te leveren. Het te
bereiken doel staat voorop. Je denkt hierbij altijd vanuit de vraag van de klant, en zoekt naar eenbereiken doel staat voorop. Je denkt hierbij altijd vanuit de vraag van de klant, en zoekt naar een
effectieve oplossing. Transparantie, onderbouwing en draagvlak bij burger en organisatie zijn daarbijeffectieve oplossing. Transparantie, onderbouwing en draagvlak bij burger en organisatie zijn daarbij
heel belangrijk. Kennis- en adviesorganisatie Stimulanz ontwikkelde de Omgekeerde Toets om te latenheel belangrijk. Kennis- en adviesorganisatie Stimulanz ontwikkelde de Omgekeerde Toets om te laten
zien hoeveel er mogelijk is binnen de kaders van de wet. Zij verzorgen trainingen en voorlichting overzien hoeveel er mogelijk is binnen de kaders van de wet. Zij verzorgen trainingen en voorlichting over
deze benadering.deze benadering.

Bootsma: “We hebben er hard aan moeten werken om die vooroordelen over elkaar los te laten. Als
wijkteam vinden we zelfstandigheid en onafhankelijkheid belangrijk, maar toch moeten we dichter bij
elkaar komen.” Waaijer: “Je hebt elkaar nodig. Het wijkteam maakt de vraag van de cliënt voor W&I
praktischer, menselijker, en W&I kan de hulp van het wijkteam wat minder vrijblijvend maken. Het is
bijna een soort good cop, bad cop.”

Aan de slag met casussen en intervisieAan de slag met casussen en intervisie

De pilot startte met trainingen, intervisie en meer samenwerking tussen de deelnemende wijkteams en
twee teams van W&I. Bunnik: “Ik verwachtte dat de Omgekeerde Toets een positieve verandering kon
brengen bij die uiteenlopende blik op de klant.” Later heeft de rest van W&I de trainingen ook gevolgd.
Toch is denken vanuit ‘wij’ nog niet altijd even vanzelfsprekend, en dan met name in de casussen waar
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het spannend wordt. In intervisies is juist de ruimte om het conflict met elkaar aan te gaan, om te kijken
waar het schuurt.

Bootsma noemt een voorbeeld: “Bij iemand die een uitkering krijgt én zwart werkt, is het doel om
diegene in een legale modus te krijgen. Daar moet een traject voor komen. In het begin bracht dit wat
spanningen. Gemeenteambtenaren waren soms heel zwart-wit, en wij schrokken daarvan: wees
voorzichtig met mijn cliënt! Als die gedeelde informatie met handhaving terugkomt bij de cliënt, ben ik
mijn vertrouwen kwijt.” Bunnik: “We zijn nu bezig met een gedragslijn waarmee we in overleg tussen
wijkteam en W&I klantmanager  snel tot een oplossing kunnen komen, zonder direct handhavers op pad
te sturen.” Nu worden casussen vaak anoniem gedeeld, wat ook goed werkt om samen tot aanpak te
komen.

“Er is hard gewerkt aan een sterkere band en onderling begrip tussen wijkteam en W&I.“Er is hard gewerkt aan een sterkere band en onderling begrip tussen wijkteam en W&I.
De Omgekeerde Toets helpt daarbij.”De Omgekeerde Toets helpt daarbij.”

Inmiddels pakt een experimentteam zorgvragen samen met het wijkteam op, en draait het mee in de
casuïstiek. Ze maken een gezamenlijk plan en voeren dit uit. “Een voorbeeld waar ik aan denk is een
vrouw en klein kindje met een huiselijk geweld-verleden die met wat extra steun prima aan het werk
kan. Een andere casus: er was een man die capabel is om te werken, maar hij woonde in zijn auto. Die
situatie moest eerst veranderen om hem duurzaam aan het werk te krijgen.”

Die combinatie van twee belevingswerelden biedt júist de kracht om nieuwe werkwijzen in het sociaal
domein vorm te geven. Bootsma: “Maatschappelijk werk gaat grotendeels op basis van vertrouwen. Dat
zet je niet zomaar op het spel. Toch is het ook voor ons soms goed om te zien dat niet alles kan. Je
brengt elkaar zo echt in balans.” Bunnik vult aan: “Waar W&I worstelt met de rol van wet- en
rechtmatigheid in hun nieuwe werkwijzen voor duurzame oplossingen, is die rechtmatigheid juist weer
een ondergeschoven kindje in de wijkteams.”

Uitdaging: bepaal wat succes isUitdaging: bepaal wat succes is

Een van de knelpunten is de logische spanning tussen een beperkt budget, en een toenemende vraag en
de wens om tijd te maken om samen met burgers op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Er is
dan wel sprake van een sociale aanpak in Almere, maar haaks daarop staan bijvoorbeeld de
miljoenenbezuinigingen vanuit de BUIG. De strakkere sturing op snelle uitstroom naar werk geeft een
dubbele opdracht en kan elkaar bijten. Waaijer: “Het ligt eraan wat je als succes beschouwt. Is het einde
of een niet toegekende uitkering een succes? Door snel uitkeringen te korten of af te wijzen en geen
alternatieve oplossing te bieden, vallen veel burgers tussen wal en schip.” Bunnik: “De korting op de
BUIG is een belangrijk probleem. Toch biedt de samenwerking met het wijkteam dan juist kansen om op
een sociale manier die snellere uitstroom naar werk te realiseren.”

De toekomst van de koppeling wijkteam – W&IDe toekomst van de koppeling wijkteam – W&I

Deze pilot loopt nog tot het eind van 2017. Aan de cultuuromslag die nodig is in de gemeentelijke
organisatie wordt de komende jaren doorgewerkt. Bunnik blikt vooruit: “In de toekomst zou er één
inkomensconsulent als vast gezicht nauw samenwerken met meerdere wijkteams binnen een stadsdeel.
De consulent kan dan met het achterliggende team van W&I kortsluiten wat er moet gebeuren.”

De drie geloven in de Omgekeerde Toets als methode om samenwerking te versterken, al moet het geen
kunstje worden bij moeilijke casussen. Bunnik: “Het is een startpunt waar je áltijd vanuit gaat: wat heeft
iemand nodig?” Waaijer: “Eigenlijk is het gewoon praktisch nadenken, en je niet laten tegenhouden door
wet en cultuur. Het werkt als een breekijzer om een ingesleten manier van werken open te breken.”

Lees meerLees meer
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In dit artikel van Divosa was al te lezen hoe Almere medio 2016 geleden startte met een pilot voor een
betere samenwerking tussen W&I en wijkteams aan de hand van de Omgekeerde Toets.

Lees meer over de Omgekeerde Toets op Stimulansz.nl.

Lees ook eens over de ervaringen met de Omgekeerde Toets in de regio Delfzijl, de effectieve
transformatie in het sociaal domein van Den Helder, en hoe in Eindhoven wijkteams en gemeente van
elkaar leren in de schuldhulpverlening.

   

Anderen lazen ook

Fysieke leefomgevingFysieke leefomgeving  //  artikelartikel

Geld Regiodeal moet Rotterdam-Zuid weer stevig op de...

Sociaal domeinSociaal domein  //  columncolumn

Op zoek naar de menselijke maat

Sociaal domeinSociaal domein  //  artikelartikel

Vertrouwen Werkt: een andere aanpak van de Participa...

Wij gebruiken cookies voor analyse, veiligheidsdoeleinden, het goed functioneren en het persoonlijker maken van de website. Gaat

u verder op de site? Dan geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen.

Ik begrijp hetIk begrijp het

http://www.trots-op-je-vak.nl/vroeger-praatten-we-over-elkaar-nu-met-elkaar/
https://www.stimulansz.nl/advies/de-omgekeerde-toets
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/de-omgekeerde-toets-je-moet-klant-van-jezelf-willen-zijn/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/interview/best-practice-den-helder-effectieve-transformatie-in-het-sociaal-domein/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/professionals-en-wijkteams-leren-van-elkaar-in-schuldhulpverlening/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Samenwerking%20W&I%20en%20wijkteams%20werkt%20als%20breekijzer%20in%20Almere&url=https%3A%2F%2Fwww.gemeentenvandetoekomst.nl%2Fthemas%2Fsociaal-domein%2Fartikel%2Fsamenwerking-wi-en-wijkteams-werkt-als-breekijzer-in-almere
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gemeentenvandetoekomst.nl%2Fthemas%2Fsociaal-domein%2Fartikel%2Fsamenwerking-wi-en-wijkteams-werkt-als-breekijzer-in-almere
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gemeentenvandetoekomst.nl%2Fthemas%2Fsociaal-domein%2Fartikel%2Fsamenwerking-wi-en-wijkteams-werkt-als-breekijzer-in-almere
mailto:email.adres%40example.com?subject=Samenwerking%20W&I%20en%20wijkteams%20werkt%20als%20breekijzer%20in%20Almere&body=https%3A%2F%2Fwww.gemeentenvandetoekomst.nl%2Fthemas%2Fsociaal-domein%2Fartikel%2Fsamenwerking-wi-en-wijkteams-werkt-als-breekijzer-in-almere
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/fysieke-leefomgeving/artikel/geld-regiodeal-moet-rotterdam-zuid-weer-stevig-op-de-been-helpen
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/column/op-zoek-naar-de-menselijke-maat
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/vertrouwen-werkt-een-andere-aanpak-van-de-participatiewet


Thema’s
Sociaal domein

Fysieke leefomgeving

Toekomstbestendig bestuur

Rubrieken
Artikel

Agenda

Publicatie

Praktijkvoorbeeld

Interview

Column

Organisatie
Contact

Sociaal domeinSociaal domein  //  publicatiepublicatie

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vlucht...

Toekomstbestendig bestuurToekomstbestendig bestuur  //  interviewinterview

Regio Deal geeft Zeeland vleugels

Meld je aan voor onze 
nieuwsbriefnieuwsbrief

Bekijk het volledige 
nieuwsbriefarchiefnieuwsbriefarchief

Wij gebruiken cookies voor analyse, veiligheidsdoeleinden, het goed functioneren en het persoonlijker maken van de website. Gaat

u verder op de site? Dan geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen.

Ik begrijp hetIk begrijp het

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/fysieke-leefomgeving/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/toekomstbestendig-bestuur/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/artikelen/?t=artikel
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/agenda/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/artikelen/?t=publicatie
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/artikelen/?t=praktijkvoorbeeld
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/artikelen/?t=interview
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/artikelen/?t=column
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/contact/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/column/op-zoek-naar-de-menselijke-maat
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/vertrouwen-werkt-een-andere-aanpak-van-de-participatiewet
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2018
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/toekomstbestendig-bestuur/interview/regio-deal-geeft-zeeland-vleugels
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/nieuwsbrief
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/nieuwsbrief/archief



