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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoek Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan 

de keukentafel. Het is mijn scriptie ter afsluiting van de master arbeid, zorg en welzijn: beleid en 

interventie aan de Universiteit Utrecht. Door het praktijkgerichte karakter van de scriptie voelde het 

echter meer als een bijdrage aan de re-integratiepraktijk in Nederland.      

Re-integratie is op dit moment een dynamisch werkveld. Dat is ook tijdens het doen van dit 

onderzoek gebleken. Een van de aanleidingen voor het onderzoek, de invoering van de Wet werken 

naar vermogen, belandde na de val van het kabinet Rutte in de ijskast. Gelukkig is de temperatuur 

niet gedaald tot het vriespunt. Gemeenten blijven op zoek naar effectievere en goedkopere 

manieren van werken en gaan door met een aantal van de voorbereidingen op de Wwnv. Dit 

onderzoek draagt bij aan het ontwikkelen van beleid dat daarbij aansluit.   

                  

Ter afsluiting wil ik Bob de Levita bedanken voor de stageplaats en de begeleiding bij Radar Advies. 

Ook dank aan de adviseurs die geholpen hebben bij het vinden van respondenten en het geven van 

feedback. Ik wil ook alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan het onderzoek door 

interviews te geven. Tot slot dank aan mijn docent Ruud Abma en mijn medestudenten voor het 

meedenken en de feedback. 

Veel leesplezier! 

 

Naomi Meys 
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Samenvatting 
In dit onderzoek wordt onderzocht of keukentafelgesprekken die nu in het kader van de Wmo door 

gemeenten worden ingezet, bruikbaar zijn voor re-integratie. Het keukentafelgesprek kent twee 

aspecten: het huisbezoek en de nadruk op zelfsturing en handelen vanuit de eigen kracht.  

 In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven op het onderwerp en wordt het doel van het 

onderzoek uitgelegd. De aanleiding voor het onderzoek was de Wwnv. Deze is nu controversieel 

verklaard, maar duidt aan dat het re-integratiebeleid zich in een richting ontwikkelt waarbij de 

uitvoering, net als bij de Wmo, bij de gemeenten komt te liggen. Het is goed om te bestuderen welke 

methoden de gemeenten nu toepassen voor de Wmo en wat de verbinding is met de re-

integratiepraktijk. Het doel van het onderzoek is om de methode van keukentafelgesprekken te 

onderzoeken en te bestuderen of deze ook voor re-integratie ingezet kunnen worden.  

 Hoofdstuk 2 bevat een literatuurstudie. In deze studie wordt beschreven hoe 

keukentafelgesprekken aansluiten bij de context van re-integratie, de diagnosepraktijk, re-

integratietheorieën en de dynamische context. Mocht er een wet als de Wwnv worden ingevoerd, 

dan sluiten de keukentafelgesprekken aan bij de uitgangspunten van deze wet. De voornaamste 

theorie is dat zelfsturing de motivatie en het maatwerk vergroot, waardoor de kans op uitstroom 

naar regulier werk groter wordt. Als deze theorie klopt, en de keukentafelgesprekken aan de 

succesfactoren voor een goed diagnose-instrument kunnen voldoen, dan zouden 

keukentafelgesprekken voor re-integratie kunnen worden ingezet.    

 In hoofdstuk 3 en 4 worden de vraagstelling en de onderzoeksopzet beschreven. De 

hoofdvraag is: Is het volgens gemeenten mogelijk om keukentafelgesprekken, zoals die nu in het 

kader van de Wmo worden ingezet, te gebruiken voor re-integratie?  Om deze vraag te 

beantwoorden, zijn er semi-gestructureerde interviews afgenomen bij 15 respondenten. Deze 

respondenten waren Wmo consulenten of beleidsmedewerkers, klantmanagers of beleidsmanagers 

van werk en inkomen en consulenten van stichting MEE. De onderwerpen die tijdens de interviews 

aan de orde kwamen, zijn vastgelegd op een topiclijst.      

 In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. Over het huisbezoek zijn de respondenten 

overwegend positief. In verschillende gemeenten gaan klantmanagers al op huisbezoek voor re-

integratie. Een groot nadeel is agressief gedrag van klanten. Over zelfsturing lopen de meningen wat 

meer uiteen. Zelfsturing kan leiden tot een grotere motivatie en meer maatwerk, maar de 

respondenten betwijfelen of dit ook geldt voor mensen die al jarenlang een Wwb-uitkering hebben.  

Toch hebben de succesverhalen van de respondenten vaak zelfsturing of eigen kracht als 

succesfactor. Wat kosten en baten betreft, is er geen eenduidig beeld. Het hangt ervan af hoe 

efficiënt de organisatie werkt. Respondenten denken dat keukentafelgesprekken op de lange termijn 

een besparing opleveren. Keukentafelgesprekken bevatten aspecten van de toekomst; het 

aanspreken van eigen kracht en het sociaal netwerk, zelfsturing, maatwerk en integraal werken. 

Hierdoor zou de uitstroom naar werk kunnen worden vergroot.     

 Hoofdstuk 6 bevat de conclusie en reflectie op het onderzoek. In het onderzoek is gekeken 

naar wat werkt voor wie in welke omstandigheden. Uit de interviews blijkt dat de theorie 

grotendeels in lijn is met de re-integratiepraktijk. Ook zijn er aanwijzingen voor nieuwe 

mechanismen, zoals dat een gemotiveerde klant door zelfsturing nog gemotiveerder kan raken. In de 

reflectie worden een aantal beperkingen van het onderzoek genoemd, zoals het ontbreken van het 

klantperspectief.          
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In hoofdstuk 7 worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en voor de praktijk. In de 

toekomst zou een pilot opgezet kunnen worden om in de praktijk te bestuderen hoe de 

keukentafelgesprekken voor re-integratie werken. Ook komt er uit de interviews naar voren dat 

gemeenten op zoek zijn naar een effectieve methode om de mensen met de langste afstand naar de 

arbeidsmarkt te re-integreren. Hier zou meer onderzoek naar gedaan kunnen worden. Tot slot is 

beschreven hoe de keukentafelgesprekken er in de praktijk uit zouden kunnen zien. Een goede 

voorbereiding is hierbij erg belangrijk. De klant moet weten waar de klantmanager voor komt. 

Tijdens het gesprek is het belangrijk dat de nadruk ligt op wat iemand zelf kan, wat diegene wil en 

wat de mogelijkheden zijn. De gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden van de 

klantmanager moeten hierop zijn toegespitst. Beschreven wordt ook hoe een keukentafelgesprek 

een middel kan zijn om integraal te werken. Door op een methodische manier meerdere 

leefgebieden in kaart te brengen, kunnen meerdere problemen tegelijk worden aangepakt. 
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1. Inleiding 
In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp beschreven dat in dit onderzoek centraal staat: 

keukentafelgesprekken. Daarnaast wordt de noodzaak besproken dat er een onderzoek naar dit 

onderwerp wordt uitgevoerd. Het hoofdstuk sluit af met de doelstelling. 

1.1 Keukentafelgesprekken 
Een klantmanager van de gemeente die op huisbezoek gaat bij een klant met een Wwb-uitkering om 

samen aan de keukentafel vorm te geven aan een re-integratietraject, startend bij de eigen kracht 

van de klant; is dit een geschikte nieuwe werkwijze voor re-integratie? Dit onderwerp staat in dit 

onderzoek centraal. De gesprekken die tijdens het huisbezoek plaatsvinden, worden 

keukentafelgesprekken genoemd. Het idee is ontleend aan de keukentafelgesprekken die in het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten worden gevoerd om de 

zorgbehoeften van hulpbehoevende burgers in beeld te brengen. De ‘oude’ werkwijze was dat deze 

burgers naar het loket van de gemeente kwamen en daar in gesprek gingen met een consulent. Aan 

de hand van dit gesprek werd door de gemeente hulp en ondersteuning toegekend. De ‘nieuwe’1 

werkwijze is dat de consulent naar de burger toe gaat om bij wijze van spreken aan de keukentafel 

de behoeften van de burger in kaart te brengen. Hierbij staat de zelfredzaamheid van de burger 

centraal; wat kan iemand, eventueel met behulp van zijn sociaal netwerk, zelf doen? De hulpvraag 

die overblijft wordt door de gemeente gecompenseerd. Deze verandering van werkwijze betekent 

een grote omschakeling in uitgangspunt. Er wordt bij keukentafelgesprekken meer uitgegaan van het 

vermogen van de klant om problemen zelf op te lossen en er wordt maatwerk geleverd. Consulenten 

bekijken wat iemand echt nodig heeft in plaats van een vast aanbod aan ondersteuning te leveren. 

Samenvattend: de twee belangrijkste uitgangspunten van het keukentafelgesprek zijn het huisbezoek 

en het starten bij de eigen kracht en zelfredzaamheid van de klant (Vereniging Nederlandse 

Gemeenten, n.d.).           

 De vraag is nu of deze werkwijze met keukentafelgesprekken ook kan worden gebruikt voor 

re-integratiedoeleinden. Net als de Wmo wordt re-integratie (deels) uitgevoerd door de gemeente. 

Hierbij gaat het om de Wet werk en bijstand (Wwb). Beide wetten maken onderdeel uit van 

arrangementen in de Nederlandse verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat is sterk aan veranderingen 

onderhevig. De Wmo is een voorbeeld van een wet die de burger aanspreekt op zijn eigen 

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid om oplossingen te vinden voor behoeften op het gebied 

van zorg (Rijksoverheid, n.d. a) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & VNG (n.d.).Ook 

wat betreft re-integratie is de overheid op zoek naar ander beleid dat de eigen verantwoordelijkheid 

en zelfredzaamheid van de burger meer centraal stelt. Een tijd lang leek het erop dat de Wet werken 

naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013 in werking zou treden (Rijksoverheid, n.d. b). Naar 

aanleiding van de val van het kabinet Rutte is de Wwnv op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dit 

betekent dat de wet geen doorgang zal vinden. Veel gemeenten waren echter al begonnen met de 

implementatie van de nieuwe wet. Het ligt voor de hand dat de politieke partijen zich na de 

verkiezingen zullen buigen over een aangepaste Wwnv of nieuwe wet. De inhoud van de Wwnv 

wordt hier toch kort toegelicht. Het is een indicatie van de richting die het beleid de komende jaren 

op zal gaan.             

                                                           
1
 ‘Oude’ en ‘nieuwe’ staan hier tussen aanhalingstekens omdat de werkwijzen in de praktijk door elkaar heen 

worden gebruikt; elke gemeente hanteert zijn eigen werkwijze. Het zou dus kunnen dat sommige gemeentes 
de ‘oude’ werkwijze blijven gebruiken. 
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Het wetsontwerp van de Wwnv vertoont veel overeenkomsten met de eerder genoemde Wmo. De 

Wwnv en Wmo hebben als overeenkomst dat de uitvoering van beleid wordt gedecentraliseerd naar 

gemeentelijk niveau. Daarnaast wordt er meer uitgegaan van de zelfredzaamheid van burgers en is 

de ondersteuning vraaggericht in plaats van aanbodgericht (Rijksoverheid, n.d. a). Vanwege deze 

overeenkomsten ligt het voor de hand om verbindingen te leggen tussen werkwijzen van gemeenten 

op het terrein van de Wmo en Wwnv. De Wmo is immers al een paar jaar in werking en het 

bestuderen van de nieuwe werkwijzen naar aanleiding van deze wet kan mogelijk helpen bij de 

implementatie van een nieuwe bijstandswet. De keukentafelgesprekken vormen bij uitstek een 

aanknopingspunt om deze verbinding te maken. Het zorgloket en het re-integratieloket van 

gemeenten vertonen overeenkomsten; burgers komen er met een hulpvraag waar de gemeente een 

oplossing voor zoekt. Natuurlijk is een hulpvraag wat zorg betreft verschillend van een 

werkgerelateerde hulpvraag en kan de werkwijze van keukentafelgesprekken waarschijnlijk niet 

direct worden overgenomen. Deze scriptie beoogt hier meer duidelijkheid in te scheppen. 

 Er is nog een ander argument om de inzet van keukentafelgesprekken voor re-integratie te 

onderzoeken.  Re-integratie is aan veranderingen onderhevig. Ten eerste zijn er steeds meer twijfels 

over de effectiviteit van re-integratietrajecten (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

2008). Ten tweede is het waarschijnlijk dat er een nieuwe wet zal komen in plaats van de Wwb. Een 

van de doelen van deze wet is bezuinigen. Naar aanleiding van de Wwnv maakten gemeenten zich 

zorgen over deze bezuinigingen. Zij twijfelden of het haalbaar is om de sociale werkplaatsen te 

behouden en of er genoeg geld over blijft om mensen aan het werk te helpen (Stellinga, 2012). Met 

andere woorden: re-integratie staat onder druk. Er zullen veel veranderingen moeten plaatsvinden in 

de re-integratie, willen gemeenten mensen aan een baan kunnen helpen. De inzet van 

keukentafelgesprekken zou effect kunnen hebben op de effectiviteit van de re-integratietrajecten 

alsmede voor de financiën. Aangezien gemeenten op zoek zijn naar effectievere en goedkopere 

methoden is het interessant om te onderzoeken of keukentafelgesprekken deze voordelen kunnen 

bieden of niet.           

 Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Radar Advies. Dit is een adviesbureau voor 

sociale vraagstukken. Radar Advies biedt overheden en non-profitorganisaties beleidsadvies, 

organisatieadvies, strategisch advies, onderzoek en evaluatie, project- en programmamanagement 

en detachering- en interim-management.  

1.2 Doelstelling onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om te weten te komen of het mogelijk is om de 

keukentafelgesprekken voor re-integratiedoeleinden te gebruiken. Het accent ligt op de ervaringen 

en opinies van gemeenten omdat zij ervaring hebben met de keukentafelgesprekken voor de Wmo, 

deze zelf uitvoeren en uiteindelijk zelf kiezen welke werkwijze(n) zij inzetten voor de re-integratie 

van mensen met een Wwb-uitkering. In dit onderzoek worden de managers en uitvoerders van 

gemeenten als experts gezien op dit onderwerp. Hierbij gaat het zowel om personen die werkzaam 

zijn op het gebied van de Wmo als de mensen die zich bezighouden met re-integratie. De gedachte is 

dat er eerst moet worden onderzocht wat de ervaringen zijn met de Wmo keukentafelgesprekken in 

de praktijk; wat zijn de sterke en zwakke kanten van de methode? Deze ervaringen worden 

meegenomen in de interviews met medewerkers van re-integratie. Andere experts zijn de 

consulenten van MEE. MEE is een stichting die mensen met een beperking ondersteunt op het 

gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & 

geldzaken. De consulenten van MEE passen het concept van de keukentafelgesprekken al min of 
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meer toe. Zij gaan regelmatig op huisbezoek en passen daarnaast ook zelfsturing toe. Het doel van 

het onderzoek is dus om erachter te komen wat de ervaringen zijn van gemeenten en de consulenten 

van MEE met de keukentafelgesprekken en of zij denken dat deze gebruikt kunnen worden voor re-

integratie van Wwb klanten door de gemeente. Hierbij staan de twee hoofdaspecten, het huisbezoek 

en zelfsturing, centraal. In het onderzoek zal worden aangegeven waarom dit wel of niet mogelijk is 

en waarom. Mogelijk zijn er bepaalde randvoorwaarden of situaties te formuleren die succes of falen 

in de hand werken.          

 De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang voor de deelnemende partijen. Het verslag 

wordt toegezonden aan alle respondenten en andere geïnteresseerde partijen. Door het onderzoek 

is er sprake van kennisdeling. De Wmo afdelingen, werk en inkomen en stichting MEE komen door dit 

onderzoek meer te weten over elkaars werkwijzen en kunnen daar iets van opsteken. Voor de 

partijen die al werken met huisbezoeken en zelfsturing kan het onderzoek inzicht geven in de 

onderliggende theorieën en mechanismen. Verder kan het onderzoek een rol spelen in de 

beleidskeuzes die gemeenten maken.         

 Het onderzoek wordt uitgevoerd voor Radar Advies. Door middel van het onderzoek wordt 

kennis verkregen over re-integratie die nuttig kan zijn voor Radar. Mocht het onderzoek uitwijzen dat 

het keukentafelgesprek gebruikt kan worden voor re-integratie en dat gemeenten hier interesse in 

hebben, dan kan het een product worden dat Radar aanbiedt aan gemeenten. Wanneer het 

onderzoek uitwijst dat er volgens de gemeenten een hoop nadelen kleven aan de methode, weet 

Radar dat dit niet een werkwijze is waar gemeenten mee willen werken en dat Radar niet in deze 

richting moet zoeken voor nieuwe projecten. In andere woorden: Radar heeft het vermoeden dat 

keukentafelgesprekken, huisbezoek en zelfsturing concepten zijn waar gemeenten naartoe willen, 

maar weet dit niet zeker en heeft daarom om dit onderzoek gevraagd. Verder kan het onderzoek 

publiciteit opleveren voor Radar omdat een aantal gemeenten tijdens het onderzoek van de 

werkwijze op de hoogte wordt gebracht.  
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2. Literatuurstudie 
In de literatuurstudie vindt een verdieping plaats in literatuur over het onderwerp 

keukentafelgesprekken. Hier hoort de volgende vraagstelling bij: 

 

In hoeverre sluiten keukentafelgesprekken aan bij de context van re-integratie, de diagnosepraktijk, 

theorieën over re-integratie en de dynamische context? 

 Wat houden de Wmo keukentafelgesprekken in en hoe kan een verband worden gelegd met 

re-integratie? 

 Hoe ziet de huidige context van re-integratie eruit? 

 Hoe ziet de diagnose bij re-integratie eruit en wat zijn de randvoorwaarden voor een 

succesvol diagnose-instrument?  

 Wat zijn de theorieën achter keukentafelgesprekken voor re-integratie? 

 

Elke vraag wordt in een aparte paragraaf behandeld. In de eerste paragraaf zal worden ingegaan op 

de inhoud van de keukentafelgesprekken die plaatsvinden in het kader van de Wmo en sluit aan bij 

de eerste vraag. Hier zal ook een verband worden gelegd naar de keukentafelgesprekken voor re-

integratie. Het begrip zelfsturing staat hierbij centraal. De tweede paragraaf gaat over de context 

waarin de keukentafelgesprekken mogelijk plaats zouden vinden. De controversieel verklaarde 

Wwnv wordt behandeld en er wordt gekeken naar recente ontwikkelingen in de Nederlandse 

verzorgingsstaat. Wat betreft de context is het ook van belang dat re-integratie op dit moment onder 

vuur ligt. In de derde paragraaf wordt ingegaan op de derde vraag. Keukentafelgesprekken kunnen 

niet alleen gezien worden als re-integratietraject, maar ook als diagnose-instrument. De vormgeving 

van het re-integratietraject start namelijk bij het keukentafelgesprek. Er zijn enkele succesfactoren 

geformuleerd voor diagnose-instrumenten die in deze paragraaf besproken worden. In de vierde 

paragraaf worden de achterliggende theorieën achter keukentafelgesprekken expliciet gemaakt. Hier 

wordt met name gekeken naar de theorieën die voor re-integratie zouden kunnen gelden. De 

theorieën zijn expliciet gemaakt door CMO-configuraties op te stellen. Het hoofdstuk sluit af met een 

conclusie waarin antwoord wordt gegeven op de vraagstelling. 

2.1 Keukentafelgesprekken 
In deze paragraaf worden de keukentafelgesprekken zoals die nu bestaan voor de Wmo onder de 

loep genomen. Besproken wordt wat de keukentafelgesprekken inhouden en wanneer deze worden 

toegepast.  Er is voornamelijk veel informatie te vinden over de assumpties en doelen van de 

keukentafelgesprekken, zoals maatwerk en zelfredzaamheid/zelfsturing. De concrete invulling van de 

keukentafelgesprekken kan van gemeente tot gemeente verschillen.  

De Kanteling 

De Kanteling is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de gemeenten te 

ondersteunen bij het uitvoeren van de Wmo. Hierbij gaat het met name om ondersteuning bij het 

uitvoeren van de compensatieplicht; de plicht om de beperking van mensen te compenseren. Een 

voorbeeld hiervan is het regelen van een traplift voor iemand die geen trap meer kan lopen (VNG, 

n.d.).             

 Een centraal onderdeel van project De Kanteling is het invoeren van keukentafelgesprekken. 

Aangezien gemeenten door de Wmo verantwoordelijk zijn gesteld voor de ondersteuning van 
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hulpbehoevende burgers, moeten zij ook de hulpvraag inventariseren. Uitgangspunt hierbij is dat de 

burger zo goed mogelijk in de samenleving kan participeren en dat hij in staat wordt gesteld om 

zoveel mogelijk zelf te doen. De keukentafelgesprekken sluiten aan bij deze uitgangspunten. Er zijn 

12 gemeenten die een pilot uitvoeren met keukentafelgesprekken. Dit zijn: Almere, Arnhem, 

Doetinchem, Helmond, Hof van Twente, Huizen, Kerkrade, Middelburg, Nieuwegein, Opsterland, 

Rotterdam deelgemeente IJsselmonde en Zoetermeer (VNG, n.d.).    

 Een keukentafelgesprek houdt in dat de hulpverlener bij de burger op bezoek gaat in plaats 

van andersom. Tijdens dit bezoek wordt in kaart gebracht wat de burger nog zelf kan en waar hij hulp 

bij nodig heeft.  In figuur 1 wordt duidelijk gemaakt welke plaats keukentafelgesprekken innemen in 

het proces van eerste contact tot een oplossing voor het probleem. Opvallend is dat het gesprek 

zowel dient tot vraagverheldering als tot het maken van afspraken over de oplossingen. In dit opzicht 

is een keukentafelgesprek ook een diagnose-instrument. 

 

 

Figuur 1. Het keukentafelgesprek is bedoeld voor het verhelderen van de vraag, het vaststellen van het 

resultaat en het afspreken van oplossingen (VNG, 2010).  

Het uitgangspunt van De Kanteling en de keukentafelgesprekken is dat er vanuit de eigen kracht van 

de burger gezocht wordt naar oplossingen. Eerst wordt gekeken naar wat mensen zelf nog kunnen, 

of eventueel met behulp van iemand uit hun sociaal netwerk. Daarna kijkt de hulpverlener naar de 

hulpvraag die overblijft en zoekt oplossingen in algemene en individuele voorzieningen. Bij 

individuele voorzieningen gaat het om een persoonsgebonden budget of inkoop van zorg door de 

gemeente. Schematisch is het uitgangspunt weergegeven in figuur 2: 
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Figuur 2. Bij de keukentafelgesprekken wordt de oplossing van binnen naar buiten gezocht (VNG, n.d.). 

In de pilotgemeenten wordt gebruik gemaakt van huisbezoeken om de hulpvraag op bovenstaande 

manier in kaart te brengen. Het idee hierachter is dat er beter vanuit de eigen kracht en het sociaal 

netwerk gewerkt kan worden indien de hulpverleners de burgers thuis bezoeken (VNG, n.d.). 

 Volgens VCP (n.d.) heeft het keukentafelgesprek een aantal voordelen boven een gesprek bij 

een gemeenteloket2:  

 Burgers voelen zich serieus genomen en zijn open; 

 Burgers voelen zich veiliger. Hierdoor kan beter op de hulpvraag worden ingegaan; 

 Door het keukentafelgesprek is de burger beter in staat de hulpvraag te laten zien; 

 Het wordt snel duidelijk of iets in de specifieke situatie werkt; 

 Het keukentafelgesprek geeft meer zicht op wat men werkelijk kan; 

 Tijdens een keukentafelgesprek komen psychosociale klachten duidelijker aan het licht; 

 Een keukentafelgesprek biedt de mogelijkheid om de burgers iets uit te laten proberen; 

 Duidelijk wordt of er een sociaal netwerk is of een mantelzorger; 

 De hulpverlener kan meedenken over oplossingen en instructies geven; 

 Burgers zijn tevredener over keukentafelgesprekken dan over het loket; 

 Het bespaart klachten en bezwaarprocedures vanwege het geleverde maatwerk; 

 Het bespaart tijd doordat er een integrale aanpak is; 

 De burger hoeft niet verschillende keren naar het loket. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (2010) heeft de financiële consequenties van De Kanteling in 

de Wmo beschreven. Het is per gemeente verschillend wat de kosten en baten zullen zijn. Er zijn een 

aantal ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat de kosten toenemen. Er gaat meer tijd zitten in 

het in beeld brengen van de hulpvraag en het vormgeven van de oplossingen. Een huisbezoek kost 

immers meer tijd dan het helpen van een klant aan het gemeenteloket. Verder wordt de drempel 

van burgers om hulp te vragen verkleind en worden waarschijnlijk meer mensen bereikt, wat de 

                                                           
2
 VCP heette vroeger Programma VCP, Programma Versterking CliëntenPositie. Nu wordt alleen nog de 

afkorting VCP gebruikt. 
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kosten doet toenemen. Hier komt nog bij dat de hulpverlener een hoger opleidingsniveau moet 

hebben om De Kanteling goed uit te voeren. Daar staat tegenover dat er meer oplossingen komen  

vanuit de eigen kracht, de sociale omgeving en algemene voorzieningen in plaats van individuele 

voorzieningen. Er wordt minder vaak bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde arrangement en het 

arrangement hoeft minder snel herzien te worden. Verder ligt het accent meer op preventie doordat 

de drempel om hulp te vragen kleiner is.       

 Het is niet duidelijk hoe de VNG en VCP tot deze opsommingen van voordelen en kosten en 

baten zijn gekomen. De genoemde punten kunnen worden beschouwd als een onderliggende theorie 

over de werking van de keukentafelgesprekken die nog nauwelijks een wetenschappelijke 

onderbouwing heeft.  

Van rollator naar re-integratie          

De vraag is of de concepten en theorieën van de Wmo keukentafelgesprekken gebruikt kunnen 

worden voor re-integratie. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat er bij de 

keukentafelgesprekken twee essentiële aspecten zijn waarvan onderzocht moet worden of deze 

gebruikt kunnen worden voor re-integratie: het huisbezoek en het handelen vanuit de eigen kracht 

van de burger (en het sociaal netwerk).  Een zoektocht naar literatuur over huisbezoeken leert dat ze 

regelmatig voor re-integratie worden toegepast, maar dat een wetenschappelijk fundament 

ontbreekt.  Daarom ligt het accent in deze paragraaf op het handelen vanuit de eigen kracht. 

Wanneer het gaat om re-integratie ligt het begrip eigen kracht verankerd in het concept zelfsturing.

 Het concept zelfsturing is van toepassing op de werkwijze van de keukentafelgesprekken 

voor re-integratie omdat de klant in dat geval samen met de hulpverlener vormgeeft aan het 

vervolgtraject. Hierbij wordt uitgegaan van wat de klant zelf kan doen (eigen kracht). Er is gezocht 

naar onderzoek naar zelfsturing bij re-integratie. Hier zullen een aantal met elkaar samenhangende 

studies van de Raad voor Werk en Inkomen worden besproken.   

Volgens de Raad voor Werk en Inkomen (2010 a, b, c) is zelfsturing gedrag waarbij de klant zelf de 

verantwoordelijkheid neemt over het re-integratieproces, door het zelf 

 identificeren van sterkten, zwakten, behoeften, wensen, voorkeuren (d.w.z., cognities 

en zelfkennis), 

 stellen van doelen, 

 vertalen van doelen in plannen, afspraken, strategieën en activiteiten, 

 identificeren van obstakels en strategieën om deze te overkomen, 

 uitvoeren van de geplande activiteiten, 

 monitoren van het gedrag en de voortgang, 

 feedback zoeken, 

 omgaan met tegenslagen en teleurstellingen, 

 resultaten evalueren en jezelf belonen, 

 reflecteren en indien nodig bijstellen van doelen, plannen, strategieën etc. 

Zelfsturing heeft volgens de RWI een aantal effecten. Op de eerste plaats kan er een motiverende 

werking van uitgaan. Uit onderzoek blijkt dat er samenhang is tussen motivatie en zoekgedrag. Ten 

tweede ervaren de klanten door zelfsturing meer maatwerk. Een persoonlijke benadering vergroot 

de baankans en verkleint de door de klanten waargenomen afstand tot de arbeidsmarkt. Zelfsturing 

leidt tot een betere match tussen de klant en vacatures en re-integratieactiviteiten. Dit komt het 
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succes van het re-integratietraject ten goede. De positieve effecten van zelfsturing zijn weergegeven 

in onderstaand schema (figuur 3). 

 

Figuur 3. Een schematische weergave van de theorie achter zelfsturing bij re-integratie (Research voor beleid, 

2010). 

Naast deze theorie zijn er nog twee redenen dat gemeenten kiezen voor zelfsturing. Zelfsturing is 

volgens de RWI op zichzelf nastrevenswaardig. De ene klant kan af met minder middelen en er blijft 

meer over voor de klant die intensievere begeleiding nodig heeft.    

 Niet alle klanten kunnen over dezelfde mate van zelfsturing beschikken tijdens het re-

integratietraject. Dit hangt ervan af of de klant weet wat hij wil, gemotiveerd is om dit te bereiken en 

of dit valt binnen zijn mogelijkheden. Het RWI onderscheidt drie verschillende rollen, weergegeven in 

figuur 4: 

 

Figuur 4. Zelfsturing is een continuüm waarbij de klant en de klantmanager verschillende rollen kunnen 

innemen (Raad voor Werk en Inkomen, 2010 a). 
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Bij alle rollen is er sprake van een samenwerking tussen de klant en de klantmanager. Bij de klant als 

toetser zal de klantmanager de leiding nemen bij het vormgeven van het re-integratietraject. Bij de 

klant als regievoerder wordt dit overgelaten aan de klant. Er is geen sprake van strikte scheidingen 

tussen de rollen, in de praktijk gaat het om een continuüm.      

 Hoewel de studies van de RWI door verschillende (ook wetenschappelijke) onderzoeken 

worden onderbouwd, kan het hier om een gekleurde weergave van het begrip zelfsturing gaan. De 

RWI geeft behalve een theoretische onderbouwing vooral ook de richting aan die gemeenten op 

moeten. Helaas is het onderzoek van de RWI een van de weinige op dit gebied. De onderzoeken die 

zijn uitgevoerd door Research voor beleid zijn weer in opdracht uitgevoerd van de RWI.  

2.2 Context 
De context waarin re-integratie plaatsvindt is uitermate dynamisch van aard. Aanvankelijk zou de 

Wet werken naar vermogen (Wwnv) in januari 2013 in werking treden. Deze wet zou tot gevolg 

hebben dat re-integratie op een andere manier georganiseerd wordt en dat er minder geld 

beschikbaar is. Hoewel de wet controversieel is verklaard, geeft deze toch aan dat re-integratie 

plaatsvindt in een dynamische context. Mogelijk heeft een strenger re-integratiebeleid te maken met 

bevindingen dat re-integratietrajecten niet zo effectief zijn als gehoopt. Veel politieke partijen vinden 

dat er een omschakeling moet komen in het denken over re-integratie. Dit alles hangt samen met de 

tendens dat verzorgingsstaten uitkeringen en ondersteuning steeds meer zien als een investering in 

plaats van een vangnet.         

 Bovenstaande onderwerpen worden in deze paragraaf besproken. Aan de orde komen 

achtereenvolgens de Wwnv, de verschuiving van sociale bescherming naar sociale investering en het 

feit dat re-integratie in Nederland onder vuur ligt. 

Van vier wetten naar één hoofdwet? 

In Nederland zijn verschillende wetten ingesteld voor mensen die te maken hebben met 

werkloosheid en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Als je voor langere tijd werkloos bent in 

Nederland en je hebt onvoldoende inkomen om in levensonderhoud te voorzien, kun je aanspraak 

maken op de Wet werk en bijstand (Wwb) voor een uitkering en ondersteuning bij het vinden van 

een baan (Rijksoverheid, 2011). De uitkering wordt toegekend door de gemeente. De gemeente zorgt 

ook voor re-integratietrajecten. Heb je voldoende arbeidsverleden en ben je verzekerd tegen 

werkloosheid, dan kun je in aanmerking komen voor uitkering en ondersteuning via de 

WerkloosheidsWet  (WW) (Rijksoverheid, n.d. c). Voor arbeidsgehandicapte jongeren is er de Wet 

Wajong. Deze wet voorziet in passend werk of ondersteuning en een (aanvulling op het) inkomen 

(Rijksoverheid, n.d. d). Tot slot is er de Wet Sociale Werkvoorziening voor mensen die niet in een 

reguliere baan kunnen werken. Zij verrichten aangepast werk in een sociale werkvoorziening of met 

begeleiding bij een reguliere werkgever (Rijksoverheid, n.d. e).      

 Bij het ontvangen van een uitkering en hulp kunnen een aantal plichten horen zoals een 

sollicitatieplicht, meewerken aan ondersteuningstrajecten en meewerken aan onderzoek. De 

gemeente is de instelling die bepaalt hoe dit beleid wordt vormgegeven. De aantallen mensen die 

een Wajong, WW of Wwb-uitkering ontvangen, zijn weergegeven in onderstaande grafiek (figuur 5).  
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Aantal Wajong, Wwb/WIJ en WW uitkeringen 

 

Figuur 5. Het aantal uitkeringen van 2000 tot 2011 (de tabel is verkregen met behulp van CBS Statline). 

Zoals in de grafiek is te zien, is het aantal Wajong uitkeringen door de jaren heen gestegen. De 

Wwb/WIJ- en WW-uitkeringen lijken een golfbeweging te vertonen. In de jaren 2000 tot 2005 neemt 

het aantal toe, daarna neemt het af totdat met de economische crisis in 2008 een keerpunt ontstaat 

en het aantal uitkeringen weer toeneemt.       

 Het kabinet Rutte wilde per 1 januari 2013 de Wet werken naar vermogen (Wwnv) invoeren 

om de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat 

iedereen die kan werken, werkt. De Wwb en WIJ (Wet Investeren in Jongeren, per  1 januari 2012 

afgeschaft) zouden opgaan in de nieuwe wet,  net als een gedeelte van de Wajong en WSW. De 

Wajong zou beschikbaar blijven voor volledig arbeidsongeschikte jongeren en de WSW voor mensen 

die alleen ‘beschut’ werk kunnen verrichten (in een sociale werkvoorziening). Schematisch is deze 

verandering als volgt weer te geven (figuur 6): 

 

Figuur 6. De Wwnv zou de Wwb en WIJ en gedeeltes van de Wajong en Wsw vervangen (Rijksoverheid, n.d. b). 

De Wwnv zou door de gemeenten worden uitgevoerd. In plaats van een budget per wet zou elke 

gemeente één re-integratiebudget krijgen dat zij naar eigen inzicht mag besteden. Voorop staat dat 

mensen zelf verantwoordelijk zijn om werk te vinden; de gemeente biedt ondersteuning in de vorm 
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van trajecten zoals jobcoaching, werkplekaanpassingen en scholing (Rijksoverheid, n.d. b). Op 5 juni 

2012 is de Wwnv controversieel verklaard, wat betekent dat deze niet wordt uitgevoerd. Na de 

verkiezingen wordt pas weer bekeken hoe het verder moet. 

Van sociale bescherming naar sociale investering 

De verzorgingsstaat is een staat die probeert de sociale en economische krachten te corrigeren in 

drie richtingen: minimum inkomen, onzekerheid en sociale voorzieningen (Briggs, 1961)). De 

verzorgingsstaat heeft een sterke groei doorgemaakt in de periode rond en na de Wereldoorlogen. 

Vanaf de jaren zeventig is de verzorgingsstaat in crisis geraakt. Oliecrisis, een hoge werkloosheid, 

demografische veranderingen, globalisering  en de wet van Baumol3 zorgden ervoor dat deze niet 

meer houdbaar was.           

 De kosten werden te hoog en er ontstonden nieuwe behoeften en risico’s vanuit de 

samenleving, zoals het combineren van zorg en werk, het zorgen voor een kwetsbaar familielid, een 

gebrek aan opleiding of vaardigheden en eenoudergezinnen.  Door de toetreding van vrouwen tot de 

arbeidsmarkt en de dynamiek in de arbeidsmarkt (jobhopping, parttime werken, flexibel werken) 

sloot het stelsel voor sociale bescherming niet meer aan bij de behoeften en waren sommige mensen 

niet goed beschermd tegen risico’s (Bonoli, 2005). Kortom: de verzorgingsstaat moest worden 

aangepast. Experts, politici en wetenschappers spraken van welfare retrenchment; de overheid 

moest zich terugtrekken op bepaalde gebieden en in toenemende mate verantwoordelijkheden 

overlaten aan de markt (Pierson, 2006).       

 Knijn & Smit (2009) zien drie verschillende perspectieven terug in staten bij het aanpassen 

van hun wetten en regelingen. Ten eerste de sociale investeringsbenadering. Deze benadering ziet 

nieuwe sociale risico’s als een resultaat van postindustrialisering en vergrijzing. Oplossingen voor 

nieuwe sociale risico’s worden vanuit deze benadering gezocht in het investeren. Een voorbeeld is 

investeren in uitgebreide en kwalitatief goede kinderopvang, zodat vrouwen kunnen toetreden tot 

de arbeidsmarkt. Deze investering betaalt zich terug. Vanuit het sociale investeringsperspectief 

wordt er met name geïnvesteerd in de volgende generatie (kinderen). De staat is verantwoordelijk 

voor de maatregelen tegen nieuwe sociale risico’s.      

 Het tweede perspectief is het transitional labor market model. Deze benadering kijkt vooral 

naar de arbeidsmarkt. Deze moet flexibeler worden, met meer innovaties en werknemers die tijd 

hebben voor opleiding, training en zorg. De staat is niet degene die maatregelen neemt tegen 

nieuwe sociale risico’s maar het maatschappelijk middenveld met sociale partners moet erop 

inspelen door flexicurity (een combinatie van flexibiliteit en zekerheid) te faciliteren.   

 Het derde perspectief is het individual life course model. Bij dit model hebben alle mensen 

een eigen individuele regeling die zij mogen inzetten zoals gewenst; bijvoorbeeld een time-out 

nemen om een grote reis te maken of alles opsparen en vroeg met pensioen gaan. Met deze 

benadering is in Nederland geëxperimenteerd maar er is niets structureels van de grond gekomen.

 Kijkend naar naar het ontwerp van de Wmo en Wwnv is vooral de sociale 

investeringsbenadering van toepassing. De staat is nog steeds verantwoordelijk voor uitkeringen en 

                                                           
3
 De wet van Baumol houdt in dat er een toenemend verschil is in productiviteit tussen de geïndustrialiseerde productieve 

sectoren en arbeidsintensieve sectoren waardoor de arbeidsintensieve sector relatief steeds duurder wordt. De kosten van 

de verzorgingsstaat zullen dus stijgen naarmate een land verder industrialiseert. Oplossingen in het kader van retrenchment 

liggen in de gedachte om verantwoordelijkheden af te stoten en anderen te laten betalen; families, individuen of 

arbeidsmigranten (Baumol, 1967). 

 



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 2

. L
it

er
at

u
u

rs
tu

d
ie

 

2
1 

 

ondersteuning. Daarnaast probeert de overheid de mogelijkheden van mensen om te gaan werken te 

vergroten.  Een voorbeeld is het instrument van loondispensatie. Loondispensatie betekent dat een 

werkgever niet het volledige loon hoeft te betalen wanneer werknemers minder productief zijn 

(doordat ze een beperking hebben of om een andere reden niet even productief zijn als andere 

medewerkers). De gemeente vult het loon van de werknemers aan tot het minimumloon. Dit is een 

investering die de overheid doet om de kansen van mensen op een reguliere baan te vergroten. Re-

integratie kan vanuit het sociale investeringsperspectief gezien worden als een investering in 

burgers. Het idee is dat een uitkering een tijdelijk laatste redmiddel is en door te investeren in re-

integratie iemand weer zal gaan werken. De investering betaalt zich dan terug doordat de uitkering 

kan worden stopgezet. De sociale investeringsbenadering is een grote verandering ten opzichte van 

het vroegere sociale beschermingsperspectief. De overheid spreekt in het kader van de Wmo over 

‘welzijn nieuwe stijl’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010). Het beleid is gericht 

op de vraag achter de vraag en er wordt meer integraal gewerkt dan voorheen. Ook wordt er meer 

nadruk gelegd op de eigen kracht van de burger en de resultaten die het beleid oplevert. De 

ontwikkeling van een nieuwe bijstandswet kan duiden op ‘re-integratie nieuwe stijl’ (Impuls, 2010).  

Re-integratie onder vuur 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verplicht om eens in de vier tot zeven jaar 

elk algemeen of operationeel doel in de begroting door te lichten. In 2008 is het re-integratiebeleid 

onder de loep genomen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008). Hierbij is gekeken 

naar wat de overheid precies verstaat onder re-integratiebeleid en of dit bijdraagt aan de oplossing 

van een probleem. Ook is onderzoek gedaan naar de effecten van re-integratiebeleid. Er zijn 

verschillende vormen van effectiviteit. Deze zijn weergegeven in figuur 7.   

 Elk van de vierkante vakken geeft een ander effect weer. Het begint bij de wijze van 

uitvoering van het beleid. In de beleidsdoorlichting wordt geconcludeerd dat er in de uitvoering van 

het re-integratiebeleid veel verbeterd is. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht gekomen voor de 

vraagkant (de vraag van werkgevers) en voor werk boven uitkering (het moet aantrekkelijker zijn 

voor mensen om te werken dan om een uitkering aan te vragen). De bruto effectiviteit is bepaald aan 

de hand van de grootte van de uitstroom naar werk. Deze dient ieder jaar met 25% toe te nemen en 

dit is gelukt (in de gemeten periode 2004-2007). Met netto effectiviteit wordt bedoeld de mate 

waarin uitstroom naar werk het resultaat is van de re-integratievoorziening. De netto effectiviteit van 

re-integratie trajecten blijkt klein maar aanwezig. Een kanttekening hierbij is dat niet alle re-

integratie activiteiten gericht zijn op uitstroom naar regulier werk. Zij kunnen bijvoorbeeld gericht 

zijn op sociale activering of het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Om de 

kosteneffectiviteit van re-integratietrajecten te bepalen, is gekeken naar de verhouding tussen de 

kosten van deze trajecten en de uitkeringen die ermee bespaard zijn. Uit het rapport blijkt dat de 

bespaarde kosten niet opwegen tegen de kosten van de re-integratietrajecten. Wanneer ook de 

kosten van neveneffecten worden doorberekend, zoals verminderde criminaliteit en lagere 

zorgkosten, blijkt dat de uitkomsten van studies verschillen. Het maatschappelijk rendement kan tot 

dusver niet worden berekend.         

 Al met al zijn de uitkomsten uit de beleidsdoorlichting niet erg positief over re-

integratievoorzieningen. Erkend wordt dat (langdurige) werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid 

een maatschappelijk probleem vormen en dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt om re-

integratiebeleid vorm te geven. Toch blijkt het in de praktijk lastig om mensen aan werk te helpen en 

zijn re-integratievoorzieningen lang niet altijd effectief. Hierdoor ontstaat het risico dat er minder 
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geld beschikbaar wordt gesteld voor re-integratie. Als er wordt bezuinigd, moet het beschikbare geld 

effectiever en efficiënter worden besteed. 
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2.3 Diagnose bij re-integratie 
Wanneer het gaat om het inzetten van keukentafelgesprekken voor re-integratie, kunnen de 

gesprekken als diagnose-instrument worden beschouwd. Het re-integratietraject wordt dan immers 

vormgegeven aan de hand van het gesprek. In deze paragraaf wordt beschreven hoe diagnose bij re-

integratie plaatsvindt. Hier is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Aan de hand van 

het onderzoek door Research voor beleid (2009), het meest uitgebreide onderzoek, zal de 

diagnosepraktijk van re-integratie worden beschreven.       

  In 2009 is in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen door Research voor beleid een 

onderzoek uitgevoerd naar de werking van diagnose-instrumenten bij re-integratie. Onder diagnose 

wordt verstaan de uitkomst van een dynamisch proces van informatieverzameling, waarin in dialoog 

met de klant een onderbouwd oordeel ontstaat over de re-integratieactiviteiten, die op een bepaald 

moment het beste bij die klant passen (Research voor beleid, 2009). Met dynamisch wordt bedoeld 

dat er meerdere contactmomenten kunnen zijn tussen de klantmanager en de klant en dat er 

verschillende instrumenten kunnen worden ingezet. De diagnose kan ook gaandeweg worden 

bijgesteld. Een kwalitatief goede diagnose kan bijdragen aan een doelmatige route naar werk. Dat 

betekent dat voor de klant het best geschikte  re-integratietraject wordt gekozen. Research voor 

beleid onderscheidt twee aspecten om de kwaliteit van diagnoses te beoordelen: 1. De mate van 

inzicht in de eigenschappen van de klant en mogelijke obstakels die arbeidsparticipatie in de weg 

staan en 2. De bruikbaarheid of passendheid van het trajectplan.    

 In het onderzoek van Research voor beleid zijn veertien praktijkvoorbeelden (cases) van 

diagnose-instrumenten onderzocht aan de hand van het houden van interviews met betrokkenen en 

het bestuderen van beleidsdocumenten. Hierbij gaat het om de diagnose bij mensen met een WW- 

of Wwb-uitkering. Research voor beleid is tijdens het onderzoek bij gemeenten een enorme 

verscheidenheid aan instrumenten tegengekomen. De instrumenten zijn bestudeerd aan de hand 

van een aantal aspecten: 

 Generiek of specifiek; 

 De verhouding tussen de kosten en de resultaten; 

 Gemeten relevante eigenschappen van de klant; 

 Wijze van gegevensverzameling; 

 Moment en manier van inzet instrument; 

 Discretionaire ruimte van de klantmanager; 

 Terugkoppeling. 

Aan de hand van deze analyse hebben de onderzoekers succesfactoren voor diagnose-instrumenten 

gedefinieerd.          

 Volgens Research voor beleid verloopt de diagnose bij re-integratie zoals weergegeven in 

figuur 8. Aan de hand van de informatie die bij de aanvraag beschikbaar is, wordt het diagnose-

instrument bepaald. Hier kan ook besloten worden dat het niet zinvol is om een instrument in te 

zetten. De instrumenten kunnen per gemeente verschillen en tegelijkertijd beschikken gemeenten 

vaak over meerdere mogelijkheden. Sommige gemeenten gebruiken echter geen enkel diagnose-

instrument. De instrumenten helpen de klantmanager bij het stellen van de diagnose en het 

opstellen van een plan voor het traject. De motivatie van de klant kan worden beïnvloed door de 
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werkwijze. Doordat bijvoorbeeld sterke en zwakke kanten naar voren komen kan de motivatie groter 

of kleiner worden. 

 

 

Figuur 8. Schematische weergave van het diagnoseproces (Research voor beleid, 2009). 

Volgens Research voor beleid is er geen direct verband tussen het diagnose-instrument en de 

uitstroom naar werk, omdat er meerdere factoren in het spel zijn zoals de kwaliteit van het re-

integratietraject, de arbeidsmarkt en de eigenschappen van de klant. De rol van de context komt 

later terug bij het opstellen van CMO-configuraties.      

 Research voor beleid heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal succesfactoren 

geformuleerd voor de werking van diagnose-instrumenten. Deze succesfactoren dragen bij aan de 

eerder genoemde kwaliteit; 1. De mate van inzicht in de eigenschappen van de klant en mogelijke 

obstakels die arbeidsparticipatie in de weg staan en 2. De bruikbaarheid of passendheid van het 

trajectplan. Succesfactoren zijn: 

 Professionalisering van het proces 

De kwaliteit van diagnoses verbetert wanneer er sprake is van methodisch handelen en 

standaardisatie. Door methodisch handelen wordt het proces transparanter en wordt kennis 

beter overdraagbaar. Op deze manier kan meer kennis verkregen worden over de werking 

van een instrument. 
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 Enthousiasmering 

Diagnose-instrumenten kunnen een enthousiasmerende werking hebben op klanten. Zij 

voelen zich door het gebruik van een instrument serieus genomen en beginnen 

gemotiveerder aan het re-integratietraject. De instrumenten kunnen klanten activeren. Deze 

factor is vooral van toepassing wanneer er relatief veel tijd aan de diagnose wordt besteed. 

 Voorspellende waarde 

Een belangrijk deel van het succes van een instrument is in hoeverre het instrument de kans 

op werkhervatting juist voorspelt. Onderzoeksresultaten op dit gebied laten nog op zich 

wachten.  

 Ruimte voor het oordeel van de klantmanager 

De uitkomsten van een instrument alleen zijn niet genoeg om een goede diagnose te stellen. 

De meerwaarde van een instrument ligt in de combinatie van de uitkomsten van een 

instrument met de interpretatie van een klantmanager. 

 Samenwerking tussen de betrokken partijen en inbedding in organisatie 

Wanneer er verschillende partijen betrokken zijn bij de diagnose en het re-integratietraject, 

is hun samenwerking een belangrijke factor in het succes van een diagnose. Er moet een 

duidelijke taakverdeling zijn en gecommuniceerd worden in korte, directe lijnen. Verder 

moet het instrument ingebed zijn in de organisatie. 

 Snelheid van handelen 

Het proces van aanvraag via diagnose naar re-integratie dient snel en vloeiend te verlopen. 

 Functionaliteit van het instrument 

De data die het instrument genereert, moet kwalitatief goed en accuraat zijn. Daarnaast 

moet de informatie nuttig zijn zodat deze door de klantmanager gebruikt wordt. 

Voor het onderzoek naar de keukentafelgesprekken betekent dit dat moet worden onderzocht of de 

methode van keukentafelgesprekken aan deze factoren kan voldoen.  

2.4 Re-integratietheorieën 
Er is niet alleen weinig onderzoek gedaan naar diagnose- en re-integratiemethoden, ook is er weinig 

wetenschappelijke informatie beschikbaar over de achterliggende gedachten achter de werking van 

deze methoden. In veel gevallen is de methode ontstaan op basis van praktijkervaring en weinig 

geëxpliciteerd. Sol et al. (2011) hebben een onderzoek gewijd aan het expliciet maken van de 

onderliggende beleidstheorieën in re-integratiemethoden. De methode die zij hierbij hebben 

gehanteerd wordt in dit onderzoek gebruikt om de theorieën achter de keukentafelgesprekken te 

analyseren.            

 Een beleidstheorie kan worden gesitueerd op drie niveaus; de filosofie, de werkorganisatie 

en de interacties tussen klantmanager en klant. De focus van Sol et al. ligt op de beleidstheorie op 

het niveau van de werkorganisatie. Op dit niveau zorgt de leiding van de organisatie dat hun filosofie 

gestalte krijgt in de praktijk. Het re-integratietraject krijgt op dit niveau vorm. Volgens Sol et al. 

hebben alle re-integratietrajecten die beogen mensen te ondersteunen naar werk twee 

basisaannames: 1. Klanten hebben een afstand tot de arbeidsmarkt (reguliere banen) en 2. Deze 

afstand tot de arbeidsmarkt is overbrugbaar.        

 Sol et al. sluiten aan bij de methode van Pawson en Tilley om beleidstheorieën te 

achterhalen. Deze methode heet realistic evaluation. Pawson en Tilley gaan ervan uit dat de black 

box van de interventie moet worden geopend. Zij onderzoeken niet dat X leidt tot Y, maar hoe dat 
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komt en welke mechanismen ervoor zorgen dat X tot Y leidt. Zij bestuderen wat werkt voor wie in 

welke omstandigheden. In termen van Pawson en Tilley onderzoek je dan de Context, het 

Mechanisme en de Outcome (CMO). Je bestudeert de context van een interventie; de doelgroep, de 

andere stakeholders en de aard van het probleem. Het mechanisme is hoe het sociaal probleem 

werkt. De outcome is het sociale probleem. Een specifieke CMO combinatie zorgt voor een 

regularity; het sociale probleem dat blijft voortduren als er niets verandert. Om het sociale probleem 

aan te pakken kun je een blocking mechanism introduceren; dit is de interventie. Wil de interventie 

werken, dan moet de CMO-configuratie correct zijn.      

 Het voorbeeld dat Pawson en Tilley zelf gebruiken om uit te leggen wat een CMO-

configuratie is, is het exploderen van buskruit. Een causale verklaring is dat een vonkje ervoor zorgt 

dat het buskruit explodeert. Dat gebeurt echter niet in alle gevallen. Een verklaring kan worden 

gevonden met behulp van de realistic evaluation methode. Door het opstellen van een CMO-

configuratie wordt onderzocht hoe het komt dat het buskruit wel of niet explodeert. De outcome is 

het vonkje dat het buskruit doet exploderen. Het mechanisme is de samenstelling van de stoffen die 

tot een reactie leiden. De context is dat er fysiologische condities zijn waaronder het mechanisme in 

actie komt. De CMO-configuraties voor dit voorbeeld zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Context Mechanisme Outcome 

Juiste condities aanwezig 
(temperatuur, volume, druk). 

Samenstelling van de stoffen is 
goed. 

Vonkje zorgt voor explosie. 
 

Geen zuurstof aanwezig, niet 
genoeg buskruit, te weinig 
hitte). 

Samenstelling van de stoffen is 
niet goed. 

Vonkje zorgt niet voor explosie. 

In de bovenste regel is er wel een explosie, in de onderste niet. Het opstellen van CMO-configuraties 

laat in dit geval de oorzaken van het al dan niet exploderen van buskruit zien.    

 Sol et al. presenteren in hun onderzoek een methode om de CMO-configuraties voor re-

integratietheorieën te maken. Zij stellen een aantal vragen om tot de kern van de re-

integratietheorie te komen. Deze vragen worden hieronder beantwoord voor de methode van 

keukentafelgesprekken. Op deze wijze wordt gezocht naar de manier waarop keukentafelgesprekken 

zouden kunnen werken. 

Aangrijpingspunt 

De focus van keukentafelgesprekken ligt op de aanbodkant; er wordt voornamelijk gekeken naar de 

specifieke situatie van een klant. Hierbij is de omgeving van de klant erg belangrijk. Dit is immers de 

reden waarom het huisbezoek onderdeel uitmaakt van de keukentafelgesprekken. Het idee is dat de 

klantmanager tijdens een huisbezoek de context van het probleem van de klant goed kan inschatten. 

Probleembeschrijving 

De problemen die tijdens keukentafelgesprekken geïdentificeerd kunnen worden zijn breed van aard. 

Aangezien er een hulpverlener op huisbezoek gaat, is de kans groot dat er behalve problemen met 

het vinden van een baan problemen aangetroffen worden op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld 

huisvesting, financiën, zorg etc. Duidelijk is wel dat het gaat om problematiek aan de zijde van de 

klant (en niet aan de vraagzijde zoals een werkgever of de match tussen de klant en de werkgever).  

Aanpak 

Het uitgangspunt van de keukentafelgesprekken is dat er vanuit de eigen kracht van de klant gezocht 

wordt naar oplossingen. Er wordt in de eerste instantie gekeken naar wat iemand kan, in plaats van 
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wat iemand niet kan. Hierbij speelt het sociaal netwerk van de klant een belangrijke rol. Wanneer de 

klant niet in staat is om vanuit zijn eigen kracht werk te vinden, kan de klantmanager een selectie 

maken uit de algemene voorzieningen die de gemeente heeft, zoals jobcoaching of een cursus 

solliciteren. Als dit niet voldoende is, kan gekozen worden voor een individueel re-integratietraject 

dat op maat wordt gemaakt voor de cliënt.       

 Sol et al. noemen in hun onderzoek drie tussendoelen van re-integratie: het vergroten van 

motivatie, het werken aan empowerment en het terugbrengen of versterken van zingeving. Bij de 

keukentafelgesprekken is er sprake van zelfsturing. Dit moet de motivatie en het maatwerk verhogen 

zodat de kans op uitstroom naar werk groter wordt. Maatwerk en motivatie zijn dus tussendoelen 

van re-integratie. Wanneer het einddoel (een baan) niet bereikt wordt, betekent dat niet dat de 

theorie niet wordt ondersteund. Het kan zijn dat cruciale condities ontbraken, zoals de 

beschikbaarheid van een passende vacature. Of de tussendoelen en het einddoel gehaald worden, is 

dus contextafhankelijk.           

Mechanismen  

De focus op zelfsturing moet ervoor zorgen dat de klant gemotiveerd raakt om een baan te vinden. 

Ook betekent zelfsturing dat er sprake is van een persoonlijke benadering. Dit vergroot de baankans 

en maakt de waargenomen afstand tot de arbeidsmarkt voor de klant kleiner. Verder wordt er 

gehandeld vanuit de eigen kracht; wat kan iemand zelf doen? Kortom: het mechanisme is dat de 

klant actief het pad naar een baan bewandelt vanuit zijn eigen kracht en via de tussendoelen het 

einddoel bereikt. 

Contexten 

Duidelijk is dat er sprake moet zijn van zelfsturing en handelen vanuit de eigen kracht, willen de 

keukentafelgesprekken succesvol uitpakken. Daarnaast blijkt uit de bestudeerde theorie over 

diagnose-instrumenten dat er methodisch gehandeld moet worden en dat de werkwijze ingebed 

moet zijn in de organisatie. Ook moet er voldoende ruimte blijven voor de klantmanager. Bij de 

contexten is het belangrijkste aspect wellicht dat het instrument functioneel moet zijn; de 

keukentafelgesprekken moeten een functioneel instrument zijn om klanten naar werk te begeleiden.

 Sol et al. noemen bij contexten ook de macro-economische context (hoe is de arbeidsmarkt), 

de sociale omgeving van de klant (andere leefgebieden, sociaal netwerk) en individuele 

achtergrondkenmerken van de klant (leeftijd, uitkeringsduur, vorige baan). Deze contexten zijn per 

persoon, tijd en plaats verschillend. Zoals eerder genoemd is de werking van de 

keukentafelgesprekken afhankelijk van deze contextfactoren. 

Conclusie 

Tijdens keukentafelgesprekken geven de klantmanager en de klant samen vorm aan het re-

integratietraject. Door deze werkwijze wordt maatwerk geleverd en wordt de klant gemotiveerd om 

actief op zoek te gaan naar oplossingen. Het accent ligt op de aanbodkant (dus bij de klant, en niet bij 

de vraagkant, de werkgever).          

 De volgende stap in de methode van Sol et al. is het opstellen van CMO-configuraties aan de 

hand van de antwoorden op bovenstaande vragen. Op deze manier worden de achterliggende 

theorieën expliciet gemaakt.  
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Context Mechanisme Outcome 

Klant is min of meer geschikt 
voor zelfsturing. 

Zelfsturing leidt tot hogere 
motivatie klant. 

Klant gaat actief op zoek naar 
een baan. 

Klant is min of meer geschikt 
voor zelfsturing. 

Zelfsturing leidt tot maatwerk. Klant ziet kleinere afstand tot 
arbeidsmarkt. 

Klant is min of meer geschikt 
voor zelfsturing. 

Zelfsturing leidt tot maatwerk. Traject sluit goed aan bij klant. 
Dit vergroot de baankans. 

Klant vraagt om hulp bij re-
integratie. 

Keukentafelgesprek geeft 
klantmanager inzicht in 
meervoudige problematiek. 

Meervoudige problemen 
kunnen worden aangepakt. 

Klant handelt vanuit eigen 
kracht. 

Minder aanvragen individuele 
voorzieningen. 

Kostenbesparing. 

Drempel om hulp te vragen is 
lager. 

Klant doet eerder een beroep 
op hulpverlening. 

Preventie leidt tot 
kostenbesparing óf 
aanzuigende werking leidt tot 
hogere kosten. 

In dit schema worden de theorieën achter keukentafelgesprekken voor re-integratie geëxpliciteerd.  

2.5 Conclusie 
In de conclusie wordt met behulp van al het bovenstaande antwoord gegeven op de vraagstelling van 

de literatuurstudie. De antwoorden zijn per vraag kort uitgewerkt. Eerst wordt antwoord gegeven op 

de deelvragen. Tot slot komt de hoofdvraag van de literatuurstudie aan de orde. 

Wat houden de Wmo keukentafelgesprekken in en hoe kan de link worden gelegd naar re-integratie? 

Keukentafelgesprekken kennen in essentie twee aspecten: het huisbezoek en het handelen vanuit de 

eigen kracht van de burger. Consulenten van de gemeenten voeren thuis een gesprek met de klant 

waarbij ze samen zoeken naar een oplossing voor het probleem. Deze manier van werken heeft 

volgens VCP en de VNG een groot aantal voordelen die in paragraaf De Kanteling zijn beschreven. 

 De Wmo keukentafelgesprekken zijn vormgegeven naar aanleiding van de invoering van de 

Wmo. Naar aanleiding van het wetsontwerp voor de Wwnv is het idee voor dit onderzoek ontstaan. 

De Wwnv vertoont veel overeenkomsten met de Wmo, met name het punt dat de uitvoering bij de 

gemeenten komt te liggen is belangrijk. Bij keukentafelgesprekken voor re-integratie is de term eigen 

kracht terug te vinden in het concept van zelfsturing. De twee aspecten die bij 

keukentafelgesprekken voor re-integratie dus centraal komen te staan zijn het huisbezoek en 

zelfsturing. 

Hoe ziet de context van keukentafelgesprekken voor re-integratie eruit? 

De Wmo stelt de gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van hulpbehoevende burgers. 

Uitgangspunt hierbij is dat de burger zo goed mogelijk in de samenleving kan participeren en dat hij 

in staat wordt gesteld om zoveel mogelijk zelf te doen. De keukentafelgesprekken sluiten aan bij deze 

uitgangspunten. Ook bij re-integratie zijn gemeenten (deels) verantwoordelijk voor de uitvoering van 

beleid. Net als bij de Wmo ligt de focus steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 

Deze beweging is in lijn met de sociale investeringsbenadering die de Nederlandse verzorgingsstaat 

kenmerkt. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen arbeid, zorg en welzijn. Indien zij 

problemen ondervinden, wordt in ze geïnvesteerd door de overheid met als doel een zo groot 

mogelijke zelfredzaamheid.  



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 2

. L
it

er
at

u
u

rs
tu

d
ie

 

2
9 

 

Kenmerkend voor de context van re-integratie is op dit moment de twijfel over de effectiviteit en de 

zorgen om bezuinigingen. Budgetten moeten steeds efficiënter besteed worden en de effectiviteit 

van re-integratietrajecten moet worden vergroot.  

Hoe ziet de diagnose bij re-integratie eruit en wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvol 

diagnose-instrument?  

Er wordt in Nederland voor re-integratie gebruik gemaakt van een groot aantal diagnose-

instrumenten die onderling verschillen. De kwaliteit van deze instrumenten hangt af van de mate 

waarin inzicht verkregen wordt in de situatie van de klant en de bruikbaarheid en passendheid van 

het trajectplan. Uit onderzoek blijkt dat er een aantal succesfactoren zijn die van invloed zijn op het 

succes van het diagnose-instrument zoals professionalisering, enthousiasmering en samenwerking.  

Wat zijn de theorieën achter keukentafelgesprekken voor re-integratie? 

Met behulp van de methoden van Sol et al. en Pawson en Tilley zijn de achterliggende theorieën 

expliciet gemaakt. De achterliggende gedachte achter re-integratie is steeds meer dat de burger zelf 

verantwoordelijk is bij het vinden en behouden van een baan. Dit is ook het uitgangspunt van de 

keukentafelgesprekken. Er wordt gehandeld vanuit de eigen kracht van de klant. Dit houdt in dat er 

sprake is van zelfsturing; de klant heeft invloed op het re-integratietraject. Dit leidt tot motivatie en 

maatwerk, wat uiteindelijk de uitstroom naar regulier werk of dagbesteding ten goede komt. Dit is de 

belangrijkste theorie achter de keukentafelgesprekken voor re-integratie. Voor deze theorie en 

aanhangende theorieën zijn CMO-configuraties opgesteld. 

De hoofdvraag: In hoeverre sluiten keukentafelgesprekken aan bij de context van re-integratie, de 

diagnosepraktijk, theorieën over re-integratie en de dynamische context? 

De context van re-integratie lijkt sterk op de context van de Wmo. Keukentafelgesprekken zijn 

vanwege de komst van de Wmo ingevoerd. Mocht er een wet als de Wwnv worden ingevoerd, dan 

sluiten de keukentafelgesprekken aan bij de uitgangspunten van deze wet. De RWI adviseert 

zelfsturing ook voor re-integratie in te zetten. De voornaamste theorie is dat zelfsturing de motivatie 

en het maatwerk vergroot, waardoor de kans op uitstroom naar regulier werk groter wordt. Als deze 

theorie klopt, en de keukentafelgesprekken aan de succesfactoren voor een goed diagnose-

instrument kunnen voldoen, dan zouden keukentafelgesprekken voor re-integratie kunnen worden 

ingezet. 

Met behulp van de antwoorden op de vraagstelling van de literatuurstudie, kan een vraagstelling 

voor het empirisch onderzoek worden geformuleerd. De bevindingen uit de literatuurstudie zullen 

worden verwerkt in de topiclijsten voor de interviews. De stappen die zijn ondernomen om het 

onderzoek vorm te geven, worden beschreven in de onderzoeksopzet. 

 

          

  



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 2

. L
it

er
at

u
u

rs
tu

d
ie

 

3
0 

 

  



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 3

. V
ra

ag
st

el
li

n
g 

vo
o

r 
h

et
 e

m
p

ir
is

ch
 o

n
d

er
zo

ek
 

3
1 

 

3. Vraagstelling voor het empirisch onderzoek 
De vraagstelling voor het empirisch onderzoek bouwt voort op de uitkomsten uit de literatuurstudie. 

Met behulp van de gevonden informatie en de antwoorden op de vraagstelling vindt een onderzoek 

plaats naar de mogelijkheid om keukentafelgesprekken te gebruiken voor re-integratie. De 

vraagstelling voor het empirisch onderzoek luidt dan ook: 

Is het volgens gemeenten mogelijk om keukentafelgesprekken, zoals die nu in het kader van de Wmo 

worden ingezet, te gebruiken voor re-integratie? 

Hier horen de volgende deelvragen bij: 

 Hoe worden keukentafelgesprekken voor de Wmo in de praktijk ingezet en wat zijn hiervan 

volgens de managers en uitvoerders de sterke en zwakke kanten? 

In de literatuur worden veel voordelen beschreven, maar de vraag is hoe het in de praktijk is 

gegaan en of de gemeenten nog steeds keukentafelgesprekken voeren. 

 Hoe staan managers en uitvoerders van re-integratie tegenover het huisbezoek als start van 

het re-integratietraject? 

Bij deze vraag zal worden ingegaan op de ervaring die gemeenten al hebben met 

huisbezoeken voor re-integratie en hoe zij ertegenaan kijken. Hierbij is ook de verhouding 

tussen kosten en baten een belangrijk onderwerp. 

 Hoe staan managers en uitvoerders van re-integratie tegenover het leggen van nadruk op 

eigen kracht en zelfsturing bij re-integratietrajecten? 

Wellicht doen de gemeenten al iets met eigen kracht en zelfsturing bij re-integratie en kan 

hier iets van worden geleerd. De vraag is wat de werkende mechanismen zijn van een 

succesvolle aanpak. 

 Hoe wordt er gedacht over een integrale aanpak waarbij meerdere leefgebieden tegelijk 

worden aangepakt? 

Indien keukentafelgesprekken voor re-integratie gebruikt kunnen worden, is het denkbaar 

over te gaan op een integrale aanpak waarin Wmo en re-integratie worden gecombineerd. 

 Voor welke groepen mensen zijn de keukentafelgesprekken bruikbaar? 

In dit onderzoek wordt onderzocht wat werkt voor wie in welke omstandigheden. Vandaar 

dat er tijdens het onderzoek aandacht is voor specifieke groepen. Hierbij kan het gaan om 

mensen met een Wwb-uitkering of een beperking, maar ook om gemotiveerde mensen, 

mensen met de langste afstand tot de arbeidsmarkt of hoogopgeleiden. Het is afhankelijk 

van wat de respondenten tijdens de interviews noemen.  

 (Optioneel:) Hoe ziet de werkwijze eruit wanneer keukentafelgesprekken voor re-integratie 

worden ingezet? 

Deze vraag wordt alleen beantwoord als blijkt dat de keukentafelgesprekken een goede 

methode zouden kunnen zijn voor re-integratie. Bij deze vraag kan worden gedacht aan 

bepaalde randvoorwaarden die het succes van de methode bepalen. 

Met behulp van deze vraagstelling moet duidelijk worden of de gemeenten het mogelijk achten de 

keukentafelgesprekken voor re-integratie in te zetten. Hierbij wordt gekeken naar de twee 

belangrijkste aspecten van de keukentafelgesprekken; het huisbezoek en zelfsturing. Mocht uit het 

onderzoek blijken dat de gemeenten een positieve houding hebben ten aanzien van de 



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 3

. V
ra

ag
st

el
li

n
g 

vo
o

r 
h

et
 e

m
p

ir
is

ch
 o

n
d

er
zo

ek
 

3
2 

 

keukentafelgesprekken, dan kan met behulp van de laatste vraag een aanzet worden gegeven tot 

ontwikkeling van het instrument keukentafelgesprekken voor re-integratie. 
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4. Onderzoeksopzet 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke stappen zijn gezet bij het vormgeven van het onderzoek. In 

paragraaf 4.1 komt aan de orde dat er gekozen is voor een kwalitatieve methode. Paragraaf 4.2 gaat 

over de respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek. In paragraaf 4.3 wordt de 

methode van dataverzameling beschreven. Uitleg over het verwerken van de bevindingen uit de 

literatuurstudie in de topiclijsten staat in paragraaf 4.4. In paragraaf 4.5 wordt uitgebreid beschreven 

hoe de analyse heeft plaatsgevonden. Hierbij staat het ontstaan van de codeboom centraal. 

Paragraaf 4.6 gaat over de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek en in paragraaf 4.7 

wordt de relevantie beschreven. Het hoofdstuk sluit af met paragraaf 4.8 waarin wordt uitgelegd wat 

de specifieke invalshoek is vanuit de studie algemene sociale wetenschappen (ASW). 

4.1 Type onderzoek 
Wanneer dit onderzoek getypeerd dient te worden als fundamenteel wetenschappelijk of 

praktijkgericht wetenschappelijk, dan is het laatste het meest van toepassing. Het doel van 

praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is het doen van onderzoek voor de ontwikkeling, de 

uitvoering en de evaluatie van oplossingen voor praktijkproblemen die bestaan bij aanwijsbare 

personen, groepen of organisaties buiten de wetenschap (’t Hart, Boeije & Hox, 2005). In dit 

onderzoek is het probleem dat bepaalde groepen mensen werkloos zijn en dat de re-integratie naar 

werk nog effectiever en efficiënter georganiseerd moet worden. Het onderzoek draagt bij aan de 

ontwikkeling van een oplossing voor het probleem werkloosheid en levert kennis op die nodig is voor 

het praktisch handelen van klantmanagers.        

 Dan rest de keuze tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Er is gekozen voor kwalitatief 

onderzoek omdat het gaat om een onderwerp waar nog nauwelijks onderzoek naar gedaan is. Een 

kwantitatieve methode is hier niet gepast omdat de antwoordcategorieën nog helemaal open liggen. 

Er zijn uit de literatuur bijvoorbeeld geen nadelen van het huisbezoek naar voren gekomen. Om 

erachter te komen of deze er toch zijn, kan het beste een kwalitatief onderzoek worden gedaan. 

Daarnaast wordt er om de vraagstelling te beantwoorden expliciet naar de mening van de 

respondenten gevraagd (‘Hoe denk je over…’ of ‘Wat vind je van…’). Middels een kwalitatieve 

benadering kunnen deze meningen goed naar voren worden gehaald (Boeije, 2005).   

 Een kwalitatieve benadering betekent dat ervan uit wordt gegaan dat mensen betekenis 

geven aan hun omgeving en op basis van die betekenisgeving handelen. Er worden interviews 

afgenomen met de managers en uitvoerders van de gemeenten over de keukentafelgesprekken en 

met consulenten van MEE. Zij worden als experts beschouwd op dit onderwerp. De 

keukentafelgesprekken zullen er nooit komen wanneer de respondenten denken dat deze geen 

succes zijn. De betekenissen die zij aan de keukentafelgesprekken toekennen, zijn dus cruciaal. Om 

deze betekenissen te achterhalen wordt een open procedure gehanteerd; in dit geval door het 

afnemen van semigestructureerde interviews (’t Hart et al., 2005). Daarnaast zijn er documenten 

verkregen van de gemeente Assen. Het gaat om beschrijvingen van cases, een checklist met 

onderwerpen als geheugensteuntje tijdens het keukentafelgesprek en een evaluatie. Ook dit is 

kwalitatieve data. De documenten bevinden zich in de bijlage. 

4.2 Respondenten 
Er zijn in totaal vijftien interviews afgenomen in vier verschillende gemeenten en twee vestigingen 

van MEE. De respondenten zijn in te delen in drie groepen. Ten eerste de managers en uitvoerders 
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van re-integratie. Zij zijn de experts op het gebied van re-integratie en kunnen hun mening geven 

over de inzet van keukentafelgesprekken voor re-integratie. Ten tweede zijn er ook interviews 

afgenomen bij twee vestigingen van MEE. De consulenten van deze stichting ondersteunen mensen 

met een beperking, onder andere wanneer het gaat om werk. Er is voor gekozen om deze mensen 

toe te voegen aan de respondentengroep omdat zij al ervaring hebben met huisbezoeken en 

zelfsturing bij re-integratie. Ten derde zijn er interviews afgenomen met personen die vanuit de 

Wmo ervaring hebben met keukentafelgesprekken. In twee van de vier gemeenten worden de Wmo 

keukentafelgesprekken gebruikt. Dit zijn Assen en Tiel.       

 De respondenten staan weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij zijn de functienamen 

gehanteerd die zij zelf hebben aangegeven. 

Gemeente Functies 

Assen Jobcoach 
Participatiecoach 
Werkcoach 
Consulent Wmo en uitvoeringsbeleid 

Eindhoven Afdelingshoofd Werk 
Klantmanager dak- en thuislozen 

Maastricht Senior beleidsmedewerker re-integratie /  
sociale zekerheid 
Beleidsmedewerker re-integratie 
Kwaliteitsmedewerker zorg en inkomen 

Tiel Coördinator werk en inkomen 
Werkcoach jongeren 
Senior consulent Wmo 

Stichting MEE Noordwest-Holland Consulent volwassenen (18+) met 
aandachtsgebied leren en werken 

Stichting MEE Amstel en Zaan Consulent volwassenen (23+) met kennisgebied 
leren en werken 
Consulent volwassenen (23+) met kennisgebied 
leren en werken 

Vanwege de gekozen onderzoeksmethode is het niet mogelijk om de uitkomsten te generaliseren 

naar alle gemeenten. De belangrijkste reden hiervoor is dat van de 415 gemeenten maar vier 

gemeenten aan het onderzoek meedoen. De uitkomsten van het onderzoek geven een richting aan, 

maar met de conclusies moet voorzichtig worden omgegaan.     

 Het was niet eenvoudig om respondenten te vinden. Met name bij de gemeenten wilden 

klantmanagers en consulenten niet altijd tijd maken voor een interview. Dit had meestal te maken 

met een reorganisatie of grote caseload. Daarnaast hebben veel gemeenten helemaal geen reactie 

gegeven op de vraag of ze aan het onderzoek wilden meedoen (terwijl zij beloven binnen één of 

twee weken te reageren). De respondenten zijn benaderd door de onderzoeker zelf en door 

adviseurs van Radar Advies die veel contacten hebben binnen gemeenten. Er is zowel telefonisch als 

per e-mail contact gelegd. Meestal diende een e-mail om informatie over het onderzoek te geven en 

het telefoontje om de afspraak te maken. Daarnaast is gebruik gemaakt van het sneeuwbaleffect. 

Door respondenten na afloop van het interview te vragen naar andere contacten, is de 

respondentengroep steeds verder uitgebreid. Dit bleek uiteindelijk een succesvolle manier om 

genoeg respondenten te vinden.    
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4.3 Dataverzamelingsmethode 
Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen. Semigestructureerd wil zeggen dat de 

onderwerpen die tijdens het interview aan bod komen min of meer vastliggen evenals de manier van 

vragen en de volgorde. Er is echter nog een grote vrije ruimte die ter plekke door de respondent en 

de onderzoeker wordt ingevuld. De vooraf voorbereide onderwerpen zijn vastgelegd in een topiclijst 

(’t Hart et al., 2005). Er is gekozen voor semigestructureerde interviews omdat met deze methode 

sturing gegeven kan worden aan de onderwerpen in het gesprek. Daarnaast is het belangrijk dat er 

nog genoeg ruimte overblijft voor de ervaringen die de respondenten zelf willen delen, zodat er geen 

essentiële zaken over het hoofd worden gezien.      

 Voor dit onderzoek zijn 15 respondenten geïnterviewd. Er zijn net zo lang personen 

geïnterviewd totdat er geen nieuwe informatie meer werd verkregen. Er was sprake van verzadiging 

(’t Hart et al., 2005). Een kanttekening hierbij is dat het ontbreken van variatie in de omvang van de 

gemeenten er mogelijk voor heeft gezorgd dat de verzadiging eerder is opgetreden. Verdere 

tekortkomingen van het onderzoek worden besproken in de reflectie.    

 In overleg met de respondenten is besloten dat de namen van de gemeenten/stichtingen en 

de functienamen genoemd mogen worden. Daarnaast hebben de respondenten toestemming 

gegeven om een geluidsopname van de interviews te maken. 

4.4 Operationalisering 
Er zijn drie verschillende topiclijsten gemaakt voor respectievelijk de Wmo consulenten, de 

klantmanagers en de consulenten van Stichting MEE. De topiclijsten staan in bijlagen A, B en C. In de 

topiclijsten zijn bevindingen uit de literatuurstudie verwerkt en zij erop gericht zoveel mogelijk 

antwoorden te genereren die relevant zijn voor de vraagstelling.     

 De twee aspecten van keukentafelgesprekken, het huisbezoek en zelfsturing, zijn als aparte 

topics opgenomen in de topiclijsten. Hierdoor hoeven de respondenten niet direct hun mening te 

geven over de keukentafelgesprekken als geheel, maar wordt duidelijk hoe zij denken over de 

afzonderlijke aspecten. Aan het einde van het interview worden de twee aspecten met elkaar 

gecombineerd.            

 De vragen op de topiclijst zijn zo veel mogelijk gericht op de mechanismen en condities 

(voorwaarden) waaronder de keukentafelgesprekken werken. Op deze manier is geprobeerd inzicht 

te krijgen in de CMO-configuraties. Ook is de theorie over zelfsturing voorgelegd aan de 

respondenten om erachter te komen of deze theorie in lijn is met de praktijk.   

 De concepten zelfsturing en eigen kracht zijn bewust niet gedefinieerd tijdens de interviews 

omdat het gaat om wat de respondenten hierbij denken en hoe zij het toepassen. Wanneer de 

respondent nadrukkelijk vroeg om een definitie, is voor zelfsturing de definitie van de RWI 

aangehouden. Voor eigen kracht is verwezen naar de eigen kracht zoals die bij de Wmo 

keukentafelgesprekken wordt ingezet (wat kun je zelf doen om je probleem op te lossen?). 

4.5 Analyse 
Aan de hand van de geluidsopname zijn de interviews uitgetypt. Voor de analyse is het 

computerprogramma NVivo gebruikt. Dit is een programma waarmee kwalitatief materiaal, zoals 

interviews, filmpjes en foto’s geanalyseerd kan worden.  De uitgetypte interviews worden als 

documenten ingevoerd in NVivo. Daarna worden de interviews gecodeerd.    

 Kenmerkend aan het onderzoek is de constante afwisseling tussen dataverzameling en –

analyse. Interviewen, uitwerken en analyseren heeft elkaar afgewisseld. De topiclijsten zijn een 
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aantal keren aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten en vragen. Tijdens de analyse vond een 

proces van uiteenrafeling en structurering plaats. Het uiteenrafelen van gegevens gaf inzicht in de 

onderwerpen en thema’s die aan bod komen. Allereerst werd er open gecodeerd; stukjes tekst 

werden gemarkeerd en kregen een samenvattende naam. Het was nog niet van belang of de codes 

relevant waren voor het beantwoorden van de probleemstelling, er werd geredeneerd van de 

gegevens naar de code. Het open coderen leverde een codeboom op. Na het open coderen volgde 

het axiaal coderen. In deze fase werd van de codes naar de gegevens geredeneerd. Er werd bekeken 

of er nieuwe codes moesten komen, codes werden samengevoegd, subcodes werden onder 

hoofdcodes geplaatst en fragmenten die onder een code hoorden werden met elkaar vergeleken. 

Het aantal codes werd gereduceerd en belangrijke thema’s kwamen naar voren. Ten slotte is er 

selectief gecodeerd. In dit proces lag de nadruk op integratie en het leggen van verbanden om de 

vraagstelling te beantwoorden (’t Hart et al., 2005).       

 De uiteindelijke codeboom is te vinden in bijlage G. De codeboom bestaat uit een aantal 

hoofdthema’s waaraan subthema’s zijn opgehangen. In figuur 9 is een gedeelte uit de codeboom 

weergegeven. 

 

Figuur 9. Een gedeelte van de codeboom. 

In de interviews is gevraagd naar de mogelijke voordelen van het huisbezoek (afhankelijk van de 

respondent ging het om huisbezoeken voor Wmo of re-integratie). Onder de subcode ‘voordelen’ zijn 

alle antwoorden geplaatst. Door in het programma Nvivo op de code ‘signaleren problemen’ te 

klikken, wordt alles wat door de respondenten hierover is gezegd weergegeven. Deze methode biedt 

een systematische en tegelijkertijd associatieve manier van analyseren. 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 
De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen 

door toevallige of onsystematische fouten. Een betrouwbaar onderzoek is een onderzoek dat bij 

herhaling tot dezelfde waarnemingen leidt (Boeije, 2005). Dit onderzoek kent een lage 

betrouwbaarheid. Er is maar een klein aantal respondenten. Toevallige fouten zijn daardoor niet uit 

te sluiten. Het zou kunnen dat een respondent erg negatief is tijdens het interview, maar dat dit 
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komt doordat er net een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Dit kan de mening van de respondent 

(tijdelijk) vertekenen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Dit wil 

zeggen dat niet aan iedere respondent precies dezelfde vragen zijn gesteld.  Hierdoor kan het 

onderzoek moeilijker op exact dezelfde wijze worden herhaald.     

 De validiteit van een onderzoek kan worden bepaald door te kijken naar systematische 

meetfouten. De validiteit van dit onderzoek is hoog. De stappen die tijdens de analyse zijn genomen, 

worden uitvoerig beschreven. Er is gebruik gemaakt van een geluidsopname en een 

computerprogramma, waardoor op een systematische manier geanalyseerd kon worden. Daarnaast 

heeft er een afwisseling plaatsgevonden tussen dataverzameling en –analyse, hetgeen de validiteit 

ten goede komt. De afwisseling biedt de gelegenheid om tijdens het onderzoek bij te sturen. Dit is 

ook gebeurd; de topiclijsten zijn een paar keer aangepast. De validiteit had nog verhoogd kunnen 

worden door ook de klanten zelf te interviewen. Dan zou het onderwerp belicht zijn vanuit meerdere 

invalshoeken. Deze methode heet triangulatie. Wanneer er sprake is van triangulatie, neemt de 

validiteit toe (Boeije, 2005). Dit komt ook aan bod in de reflectie van dit verslag. 

4.7 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
Vanwege de praktijkgerichtheid van dit onderzoek, is de maatschappelijke relevantie groter dan de 

wetenschappelijke relevantie. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in de 

uitbreiding van de theorieën omtrent re-integratie. Theorieën en perspectieven uit de Wmo praktijk 

en de omslag van sociale bescherming naar sociale investering worden samengebracht in een nieuwe 

theorie over de mechanismen achter keukentafelgesprekken. Bovenal ligt de wetenschappelijke 

relevantie van dit onderzoek in de ontwikkeling en verkenning van bestaande theorieën die worden 

gecombineerd tot nieuwe.         

 Het onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het bijdraagt aan het oplossen van een 

maatschappelijk probleem; werkloosheid. Dit probleem situeert zich op drie niveaus: de nationale 

overheid, de gemeenten en de werklozen zelf. Het doel van de overheid is om zoveel mogelijk 

mensen aan het werk te krijgen en zo de kosten voor de uitkeringen terug te dringen. Gemeenten 

hebben te maken met bezuinigingen en zijn op zoek naar effectieve en goedkope manieren van re-

integratie.  Mochten de gemeenten goede ervaringen hebben met de keukentafelgesprekken voor 

de Wmo en deze werkwijze willen inzetten voor re-integratie, dan is het toekomstig doel om door 

middel van keukentafelgesprekken een verhoogde kans op uitstroom naar regulier werk te 

realiseren. De kosten van de sociale zekerheid kunnen dan dalen. Werkloosheid is niet alleen een 

probleem van de overheid, maar ook van de werklozen zelf. Mochten keukentafelgesprekken een 

succesvolle manier zijn om mensen aan werk te helpen, dan plukken deze mensen daar ook de 

vruchten van. 

4.8 ASW-verantwoording 
De invalshoek van algemene sociale wetenschappen (ASW) heeft twee kenmerken: 

interdisciplinariteit en praktijkgerichtheid. Dit onderzoek is interdisciplinair om twee redenen. Ten 

eerste wordt een probleem op individueel niveau in een brede context geplaatst. Re-

integratietrajecten worden niet op zichzelf bestudeerd, maar in een dynamische context waarin 

allerlei processen en actoren een rol spelen, zoals de Beleidsdoorlichting en de uitvoering door 

gemeenten. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding tussen het individu en de maatschappij. Dat 

impliceert dat er niet slechts gekozen kan worden voor het individu of de maatschappij als object van 

studie, maar dat deze twee niveaus zodanig met elkaar verweven zijn dat er over hen samen meer te 
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vertellen is dan over de losse onderdelen. De tweede reden dat dit onderzoek interdisciplinair is, is 

dat het niet het perspectief van één discipline hanteert. Interventies ter bevordering van re-

integratie berusten op theorieën met een psychologische invalshoek (ook de zelfsturing theorie). 

Wetgeving en werkloosheid bevinden zich meer op een macro/meso niveau aangezien de 

gemeenten en de nationale overheid als doel hebben hun wetten en beleid zodanig vorm te geven 

dat het aantal uitkeringen afneemt. Deze perceptie van het probleem is meer sociaal-economisch 

van aard.  Verbindingen leggen tussen verschillende invalshoeken is het uitgangspunt van de ASW 

benadering. Dit uitgangspunt sluit aan bij de verbinding die in het onderzoek wordt gelegd tussen de 

Wmo en re-integratie.         

 Praktijkgerichtheid is het tweede kenmerk van de ASW invalshoek. Zoals eerder beschreven 

is dit onderzoek maatschappelijk relevant en praktijkgericht. Het is bedoeld om bij te dragen aan een 

geschikte werkwijze voor re-integratie waarmee gemeenten er beter in slagen om mensen aan het 

werk te helpen.  
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk komen de resultaten van de analyse aan de orde. Deze zijn gestructureerd aan de 

hand van de vraagstelling van het onderzoek. Eerst wordt antwoord gegeven op de deelvragen. Aan 

het eind van het hoofdstuk worden de resultaten weergegeven die betrekking hebben op de 

hoofdvraag van het onderzoek. 

5.1 Wmo keukentafelgesprekken 
Hoe worden keukentafelgesprekken voor de Wmo in de praktijk ingezet en wat zijn hiervan volgens 

de managers en uitvoerders de sterke en zwakke kanten? 

Van de vier gemeenten die bij dit onderzoek zijn betrokken, hebben er twee keukentafelgesprekken 

voor de Wmo. Dit zijn de gemeenten Assen en Tiel. Bij beide gemeenten heeft de inzet van 

keukentafelgesprekken te maken met  project De Kanteling. Zij hebben niet meegedaan aan de pilot, 

maar zijn later met de keukentafelgesprekken van start gegaan. De Wmo consulenten van beide 

gemeenten geven aan dat er sprake is van een algemene kanteling bij gemeenten, wat inhoudt dat 

consulenten uitgaan van iemands mogelijkheden en zelfredzaamheid om zelf zijn problemen aan te 

pakken. De gemeente neemt niet meer alle problemen over, maar geeft de regie aan de klant. Dit 

heeft volgens de consulenten te maken met bezuinigingen; de verzorgingsstaat is anders niet meer 

betaalbaar. Tegelijkertijd denken de consulenten dat de klant veel problemen zelf of met hulp van 

zijn sociaal netwerk kan oplossen. De consulenten denken dat dit de grootste winst is van 

keukentafelgesprekken. 

Een casus                  

De opzet van de keukentafelgesprekken is in beide gemeenten ongeveer hetzelfde. Iemand meldt 

zich bij het loket met een bepaalde hulpvraag. Is het een vraag voor de Wmo, dan wordt de klant 

doorverwezen naar een consulent. In Tiel gaan de consulenten bij elke nieuwe aanvraag op 

huisbezoek, tenzij het over collectief vervoer gaat. In Assen worden zaken ook telefonisch 

afgehandeld en gaan consulenten alleen op huisbezoek als dat van toegevoegde waarde kan zijn. Dit 

is het geval wanneer consulenten willen zien hoe een probleem zich in de praktijk manifesteert. Om 

een beeld te geven van een keukentafelgesprek, volgt een gespreksverslag van een consulent 

inclusief eigen commentaar (het verslag is afkomstig uit het document met cases, gemeente Assen, 

te vinden in de bijlage): 

Het gezin F. bestaat uit vader en moeder en vijf inwonende kinderen in de leeftijd tussen 10 en 20 

jaar. De heer F. is depressief en overspannen, hetgeen is vastgesteld door psychiater en bedrijfsarts 

van het bedrijf waar hij inmiddels niet meer werkzaam is. In het gesprek zat hij er wel bij maar 

maakte inderdaad een afwezige en passieve indruk. Hij gebruikt medicatie. Het gezin probeert hem zo 

goed en zo kwaad als het kan in een zekere regelmaat te houden. Dit valt hen zwaar naast de zorg 

voor de kinderen.  De jonge kinderen begrijpen ook niet goed wat er met hun vader aan de hand is en 

kunnen dit ook niet begrijpen. Men stelt aan gezamenlijke gezinsactiviteiten nog onvoldoende toe te 

komen. De echtgenote noemde het één maal alsof ze er weer een klein kind bij heeft waarvoor ze 

moet zorgen. Men wil als gezin passende hulp om het gezinsleven te ontlasten. De dagelijkse 

verzorging van meneer moet voortdurend in de gaten gehouden worden. Men heeft geen sociaal 

leven meer (geen vriendinnen meer van echtgenote) en wil graag hulp bij financiële zaken. Er is 

eerder al een traject geweest bij de GKB. Sinds januari 2012, zegt mevrouw, is het financieel weer wat 

beter inzichtelijk.   
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Bij dit gezin vraag ik mij af of er mogelijkheden zijn om vanuit de Wmo iets voor hen te kunnen 

betekenen. Men wil een vorm van ontlasting van het gezinsleven maar mogelijk is in deze situatie 

enkel iets te bieden via het steunpunt Mantelzorg? Het gesprek verliep goed al was er wel een 

belemmering omdat er een taalbarrière speelde. Door de echtgenote en oudste dochter werd echter 

veel informatie gegeven. 

Dit is een voorbeeld van hoe een keukentafelgesprek kan verlopen. Tijdens het gesprek wordt 

voornamelijk gekeken in hoeverre er sprake is van zelfredzaamheid. De vraag die de consulenten 

zichzelf voortdurend stellen is of deze mensen zelf voor oplossingen kunnen zorgen (zie ook de 

andere cases in bijlage D).  

Voordelen van het Wmo keukentafelgesprek 

Volgens de Wmo consulenten heeft het huisbezoek als voordeel dat er een beter beeld van de 

situatie verkregen wordt en dat consulenten die op huisbezoek gaan beter kunnen inschatten hoe 

zelfredzaam iemand is. Daarnaast is het bij een huisbezoek makkelijker om het sociaal netwerk bij de 

hulpvraag te betrekken: 

Je ziet de thuissituatie van mensen. Dan kun je beter inschatten hoe zelfredzaam ze zijn. Zijn ze in 

staat om met familie of andere ondersteuning een oplossing voor het probleem te zoeken? Ik denk 

dat dat een voordeel is. […]Wat wij altijd doen, is als we een aanvraag aannemen,is  vragen of er nog 

contactpersonen zijn en of ze bij het gesprek aanwezig willen zijn. Als blijkt dat de klant het niet alleen 

kan oplossen, kun je vragen of je zelf de familie mag bellen. Zo proberen we dat. (Senior Wmo 

consulent gemeente Tiel) 

Hieruit blijkt ook duidelijk dat de burger gestimuleerd wordt om zelf een oplossing te bedenken. De 

consulenten in Assen en Tiel vragen aan de burger wat er al ondernomen is om het probleem op te 

lossen, wat de mogelijkheden en wensen zijn, en wat ze zelf kunnen doen. Dit is een 

gesprekstechniek die de consulenten door middel van trainingen hebben geleerd en wordt gebruikt 

om de klant in zijn eigen kracht te zetten. 

Nadelen en struikelblokken  

Een van de grootste nadelen van de keukentafelgesprekken blijken de kosten. Doordat de consulent 

op huisbezoek gaat, ziet deze veel meer problemen dan de klant in de eerste instantie meldt:  

Het kan wel eens duurder zijn want je ziet alles. Ik had van de week iemand voor een scootmobiel. Dat 

was een Afghaanse meneer, die lag boven op een matje. Maar ja, je moet wel de trap af kunnen, 

anders heb je er nog niks aan. (Senior Wmo consulent gemeente Tiel) 

Deze meneer had een matje in plaats van een bed met een matras. Een oplossing houdt in dit geval 

niet op bij het toekennen van een traplift.       

 Zowel in Assen als in Tiel vinden de consulenten het lastig om de afweging te maken wanneer 

je meerdere problemen aanpakt en hoever je gaat in het zoeken naar ‘de vraag achter de vraag’. Hoe 

verder je hierin gaat, hoe duurder de oplossing wordt. Daarnaast kost het huisbezoek meer tijd dan 

wanneer de klant naar het Wmo loket zou komen.       

 Een ander probleem met de keukentafelgesprekken is dat andere instanties soms hetzelfde 

doen, zonder dat de gemeente daarvan op de hoogte is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

praktijkondersteuner van de huisarts of een andere hulpverlener die op huisbezoek gaat. Er kan 
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overlap ontstaan in de hulpverlening. Bovendien houden de instanties elkaar weinig op de hoogte als 

ze naar elkaar doorverwijzen. Het overzicht en de verantwoordelijkheid ligt bij de klant.   

Aandachtspunten voor de toekomst  

De gemeenten Assen en Tiel zullen naar verwachting doorgaan met de keukentafelgesprekken. Zij 

lopen nog tegen een aantal zaken aan bij het vormgeven en inbedden van deze manier van werken: 

 Wie voert de keukentafelgesprekken? Goed opgeleide vrijwilligers of toch de Wmo 

consulenten? Degene die op bezoek gaat moet veel weten over de sociale kaart van de 

gemeente (met het kennen van de sociale kaart wordt bedoeld dat de consulent weet welke 

instanties ingeschakeld kunnen worden bij specifieke problemen). Maar het is duur om 

professionals op huisbezoek te sturen.  

 Er wordt nog steeds claimgericht aangevraagd door klanten. Dat wil zeggen dat de klant bij 

een Wmo loket komt vragen om een traplift en niet aangeeft dat hij niet meer goed kan 

bewegen in huis. Dit maakt het moeilijker voor de consulenten om te kantelen (wat kan 

iemand zelf doen om het op te lossen?). In gemeente Tiel is de methode van 

keukentafelgesprekken nog niet goed verankerd in het beleid (verordeningen). 

 Er is nog weinig sprake van standaardisatie van het proces. Er zijn geen richtlijnen in welk 

geval je welke voorziening toekent als consulent. Ook is niet vastgelegd in hoeverre 

consulenten andere problemen die ze signaleren moeten aanpakken. Hierdoor kan het zijn 

dat de ene consulent wel een voorziening toekent en de andere niet terwijl er sprake is van 

dezelfde situatie. (Dit is overigens ook het geval wanneer de klant naar het loket komt.) 

Gemeente Assen gebruikt wel een lijst met onderwerpen die de consulenten tijdens het 

keukentafelgesprek aan de orde laten komen. Na afloop van het gesprek wordt een 

gespreksverslag gemaakt. Wanneer er een soort checklist zou komen, waarvan de data 

digitaal kan worden verzameld, zou er veel data verkregen kunnen worden over het 

klantenbestand en kunnen situaties met elkaar worden vergeleken. 

5.2 Huisbezoek voor re-integratie 
Hoe staan managers en uitvoerders van re-integratie tegenover het huisbezoek als start van het re-

integratietraject? 

Er zijn veel respondenten die ervaring hebben met het inzetten van huisbezoeken voor re-integratie. 

In de gemeenten Maastricht en Assen worden in het kader van re-integratie huisbezoeken afgelegd. 

Gemeente Eindhoven heeft in het verleden voor re-integratie huisbezoeken afgelegd, maar is ermee 

gestopt toen de hulpverlenende organisaties waar mee werd samengewerkt, stopten met 

huisbezoeken. Zowel consulenten van MEE Noordwest-Holland als MEE Amstel en Zaan gaan 

regelmatig op huisbezoek om mensen met een beperking te ondersteunen in het domein leren en 

werken. Gemeente Tiel doet geen huisbezoeken voor re-integratie, huisbezoeken komen in Tiel 

alleen voor in het kader van handhaving.  

Niet pluis 

De klantmanagers gaan niet bij iedereen met een arbeidsgerelateerde vraag op huisbezoek. De 

respondenten spreken van een ‘niet pluis gevoel’ wat maakt dat ze iemand thuis willen bezoeken: 
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Vaak voel je dat gewoon aan. Er is iets, zonder dat je daar je vinger op kan leggen, daar klopt iets 

niet. Niet gelijk fraude of zo, maar er is iets niet in de haak. Als je dan thuis komt, zie je wat er niet in 

de haak is, waar de problemen zijn. (Beleidsmedewerker re-integratie gemeente Maastricht) 

Voordelen van het huisbezoek 

Bovenstaande uitspraak geeft het meest gehoorde voordeel weer; als je bij iemand op huisbezoek 

gaat, kun je de problemen veel beter in kaart brengen. Klantmanagers zien de klant in zijn omgeving, 

waardoor ze meer informatie krijgen dan tijdens een gesprek aan het loket. Daar komt bij dat de 

problemen zich vaak terplekke manifesteren. Dit geldt vooral wanneer opvoedingsproblemen een rol 

spelen. Klantmanagers zeggen dat ze tijdens een huisbezoek veel meer zien dan tijdens meerdere 

gesprekken aan het loket: 

Een huisbezoek kost meer tijd dan een afspraak in de spreekkamer. Je moet er wel tijd voor maken. Ik 

zelf ben de mening toegedaan dat datgene wat je in een huisbezoek aan extra tijd kwijt bent, zich 

weer terugverdient op den duur. Je kunt wel korte termijn denken, maar wat ik daar gezien of geleerd 

heb, voor het verdere traject kan ik daar mijn voordeel mee doen. Het is een investering denk ik. 

(Werkcoach gemeente Assen) 

Een huisbezoek kost meer tijd, maar zou volgens klantmanagers op lange termijn geld kunnen 

besparen. De diagnose is beter waardoor de kans groter is dat het traject passend is en dat de klant 

daardoor aan het werk komt. Dit kan ook een voordeel zijn van het keukentafelgesprek. 

 Volgens de klantmanagers is het voor de klant prettig als de klantmanager thuis op bezoek 

komt. Thuis is een veilige omgeving waar de klant zijn problemen opener kan bespreken. Hij kan ze 

meteen laten zien en voelt zich serieus genomen door de klantmanager.  

Agressie 

Het inzetten van het huisbezoek voor re-integratie kent echter ook nadelen. Het belangrijkste nadeel 

is dat de veiligheid van de klantmanager in het geding kan komen door agressief gedrag van de klant. 

Dit komt volgens de respondenten doordat mensen met een Wwb-uitkering bepaalde verplichtingen 

hebben, zoals een aantal keer per maand solliciteren. Het doel van de klantmanagers is om ervoor te 

zorgen dat de klanten deze verplichtingen nakomen om zo snel mogelijk werk te vinden. Om dit te 

bereiken, moeten de klantmanagers soms de confrontatie aangaan met de klant. Hierbij krijgen zij 

vaak weerstand. Sommige klantmanagers hebben al eens te maken gehad met agressief gedrag 

tijdens een huisbezoek. Bij stichting MEE en Wmo is het agressief gedrag minder. De verklaring van 

de respondenten hiervoor is dat eraan hun hulp weinig verplichtingen zitten. Toch hebben ook 

consulenten van MEE wel eens te maken met agressief gedrag van klanten, dit zijn vaak mensen met 

niet aangeboren hersenletsel. Deze mensen kunnen door het hersenletsel een korter lontje hebben. 

De oplossing die de respondenten aandragen is dat je niet op huisbezoek moet gaan als je een naar 

voorgevoel hebt of als je weet dat iemand agressief kan worden. Klantmanagers kunnen ook 

besluiten om met twee personen op huisbezoek te gaan om de veiligheid te vergroten. Agressief 

gedrag kan verder worden voorkomen door niet meteen voorzieningen te weigeren, maar te melden 

dat het eerst overlegd moet worden. Later kan dan teruggebeld worden met de mededeling dat 

iemand geen aanspraak kan maken op de voorziening.   

Andere nadelen 

Gek genoeg worden de kosten ook genoemd bij de nadelen. Een huisbezoek kost meer tijd en geld 

dan een gesprek aan het loket. Daarnaast zien de klantmanagers meer problemen en zijn zij geneigd 
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om meer problemen aan te pakken dan het probleem waar de klant in de eerste instantie voor wordt 

bezocht. Op lange termijn moet het aanpakken van problemen geld opleveren, omdat het de kans op 

uitstroom naar werk vergroot. Maar op korte termijn kunnen keukentafelgesprekken veel geld 

kosten. In verschillende gemeenten is dit ook een praktisch probleem; als klantmanagers op 

huisbezoek gaan, kunnen ze hun caseload niet meer verwerken.    

 Een ander nadeel van huisbezoek is dat de klantmanager en de klant te maken hebben met 

een thuissituatie die ervoor kan zorgen dat zij worden afgeleid. De bel gaat, de kinderen zijn erbij, de 

buurvrouw komt op bezoek en bemoeit zich met het gesprek… dit zijn zaken waar de klantmanager 

deels geen controle over heeft en die nadelig kunnen zijn tijdens het gesprek. Ook vinden sommige 

klantmanagers het juist belangrijk dat iemand zijn huis uit komt. Dit zien zij als de eerste stap naar 

werk of dagbesteding: 

Maar ik denk dat je de mensen beter hier kan laten komen om te laten voelen dat het wel menens is. 

Ze moeten uit huis gaan. Het is dan beter om ze hier uit te nodigen. Nee je huis uit, kom maar hier en 

dan drinken we hier een kop koffie. Dat is wat je wil bereiken, dat iemand uit z’n huis komt. 

(Coördinator werk en inkomen, gemeente Tiel) 

Hier hangt mee samen dat sommige respondenten menen dat je niet alle hulp moet gaan brengen, 

maar dat mensen zelf om hulp moeten vragen: 

Het werkt ook niet als je het mensen gaat brengen. Je moet ze zover krijgen dat ze zelf de noodzaak 

zien om iets te doen. Als je ze de indruk geeft dat je het komt brengen, dat is lekker makkelijk. 

(Klantmanager dak- en thuislozen, gemeente Eindhoven) 

Voorwaarden voor succes 

Naast voor- en nadelen konden de respondenten ook voorwaarden noemen voor een succesvol 

huisbezoek. Huisbezoeken worden ook vaak afgelegd in het kader van handhaving. Dat is een hele 

andere insteek. Daarom moet vooraf duidelijk naar de klant worden gecommuniceerd dat er iemand 

komt om te helpen met re-integratie. Respondenten die ervaring hebben met huisbezoek voor re-

integratie, vertellen dat het meestal geen probleem is dat er ook huisbezoeken voor handhaving 

plaatsvinden, zolang je maar duidelijk vertelt waarvoor je komt. Mocht de klant ook problemen 

hebben met handhaving, dan heeft het volgens een werkcoach van gemeente Assen weinig zin meer 

om voor re-integratie op huisbezoek te gaan.  

Met name met handhaving, dat je denkt dat iets niet helemaal koosjer is. Je moet er wat mee doen, 

want je werkt voor de sociale dienst. Dan kan ik wel zeggen ik ben werkcoach en daar bemoei ik me 

niet mee, maar het is gewoon mijn taak als aangesteld ambtenaar dat je daar wat mee moet doen. 

Dat kan soms met elkaar in conflict gaan komen. Nu ben ik het gelukkig niet tegengekomen. Als we 

het wel tegenkwamen, dan sloten we het traject af en droegen we het over aan de sociale recherche. 

Wij houden dan daarmee op want het is niet verenigbaar met elkaar. Dat kan een groot nadeel zijn. 

(Werkcoach, gemeente Assen) 

Duidelijk maken waarvoor de klantmanager komt is dus een belangrijke voorwaarde. Daarnaast moet 

de klantmanager goede dossierkennis hebben van de klant. Een uitgebreide intake en voorbereiding 

is dus van belang. Ten derde is het belangrijk dat de klantmanager de sociale kaart goed kent, omdat 
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bij een huisbezoek problemen op meerdere leefgebieden kunnen worden gesignaleerd. De 

klantmanager moet dan weten naar welke instanties de klant kan worden doorverwezen. 

5.3 Zelfsturing bij re-integratie 
Hoe staan managers en uitvoerders van re-integratie tegenover het leggen van nadruk op eigen 

kracht en zelfsturing bij re-integratietrajecten? 

Vrijwel alle geïnterviewde klantmanagers en beleidsmedewerkers van werk en inkomen kennen het 

begrip zelfsturing en zien het als onderdeel van de kanteling. Het wordt vaak omschreven als ‘iets 

waar we naartoe moeten’. Nog niet alle respondenten hebben ideeën over de manier waarop 

zelfsturing toegepast kan worden bij re-integratie. Hoe zelfsturing gedefinieerd wordt, verschilt per 

respondent.   

Zelfsturing door stichting MEE 

De consulenten van MEE hebben de meeste ervaring met zelfsturing en passen dit als 

vanzelfsprekend toe in hun werkzaamheden. Door mensen in hun eigen kracht te zetten, spreken zij 

hun zelfsturend vermogen aan. Dit doen zij op de volgende manier: 

De klant komt met zijn verhaal, en je gaat na: wat is nodig en wat kan de klant zelf vooral? Dat is wel 

de visie van mij, de klant zoveel mogelijk in zijn eigen kracht zetten en zoveel mogelijk zelfstandig 

kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dat is ook je doel als consulent,als de klant het zelf kan 

dan moet je het ze zelf laten doen. Als ze het niet kunnen, kun je soms wel wat overnemen, iets 

regelen voor een klant, maar vervolgens leg je het wel weer terug, zodat de klant zelf 

verantwoordelijk is voor zijn leven. Dat is ook wat je uitdraagt naar klanten. Er zijn er genoeg die 

zeggen ‘ik heb het zo zwaar, iedereen is tegen me’, maar dan moet je als consulent laten weten dat ze 

zelf wat kunnen veranderen. Dat is lastig, zeker als ze zware beperkingen hebben, maar je hebt altijd 

je eigen verantwoordelijkheid. Daar gaan we vanuit. We zullen nooit alles overnemen van een klant. 

(Consulent volwassenen (18+) met aandachtsgebied leren en werken, MEE Noordwest-Holland) 

Bij MEE betekent zelfsturing dat de klant zo veel mogelijk zelf doet, eventueel met ondersteuning van 

MEE. Het is belangrijk dat de klant vanaf het begin op de hoogte is van deze werkwijze. 

Ik kondig het altijd in het eerste gesprek aan door te zeggen: ‘Wij gaan samenwerken, alles wat je zelf 

kan doen, dat ga ik je ook vragen om te doen’. Dan kan ik daar later weer op teruggrijpen. (Consulent 

volwassenen (23+) met kennisgebied leren en werken, MEE Amstel en Zaan) 

Als je merkt dat het lastig gaat, dan ga je het samen doen en uitproberen. Je laat de klant bellen, als 

het niet lukt dan neem je het over. Als we ergens naartoe gaan, dan zie ik wat iemand lukt. Zo niet, 

dan kan ik het overnemen. Je laat iemand voelen wat wel en niet lukt. (Consulent volwassenen (23+) 

met kennisgebied leren en werken, MEE Amstel en Zaan) 

Wel of niet geschikt? 

Hoewel de meeste respondenten vinden dat zelfsturing bij iedereen toegepast kan worden, zijn met 

name de klantmanagers van gemeenten het eens dat er een groep is bij wie dit lastig is. Het gaat dan 

om de mensen met een Wwb-uitkering die al jarenlang niet meer werken, een hele grote afstand tot 

de arbeidsmarkt hebben, veel problemen hebben, en er min of meer aan gewend zijn om van een 

uitkering te leven. Sommige klantmanagers zijn ervan overtuigd dat deze mensen niet meer willen en 

kunnen werken. Anderen hebben juist weer voorbeelden van projecten waarbij het wel is gelukt om 



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 5

. R
es

u
lt

at
en

 

4
5 

 

deze groep te activeren. Er is dan meestal geen sprake van regulier werk, maar van dagbesteding of 

vrijwilligerswerk. Als succesfactoren wordt genoemd dat de klanten inspraak hadden in hun traject 

en dat er is gekeken naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen. Als de klantmanager 

de klant serieus neemt en erin gelooft dat er iets mogelijk is, is de kans groter dat het project 

succesvol wordt.  

Zelfsturing en motivatie 

De theorie dat zelfsturing tot een grotere motivatie van de klant leidt, waardoor de kans op 

uitstroom toeneemt, is voorgelegd aan de respondenten. Alle respondenten zijn van mening dat 

motivatie een belangrijke factor is in het slagen van het re-integratietraject. Het lukt niet altijd om 

klanten te motiveren, maar zelfsturing kan de motivatie verhogen omdat de klant zelf keuzes maakt. 

Je hebt de meeste kans van slagen als het vanuit de klant zelf komt, in plaats van dat iets opgelegd 

wordt. Als je mensen kunt motiveren en het inzicht is er, dan is de kans veel groter. Dan is het 

resultaat ook van de klant en niet alleen van ons. Je bereikt iets duurzaams. Je laat de klant 

meedenken en zelf met voorbeelden en initiatieven komen, dan zie je het beste resultaat. 

(Klantmanager dak- en thuislozen, gemeente Eindhoven) 

Hier zit ook het verschil met zelfsturing tussen werk en inkomen enerzijds en Wmo en MEE 

anderzijds; een re-integratietraject kent verplichtingen. Dat betekent dat niet alle klanten van een 

klantmanager gemotiveerd zijn om werk te vinden en zonder meer actief aan de slag gaan in het re-

integratietraject, terwijl dat bij de klanten van MEE vaak wel zo is. Eigenlijk werkt zelfsturing dus het 

beste als de klant al gemotiveerd is. Zelfsturing kan deze motivatie verder vergroten. 

 Volgens de respondenten raken de klanten gemotiveerd wanneer zij hun eigen keuzes 

kunnen maken. Hier staat tegenover dat het niet goed werkt wanneer de klantmanagers iets 

opleggen.  

Als je iemand iets oplegt, dan bereik je helemaal niks. (Consulent volwassenen (18+) met 

aandachtsgebied leren en werken, MEE Noordwest-Holland) 

Soms wil ik toch iemand heel graag helpen omdat ik iemand kwetsbaar vind. Dan ga ik dingen 

regelen. Maar toch heb je vaak dat dat niet werkt, omdat ik het voortouw heb genomen. De klant 

moet het doen, het moet zijn of haar oplossing zijn. (Consulent volwassenen (23+) met kennisgebied 

leren en werken, MEE Amstel en Zaan) 

Het lijkt dus erop dat de motivatie alleen toeneemt wanneer zelfsturing wordt opgevat als een 

methode waarin de klanten zelf keuzes maken en actie ondernemen. 

Zelfsturing en maatwerk 

Een andere theorie die is voorgelegd aan de respondenten, is dat zelfsturing tot maatwerk leidt, wat 

een grotere kans op uitstroom tot gevolg heeft. Enkele respondenten vinden dat dit heel wat van de 

klanten vergt. Lang niet iedereen heeft goed beeld van realistische mogelijkheden en kan daaruit 

selecteren wat hij of zij nodig heeft. Hierbij lijkt te worden vergeten dat zelfsturing een continuüm is, 

waarbij de rol van de klantmanager bij sommige klanten nog steeds die van regievoerder is. De 

meeste respondenten vinden echter dat de theorie in lijn is met de praktijk. Als je iets kan bieden 

wat bij de klant past, is de kans op succes groter. Iedere klant heeft iets anders nodig, in zekere zin 

bieden klantmanagers altijd maatwerk.  
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Bezwaren bij zelfsturing 

Ondanks dat de theorieën door de ervaringen van de respondenten worden ondersteund, is niet 

iedereen onverminderd enthousiast over zelfsturing bij re-integratie. Het meest gehoorde bezwaar is 

dat het bij de mensen met weinig mogelijkheden en een lage motivatie lastig is toe te passen. 

Daarnaast is het maar de vraag hoeveel tijd en geduld er bij een gemeente is om het zelfsturend 

vermogen van de klant tot bloei te laten komen. Bij MEE is er ruimte om iets uit te proberen, bij 

gemeenten ligt dit niet zo makkelijk. Zij willen de uitkeringen van klanten zo snel mogelijk 

beëindigen. 

5.4 Integraal werken 
Hoe wordt er gedacht over een integrale aanpak waarbij meerdere leefgebieden tegelijk worden 

aangepakt? 

De Wmo keukentafelgesprekken zijn een stap op weg naar een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat 

er op meerdere gebieden tegelijk problemen gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Voor de 

gemeenten is dit een toekomstverhaal. Nu moet de burger voor elke hulpvraag naar een ander loket. 

In veel gemeenten is het de bedoeling dat er één loket komt dat de problemen inventariseert, 

aanpakt  en eventueel naar de goede instantie doorverwijst.  

Dat is wel de bedoeling, daar werken wij naartoe. We willen mensen vooral aan de poort goed 

doorverwijzen. Het is ook de bedoeling om bredere intakes te gaan doen. We zijn ook aan het kijken 

of we multiproblem gevallen op meerdere leefgebieden kunnen aanpakken. Dat is de toekomst. 

(Coördinator werk en inkomen, gemeente Tiel) 

Gestalte geven aan integraal werken 

Bij de Wmo keukentafelgesprekken wordt er naast de zorgvraag ook gevraagd naar andere 

leefgebieden, zoals financiën, wonen, opvoeding en sociale contacten. De gemeenten Tiel en Assen, 

waar de Wmo keukentafelgesprekken plaatsvinden, vragen niet specifiek naar arbeidsgerelateerde 

problemen. Bij een integrale aanpak zou dit wel kunnen gebeuren.     

 In feite werkt MEE al integraal. Klanten komen binnen en worden na een inventarisatie van 

hun hulpvraag doorverwezen naar de consulent die de meeste kennis heeft van deze vraag. De 

consulent zal echter ook andere problemen kunnen aanpakken. Hierbij kan een beroep worden 

gedaan op een collega voor advies. De consulenten van MEE vinden ook dat de gemeente meer 

integraal zou moeten werken. 

Ik denk dat je meer integraal moet werken aan problemen. Bij de gemeenten komen heel veel mensen 

met psychische problemen. Daar wordt wel aandacht aan besteed, maar dat is toch anders dan hier. 

Het is dan een bijzaak, dan sturen ze iemand even naar de psycholoog, meer niet. Als je daar verder 

niets mee doet, dan valt iemand steeds weer uit. Iemand die in de bijstand zit zonder verdere 

problemen, die mensen zijn er eigenlijk niet. (Consulent volwassenen (18+) met aandachtsgebied 

leren en werken, MEE Noordwest-Holland) 

Bezwaren 

Een veelgehoord bezwaar van gemeenten is dat de consulenten of klantmanagers de sociale kaart 

niet goed genoeg beheersen om op deze manier te werken. Je moet als consulent van alle 

leefgebieden een beetje weten, terwijl de meeste medewerkers meer specialistische kennis hebben.  
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[…] als je gaat zien de hele waslijst aan dingen die mensen zouden moeten weten, over rechten, 

wetten, jeugdbeleid… uitkering is maar een klein beetje. Zo’n reeks van wat mensen moeten weten. 

Dan denk ik: bestaat die opleiding überhaupt? (Coördinator werk en inkomen, gemeente Tiel) 

De kennisdeling binnen de gemeente zou dan beter georganiseerd moeten worden. De gemeenten 

zien echter wel toekomst in integraal werken. Met name voor mensen met meerdere problemen, 

‘multi-problemgezinnen’, is het een voordeel als ze niet naar verschillende loketten hoeven te gaan. 

Bovendien kunnen problemen op meerdere leefgebieden tegelijk worden aangepakt. 

5.5 Keukentafelgesprekken: voor wie?   
Voor welke groepen mensen zijn de keukentafelgesprekken bruikbaar? 

Een van de doelen van dit onderzoek is om uit te zoeken wat werkt voor wie in welke 

omstandigheden. De Wmo keukentafelgesprekken zijn specifiek bedoeld voor de Wmo klanten. Het 

gebruik van keukentafelgesprekken voor re-integratiedoeleinden betekent dat ze worden toegepast 

op een andere groep: de mensen met een Wwb-uitkering. De vraag is of de keukentafelgesprekken 

voor deze groep op dezelfde manier kunnen werken.  

Verschillen tussen de Wmo en Wwb klanten 

Volgens de respondenten is er sprake van een overlap in Wmo en Wwb klanten. Hoe groot deze 

overlap is, is niet bekend. Aan de andere kant hebben de Wmo en de Wwb een heel verschillende 

insteek: 

 Klantmanagers proberen de Wwb klanten vooral uit huis te halen, zodat ze niet meer de hele 

dag thuis zitten. Bij de Wmo gaat het er juist om dat mensen goed in hun huis kunnen 

functioneren.  

 Aan een Wwb-uitkering zitten verplichtingen vast, aan de Wmo niet. Dat betekent dat er 

meer weerstand is bij Wwb klanten tijdens het traject. 

 Een Wwb-uitkering moet tijdelijk zijn, terwijl de Wmo erop is gericht dat mensen met een 

paar aanpassingen in huis zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Dit betekent dat de mensen 

steeds meer hulp nodig hebben, terwijl de hulp aan mensen met een Wwb-uitkering zo kort 

mogelijk moet zijn. 

 Een Wmo voorziening, zoals een scootmobiel, verhoogd toilet of een traplift, is over het 

algemeen niet iets om je voor te schamen, terwijl mensen zich wel schamen voor een Wwb-

uitkering.          

Doordat je middels de Wmo binnenkomt, is er veel meer acceptabel. Als jij een verhoogd 

toilet moet hebben, daar kun je niks aan doen, dat kan iedereen zien. Maar niemand wil laten 

zien hoe hij er financieel voorstaat en of hij dagen brood met pindakaas eet. (Werkcoach, 

gemeente Assen) 

Uit de ervaringen die klantmanagers hebben met huisbezoeken, blijkt dat de meesten het een goed 

idee vinden om bij iemand op huisbezoek te gaan, maar dat deze persoon daarna ook zijn huis uit zal 

moeten komen. In dat geval is een keukentafelgesprek een goede start van het re-integratietraject. 

  Een keerzijde van de keukentafelgesprekken voor de Wwb groep is dat het wegens 

schaamte soms lastig is om het sociaal netwerk te betrekken tijdens het keukentafelgesprek. Het zou 

kunnen dat dit aspect van de keukentafelgesprekken bij de Wwb groep minder succesvol is. 
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Voor gemeenten is het van belang dat de klant zo snel mogelijk werk vindt zodat de uitkering kan 

worden stopgezet. Een keukentafelgesprek is een investering, maar biedt volgens de klantmanagers 

een beter beeld van de situatie dan een gesprek aan het loket. Door middel van een 

keukentafelgesprek kan een beter passend traject worden vormgegeven. Wanneer de klantmanager  

het zelfsturend vermogen van de klant aan kan spreken, zou dit in theorie een dubbele 

kostenbesparing opleveren. Wat het kostenaspect betreft, zouden de keukentafelgesprekken dus 

bruikbaar kunnen zijn voor Wwb klanten.  

Specifieke groepen 

Sommige respondenten hebben specifieke groepen mensen genoemd voor wie 

keukentafelgesprekken goed zouden werken. Dit zijn multiproblemgezinnen en allochtone vrouwen. 

Bij multiproblemgezinnen is er meer aan de hand dan alleen een arbeidsprobleem. Een huisbezoek 

zou daarom volgens respondenten een goede manier zijn om alle problemen in een keer in kaart te 

brengen. Daarnaast is het bij multiproblemgezinnen belangrijk dat zij de regie weer terugkrijgen over 

hun leven en hun leven weer op de rit krijgen. Zelfsturing zou een goede methode kunnen zijn om dit 

te bereiken. Ook bij allochtone vrouwen is een keukentafelgesprek handig: 

Allochtone vrouwen, daar is het soms ook fijn dat je op huisbezoek gaat. Het is veilig, vertrouwd. Dan 

hoeven ze niet zelfstandig op pad. De man heeft ook een stukje controle, die kan in een andere kamer 

gaan zitten. Die heeft dan ook het overzicht. Dat zijn ook situaties waarop ik merk dat ze het fijn 

vinden. Er wordt ook een soort ritueel gemaakt. Ze zijn heel gastvrij. Je voelt wel cultuur, wat zijn 

iemands normen en waarden. Dat heeft ook wel een functie. (Consulent volwassenen (23+) met 

kennisgebied leren en werken, MEE Amstel en Zaan) 

5.6 Keukentafelgesprekken: de eindstand 
Is het volgens gemeenten mogelijk om keukentafelgesprekken, zoals die nu in het kader van de Wmo 

worden ingezet, te gebruiken voor re-integratie? 

Nu de verschillende deelvragen beantwoord zijn, kan de eindstand worden opgemaakt. Over het 

eerste aspect van keukentafelgesprekken, het huisbezoek, zijn de respondenten overwegend 

positief. In verschillende gemeenten wordt ook al op huisbezoek gegaan voor re-integratie. Het 

grootste nadeel is agressief gedrag van klanten. Over het tweede aspect, zelfsturing, zijn de 

meningen wat meer verdeeld. Zelfsturing kan leiden tot een grotere motivatie en meer maatwerk, 

waardoor de kans op uitstroom of activering groter wordt. De respondenten betwijfelen echter of dit 

ook geldt voor de mensen die al jarenlang een Wwb-uitkering hebben en eigenlijk niet meer willen of 

kunnen werken. Aan de andere kant zijn er succesverhalen van situaties waarin zelfsturing is 

toegepast en waarbij het mogelijk is gebleken mensen uit deze moeilijke groep toch te activeren of 

te laten uitstromen.          

 In het door gemeente gevoerde beleid zijn in de huidige tijd kosten en baten van groot 

belang. Wegens bezuinigingen zijn gemeenten op zoek naar goedkopere methoden die de uitstroom 

naar werk kunnen vergroten. Voor veel gemeenten hoort integraal werken daarbij. Tegelijkertijd 

stellen de gemeenten zich afwachtend op totdat er een nieuw kabinet is. Wat kosten en baten 

betreft, is er geen eenduidig beeld van de keukentafelgesprekken. Aan de ene kant is de diagnose 

beter, en is de verwachting dat de uitstroom groter zal zijn. Aan de andere kant kosten huisbezoeken 

veel geld, en is het risico op korte termijn dat er ineens veel problemen tegelijk worden aangepakt 

terwijl de klant voor één probleem hulp vraagt. Op lange termijn zou dit echter hogere kosten 
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kunnen voorkomen. Dit alles wijst erop dat de keukentafelgesprekken kosten kunnen besparen, 

maar dan moet het proces efficiënt worden ingericht. Dit is bij verandering in werkwijze een hele 

opgave. Hoe het proces eruit zou kunnen zien, hangt af van de huidige structuur. Deze kan in elke 

gemeente verschillend zijn.         

 De meerderheid van de respondenten ziet een toegevoegde waarde in de 

keukentafelgesprekken. Keukentafelgesprekken bevatten aspecten van de toekomst; het aanspreken 

van eigen kracht en het sociaal netwerk, zelfsturing, maatwerk en integraal werken. Hierdoor zou de 

uitstroom naar werk kunnen worden vergroot. Een kanttekening die de klantmanagers hierbij maken 

is dat de werking ook afhankelijk is van  de situatie op de arbeidsmarkt, individuele 

achtergrondkenmerken van de cliënt en de effectiviteit van het re-integratietraject zelf.  
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6. Conclusies 
In dit hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd. Hierbij gaat het om een terugkoppeling van de 

resultaten naar de bevindingen uit de literatuurstudie. Worden de theorieën door het empirisch 

onderzoek ondersteund of niet en hoe kan dat worden verklaard? Het hoofdstuk sluit af met een 

korte reflectie op het onderzoek. 

6.1 Terug naar de theorie 
In deze paragraaf worden de resultaten teruggekoppeld naar de literatuur. Per onderwerp wordt 

bekeken wat er in de literatuurstudie naar voren kwam en of de resultaten hiermee in lijn zijn of niet. 

Wmo keukentafelgesprekken 

De keukentafelgesprekken zijn in praktijk hetzelfde als beschreven in de theorie. Hierin zijn geen 

afwijkingen gevonden. De werkwijze komt overeen zoals beschreven; de consulent gaat op 

huisbezoek en vanuit de eigen kracht van de klant wordt naar oplossingen gezocht. Ook alle 

beschreven voordelen zijn door de respondenten genoemd, met uitzondering van drie punten: 

tijdens een keukentafelgesprek komen psychosociale klachten duidelijker aan het licht, burgers zijn 

tevredener over keukentafelgesprekken dan over het loket en het bespaart klachten en 

bezwaarprocedures vanwege het geleverde maatwerk. Er is niet specifiek naar deze voordelen 

gevraagd, dus dat ze niet genoemd zijn betekent niet dat ze niet bestaan. In de literatuur waren geen 

nadelen aan de keukentafelgesprekken te ontdekken. In het empirisch onderzoek zijn deze wel 

gevonden. Het is ook haast ondenkbaar dat er geen enkel nadeel is. Een verklaring ligt mogelijk in het 

gekleurde karakter van de organisaties die de theorieën hebben opgesteld.    

 Wat betreft de kosten van de keukentafelgesprekken worden de bevindingen in de literatuur 

bevestigd. Enerzijds kan geld worden bespaard doordat de nadruk op eigen kracht ligt, anderzijds 

kunnen de kosten stijgen. Dit komt volgens de respondenten doordat consulenten meer problemen 

signaleren en aanpakken. Dit wordt in de literatuur niet genoemd, maar wel dat er een grotere groep 

wordt bereikt. Voor een goede kosten en batenanalyse zou een uitgebreide doorrekening moeten 

worden gemaakt.  

Zelfsturing 

Opvallend is dat de definitie van zelfsturing die de RWI heeft geformuleerd, volgens de respondenten 

het zelfsturend vermogen van de klant overschat. Zij geven aan dat klanten vaak makkelijk hun 

obstakels en beperkingen kunnen identificeren. Het zien van mogelijkheden is echter lastig, laat 

staan het maken van plannen, het monitoren van de voortgang en het evalueren van resultaten. De 

klantmanagers nemen hun klanten meer bij de hand dan je aan de hand van de definitie zou 

verwachten. Met name de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn meestal toetser 

en niet regievoerder.          

 De theorieën dat zelfsturing leidt tot gemotiveerde klanten en beter maatwerk, wat een 

grotere uitstroom tot gevolg heeft, worden door de respondenten ondersteund. De plaats van 

motivatie in het verhaal is gecompliceerder dan deze theorie. Motivatie is een uitermate belangrijke 

factor in het slagen van een re-integratietraject. Mensen die vooraf al gemotiveerd zijn, kunnen door 

zelfsturing nog gemotiveerder worden. Het is twijfelachtig of de ongemotiveerde klanten door 

zelfsturing gemotiveerd zullen worden.  

 



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 6

. C
o

n
cl

u
si

es
 

5
2 

 

Sociale investering                 

Het sociaal investeringsperspectief is zeker terug te vinden in de uitspraken van de respondenten. Zij 

beschrijven een Wwb-uitkering als een tijdelijk laatste redmiddel. Het is niet meer vanzelfsprekend 

dat de overheid alle problemen oplost, er is meer nadruk komen te liggen op de eigen 

verantwoordelijkheid van de burger. Maar de overheid is bereid te investeren in re-

integratietrajecten. Een kenmerk van het sociaal investeringsperspectief is dat de overheid zo 

effectief en efficiënt mogelijk met de budgetten omgaat. Als gevolg ontstaat er binnen de gemeenten 

een dilemma. De ‘onderkant van het bestand’, de mensen met een lange afstand tot de 

arbeidsmarkt, hebben weinig kans van slagen in een re-integratietraject. Het zijn vaak uitgebreide 

trajecten die veel geld kosten. De mensen die net een Wwb-uitkering hebben aangevraagd en 

gemotiveerd zijn, hebben de meeste kans van slagen. Bovendien kunnen zij toe met een goedkoper 

traject. In welke groep moet de gemeente investeren? De druk is hoog om resultaten te zien van 

deze investering en dus wordt er vaak gekozen voor de laatstgenoemde groep. Interessant is dat de 

klanten volgens de respondenten nog niet allemaal ‘gekanteld’ zijn en het nieuwe perspectief 

accepteren. Zij denken nog vaak claimgericht en zijn soms verbaasd als ze worden gevraagd om zelf 

mee te denken over een oplossing.   

Kwaliteit als diagnose-instrument  

Volgens Research voor beleid (2009) kan de kwaliteit van een diagnose-instrument afgelezen worden 

aan 1. De mate van inzicht in de eigenschappen van de klant en mogelijke obstakels die 

arbeidsparticipatie in de weg staan en 2. De bruikbaarheid of passendheid van het trajectplan. Aan 

nummer twee zou een keukentafelgesprek moeten voldoen omdat maatwerk hoog in het vaandel 

staat. Bij keukentafelgesprekken ligt het accent echter meer op de mogelijkheden van de klant in 

plaats van op de obstakels. Het gaat er om wat iemand wil en nodig heeft om dat te bereiken. In dat 

opzicht komt de werkwijze niet overeen met wat in theorie een goed diagnose-instrument is. 

 Een aantal van de in de theorie genoemde voorwaarden voor een goed diagnose-instrument 

zijn in het empirisch onderzoek teruggevonden. In gemeente Assen is men bezig met 

professionalisering van het proces door te kijken of er een (digitale) checklist gebruikt kan worden. 

Dit maakt het instrument meteen functioneler. In Tiel moeten de keukentafelgesprekken nog meer 

worden ingebed in de organisatie. Verder zorgen keukentafelgesprekken zeker voor 

enthousiasmering van de klant. De klant wordt serieus genomen en gemotiveerd doordat de 

klantmanager tijd investeert in het huisbezoek. De klantmanager is van grote toegevoegde waarde 

bij de keukentafelgesprekken, omdat deze met de juiste vaardigheden stuurt op zelfsturing en 

probeert de eigen kracht van de klant aan te spreken.        

CMO-configuraties 

Vooraf waren op basis van de theorie de volgende CMO-configuraties opgesteld. De vetgedrukte 

configuraties zijn in lijn met het empirisch onderzoek: 

 

 

 

 



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 6

. C
o

n
cl

u
si

es
 

5
3 

 

Context Mechanisme Outcome 

Klant is min of meer geschikt 
voor zelfsturing. 

Zelfsturing leidt tot hogere 
motivatie klant. 

Klant gaat actief op zoek naar 
een baan. 

Klant is min of meer geschikt 
voor zelfsturing. 

Zelfsturing leidt tot maatwerk. Klant ziet kleinere afstand tot 
arbeidsmarkt. 

Klant is min of meer geschikt 
voor zelfsturing. 

Zelfsturing leidt tot maatwerk. Traject sluit goed aan bij klant. 
Dit vergroot de baankans. 

Klant vraagt om hulp bij re-
integratie. 

Keukentafelgesprek geeft 
klantmanager inzicht in 
meervoudige problematiek. 

Meervoudige problemen 
kunnen worden aangepakt. 

Klant handelt vanuit eigen 
kracht. 

Minder aanvragen individuele 
voorzieningen. 

Kostenbesparing. 

Drempel om hulp te vragen is 
lager. 

Klant doet eerder een beroep 
op hulpverlening. 

Preventie leidt tot 
kostenbesparing óf 
aanzuigende werking leidt tot 
hogere kosten. 

Dat een klant door maatwerk een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt ziet is niet door de 

respondenten genoemd. Ook speelt laagdrempeligheid geen rol in de kosten, maar gaat het er vooral 

om dat de klantmanager meerdere problemen in één keer signaleert en aanpakt. Verder is gevonden 

dat motivatie ook een rol speelt in het al dan niet slagen van zelfsturing. Op basis van deze analyse 

kunnen de volgende nieuwe CMO-configuraties worden toegevoegd: 

Context Mechanisme Outcome 

Klant is gemotiveerd om werk 
te zoeken. 

Zelfsturing Klant raakt nog 
gemotiveerder. 

Klantmanager gaat op 
huisbezoek. 

Klantmanager signaleert 
meerdere problemen en pakt 
deze aan. 

Klant kan bij tijdige signalering 
toe met eenvoudige 
oplossingen. Dit leidt tot een 
kostenbesparing op lange 
termijn.  
Kosten op korte termijn 
kunnen stijgen. 

Belangrijk bij de CMO-configuraties is dat wanneer aan het tussendoel van motivatie of zelfsturing 

voldaan is, dit niet automatisch leidt tot uitstroom. Hiervoor zijn bepaalde condities vereist, zoals 

beschikbare vacatures of effectieve trajecten. Net als in de gevonden literatuur erkennen de 

respondenten dat dit de werking van de keukentafelgesprekken kan beïnvloeden. 

6.2 Reflectie op het onderzoek 
In de reflectie wordt teruggekeken op het onderzoek. Wat ging goed en wat had toch anders 

gemoeten? De nadruk ligt in deze reflectie op de beperking van het onderzoek.   

 De grootste beperking van dit onderzoek is dat het onderwerp relatief nieuw is. Er is 

daardoor nog weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar waardoor dit onderzoek toch 

voornamelijk als een verkenning beschouwd kan worden. Soms was het voor de respondenten 

moeilijk om hun mening te geven over een concept dat zij zelf niet gebruiken. Ook stellen veel 

respondenten zich afwachtend op in verband met het controversieel verklaren van de Wwnv. 

Gepoogd is om zo goed mogelijk te onderzoeken wat er verwacht kan worden van de 

keukentafelgesprekken indien deze voor re-integratie gebruikt zouden worden. 
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Een andere beperking is het geringe verschil in grootte tussen de deelnemende gemeenten. Het was 

beter geweest wanneer een hele kleine gemeente en een gemeente uit de Randstad ook zouden 

meedoen aan het onderzoek. Het zou kunnen dat de afdelingen van werk en inkomen in de Randstad 

heel ander beleid voeren dan in een kleine gemeente. De grootte kan wellicht invloed hebben op de 

mening van de respondenten over huisbezoek en zelfsturing. Er is geprobeerd om variatie aan te 

brengen in de grootte van de gemeenten, maar dit is uiteindelijk niet gelukt vanwege de 

tegenvallende respons. Wat niet in het oorspronkelijke onderzoeksontwerp stond, maar wel een 

goede stap is geweest, is om naar twee vestigingen van MEE toe te gaan voor interviews. Bij MEE ligt 

expertise die de gemeenten nog meer kunnen benutten.      

 De afbakening van het onderzoek brengt de beperking met zich mee dat er geen klanten zijn 

geïnterviewd. Ook zij hebben een perspectief op huisbezoek en zelfsturing. Dit is in dit onderzoek 

niet aan het licht gekomen. Als de klanten ook waren geïnterviewd, was de validiteit hoger. 

         

  



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 7

. A
an

b
ev

el
in

ge
n

 

5
5 

 

7. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en voor de praktijk. Er is voor 

gekozen om de optionele deelvraag Hoe ziet de werkwijze eruit wanneer keukentafelgesprekken voor 

re-integratie worden ingezet? op deze plaats te beantwoorden aangezien er voldoende 

onderbouwing is om de keukentafelgesprekken voor re-integratie vorm te geven.   

7.1 Pilot  
In de toekomst zou een pilot voor keukentafelgesprekken voor re-integratie opgezet kunnen worden. 

Deze werd in mei aangevraagd door het CDA. Er waren al een aantal aanmeldingen van enthousiaste 

gemeenten, maar helaas ging de pilot naar aanleiding van de val van het kabinet niet door. Door 

middel van een pilot zou nog uitgebreider op de achterliggende mechanismen kunnen worden 

ingegaan. Daarnaast zal een pilot uitwijzen welke praktische aanpassingen er aan het concept nodig 

zijn. Ook is het aan te raden om meer onderzoek te doen naar zelfsturing bij de mensen met een 

lange afstand tot de arbeidsmarkt die minder gemotiveerd zijn om te gaan werken. De gemeenten 

lijken behoefte te hebben aan een goede methode om deze mensen te activeren.  

7.2. Keukentafelgesprekken in de praktijk 
Naar aanleiding van het onderzoek kan de volgende werkwijze worden aanbevolen.  

Voorbereiding 

Een klantmanager van de gemeente gaat bij klanten op huisbezoek. De klantmanager kan zelf de 

keuze maken wanneer er een huisbezoek plaatsvindt en wanneer niet. Dit geeft de klantmanager 

professionele ruimte. Daarnaast gaan veel klantmanagers af op hun ‘niet pluis’ gevoel, dat lastig in 

richtlijnen is te vangen. Voorafgaand aan het huisbezoek bestudeert de klantmanager het dossier 

uitvoerig en bereidt vragen voor over het probleem en mogelijke oplossingen. De klantmanager zorgt 

ervoor dat de klant weet dat de klantmanager komt en waarom. De klantmanager probeert ervoor te 

zorgen dat er mensen uit het sociaal netwerk van de klant aanwezig zijn tijdens het gesprek. Mocht 

de klantmanager twijfelen over de veiligheid (agressief gedrag van de klant), dan gaat neemt hij een 

collega mee of gaat hij niet op huisbezoek.  

Methodisch werken 

De klantmanager neemt een checklist mee naar het huisbezoek. Hierop staan onderwerpen en 

vragen die als geheugensteuntje kunnen dienen tijdens het gesprek. Op de checklist vinkt de 

klantmanager vervolgens de onderwerpen af die aan de orde zijn geweest. Ook vinkt hij aan wat de 

problemen en mogelijkheden zijn. Terug op het gemeentehuis voert de klantmanager de lijst in op de 

computer.   

Zelfsturing en eigen kracht                      

Tijdens het keukentafelgesprek moet meteen duidelijk worden gemaakt dat alles wat de klant zelf 

kan doen, hij verwacht wordt ook daadwerkelijk zelf te doen. De klantmanager laat het probleem bij 

de klant liggen en neemt niet alles over. Bij de dingen die de klant niet zelf kan, geeft de 

klantmanager ondersteuning zodat het wel lukt. De klantmanager vraagt wat iemand al gedaan heeft 

om aan werk of dagbesteding te komen en wat iemand wil. De mogelijkheden staan voorop. De 

gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden van de klantmanager zijn hierbij erg 

belangrijk. Er zijn opleidingen en trainingen beschikbaar die de klantmanagers dit leren.  
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Integraal werken en de rol van de klantmanager 

Keukentafelgesprekken bieden een aanzet tot integraal werken door op de checklist ook andere 

onderwerpen te zetten, zoals financiën, wonen en opvoeding. In gemeenten die al Wmo 

keukentafelgesprekken hebben, zou er dan een overlap ontstaan. Daarom is het voor deze 

gemeenten beter om de keukentafelgesprekken samen te voegen. In feite ontstaat er dan een 

algemene werkwijze die voor allerlei vragen aan het loket toegepast kan worden. Dit vergt echter 

een andere rol van de consulent/klantmanager. Deze moet op de hoogte zijn van de sociale kaart van 

de gemeente, zodat er goed doorverwezen kan worden indien nodig. Gedacht kan worden aan een 

team van consulenten/klantmanagers die elk verschillende specialisaties hebben, maar in feite met 

iedereen een keukentafelgesprek kunnen voeren. Dit is de werkwijze van MEE. Situaties en 

consulenten/klantmanagers kunnen met elkaar gematcht worden en collega’s kunnen bij elkaar om 

advies vragen. Het is aan te raden deze werkwijze verder te verkennen omdat daar waarschijnlijk de 

toekomst ligt. 
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9. Bijlagen 
De drie verschillende topiclijsten die gebruikt zijn tijdens de interviews staan in de bijlagen A, B en C. 

Bijlagen D, E en F bevatten de documenten die verstrekt zijn door gemeente Assen. Deze 

documenten zijn geschreven door beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers op het gebied 

van de Wmo. 

A. Topiclijst re-integratie 
 
Datum:  
Gemeente: 
Naam/namen:  
Functie(s): 

1. Introductie 

Ik ben Naomi Meys en ik doe de master arbeid, zorg en welzijn aan de Universiteit Utrecht. Op dit 

moment ben ik bezig met het schrijven van mijn masterscriptie. Als de scriptie af is, ben ik 

afgestudeerd. Ik loop stage bij RadarAdvies. Mijn onderzoek is in opdracht van Radar en tegelijkertijd 

mijn scriptie.           

 Mijn onderzoek gaat over de keukentafelgesprekken die in het kader van de Wmo worden 

toegepast. Ik wil graag weten of het mogelijk is deze werkwijze ook voor re-integratie in te zetten. 

Om hier achter te komen, interview ik klantmanagers en beleidsmedewerkers van re-integratie. 

Ik vind het fijn dat je wilt meewerken aan dit interview. Graag zou ik er een opname van maken, 

zodat ik het straks kan uitwerken. Vind je het goed dat ik het interview opneem? Is het goed als ik in 

het verslag de naam van de gemeente en de naam van jouw functie gebruik? 

Zijn er tot zover vragen? Dan beginnen we nu met het interview. 

2. Algemeen/ beginvragen 

Kun je jezelf kort voorstellen? 

 Wat is jouw functie? 

 Met welke groepen mensen werk je? 

 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Wwnv en bezuinigingen? 

3. Het huisbezoek 

Een keukentafelgesprek kent twee aspecten: het huisbezoek en de nadruk op eigen kracht en 

zelfsturing. We gaan het eerst hebben over het huisbezoek. 

Heb je ervaring met huisbezoeken en hoe was dat? 

 Wanneer kies je ervoor om bij iemand op huisbezoek te gaan? / Waarom ga je nooit op 

huisbezoek? 

 Wat zijn mogelijk de voordelen? 

 Wat zijn mogelijk de nadelen? 

 Wat denk je van het toepassen van huisbezoeken bij re-integratie? 

 Worden er ook huisbezoeken afgelegd in het kader van handhaving? Hoe verhoudt zich dat 

tegenover huisbezoeken voor re-integratie? 
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 Is er een bepaalde groep of situatie waarbij huisbezoeken wel of juist niet goed werken? 

4. Zelfsturing en eigen kracht 

Heb je ervaring met het toepassen van zelfsturing bij re-integratie? 

 Wat versta je onder zelfsturing? 

 Hoeveel invloed heeft iemand op zijn eigen traject? 

 Theorie: zelfsturing - motivatie - uitstroom. Klopt dit en waarom wel/niet? 

 Theorie: zelfsturing - maatwerk -  uitstroom. Klopt dit en waarom wel/niet? 

 Wat is de rol van motivatie bij re-integratie? 

 Wat is de rol van maatwerk bij re-integratie? 

 Wat zijn de mogelijke voordelen van zelfsturing? 

 Wat zijn de mogelijke nadelen van zelfsturing? 

 Is er een bepaalde groep of situatie waarbij zelfsturing wel of juist niet goed zou werken? / 

Welke mensen zijn wel of niet geschikt voor zelfsturing? 

 Doet de gemeente ook iets met de eigen kracht van de burgers en kun je daar iets over 

vertellen? 

5. Keukentafelgesprekken 

Als je alle voor- en nadelen bekijkt, hoe sta je dan tegenover keukentafelgesprekken? 

 Kan de methode ook voor re-integratie worden gebruikt? 

 Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn, wil de methode goed werken? 

 Wat denk je van de tijdsinvestering van de werkwijze? 

 Hoe denk je over een integrale aanpak waarbij het keukentafelgesprek tegelijkertijd wordt 

ingezet voor de Wmo en re-integratie of mogelijk nog meer leefgebieden?  

 Wat vergt het van de klantmanagers? 

6.  Afsluiting 

We zijn aan het einde gekomen van het interview. Heel erg bedankt dat ik je mocht interviewen. Heb 

je nog iets gemist of wil je nog iets toevoegen? Wat vond je van het interview? 
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B.  Topiclijst MEE 
 
 
Datum:  
Stichting: 
Naam/namen:  
Functie(s): 

1. Introductie 

Ik ben Naomi Meys en ik doe de master arbeid, zorg en welzijn aan de Universiteit Utrecht. Op dit 

moment ben ik bezig met het schrijven van mijn masterscriptie. Als de scriptie af is, ben ik 

afgestudeerd. Ik loop stage bij RadarAdvies. Mijn onderzoek is in opdracht van Radar en tegelijkertijd 

mijn scriptie.           

 Mijn onderzoek gaat over de keukentafelgesprekken die in het kader van de Wmo worden 

toegepast. Ik wil graag weten of het mogelijk is deze werkwijze ook voor re-integratie in te zetten. 

Om hier achter te komen, interview ik zowel mensen van de Wmo als van re-integratie. Ik heb 

gehoord dat MEE deze methode al min of meer toepast. Daarom wil ik ook jouw ervaringen horen. 

Ik vind het fijn dat je wilt meewerken aan dit interview. Graag zou ik er een opname van maken, 

zodat ik het straks kan uitwerken. Vind je het goed dat ik het interview opneem? Is het goed als ik de 

vestiging en de functienamen noem? 

Zijn er tot zover vragen? Dan beginnen we nu met het interview. 

2. Algemeen/ beginvragen 

Kun je jezelf kort voorstellen? 

 Wat is jouw functie? 

 Met welke groepen mensen werk je? 

 Wat zijn de meest voorkomende werkwijzen in het ondersteunen van mensen met een 

beperking? 

 Waarin verschilt deze groep van de mensen met een Wwb-uitkering? 

3. Het huisbezoek 

Een keukentafelgesprek kent twee aspecten: het huisbezoek en de nadruk op eigen kracht en 

zelfsturing. We gaan het eerst hebben over het huisbezoek. 

Heb je ervaring met huisbezoeken en hoe was dat? 

 Wanneer kies je ervoor om bij iemand op huisbezoek te gaan? / Waarom ga je nooit op 

huisbezoek? 

 Wat zijn mogelijk de voordelen? 

 Wat zijn mogelijk de nadelen? 

 Wat denk je van het toepassen van huisbezoeken bij re-integratie? 

 Is er een bepaalde groep of situatie waarbij huisbezoeken wel of juist niet goed werken? 

4. Zelfsturing en eigen kracht 

Heb je ervaring met het toepassen van zelfsturing bij re-integratie? 



 

Keukentafelgesprekken: het idee om een re-integratietraject te starten aan de keukentafel 

H
o

o
fd

st
u

k
: 9

. B
ij

la
ge

n
 

6
2 

 

 Wat versta je onder zelfsturing? 

 Hoe zet je mensen in hun eigen kracht en wat is dat? 

 Hoeveel invloed heeft iemand op zijn eigen traject? 

 Theorie: zelfsturing - motivatie - uitstroom. Klopt dit en waarom wel/niet? 

 Theorie: zelfsturing - maatwerk -  uitstroom. Klopt dit en waarom wel/niet? 

 Wat is de rol van motivatie bij re-integratie? 

 Wat is de rol van maatwerk bij re-integratie? 

 Wat zijn de mogelijke voordelen van zelfsturing? 

 Wat zijn de mogelijke nadelen van zelfsturing? 

 Is er een bepaalde groep of situatie waarbij zelfsturing wel of juist niet goed zou werken? / 

Welke mensen zijn wel of niet geschikt voor zelfsturing? 

5. Keukentafelgesprekken 

Als je alle voor- en nadelen bekijkt, hoe sta je dan tegenover keukentafelgesprekken? 

 Kan de methode ook voor re-integratie worden gebruikt (voor MEE en gemeenten) ? 

 Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn, wil de methode goed werken? 

 Wat denk je van de tijdsinvestering van de werkwijze? 

 Hoe denk je over een integrale aanpak waarbij het keukentafelgesprek tegelijkertijd wordt 

ingezet voor de Wmo en re-integratie of mogelijk nog meer leefgebieden?  

 Wat vergt het van de klantmanagers? 

6.  Afsluiting 

We zijn aan het einde gekomen van het interview. Heel erg bedankt dat ik je mocht interviewen. Heb 

je nog iets gemist of wil je nog iets toevoegen? Wat vond je van het interview? 
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C. Topiclijst Wmo 
 
Datum:  
Gemeente: 
Naam/namen:  
Functie(s): 

1. Introductie 

Ik ben Naomi Meys en ik doe de master arbeid, zorg en welzijn aan de Universiteit Utrecht. Op dit 

moment ben ik bezig met het schrijven van mijn masterscriptie. Als de scriptie af is, ben ik 

afgestudeerd. Ik loop stage bij RadarAdvies. Mijn onderzoek is in opdracht van Radar en tegelijkertijd 

mijn scriptie.           

 Mijn onderzoek gaat over de keukentafelgesprekken die in het kader van de Wmo worden 

toegepast. Dit interview is om er achter te komen wat de ervaringen van gemeenten zijn met de 

Wmo keukentafelgesprekken. Ik wil graag weten of het mogelijk is deze werkwijze ook voor re-

integratie in te zetten. Later interview ik ook nog mensen die werken bij re-integratie.  

Ik vind het fijn dat je wilt meewerken aan dit interview. Graag zou ik er een opname van maken, 

zodat ik het straks kan uitwerken. Vind je het goed dat ik het interview opneem? Is het goed als ik de 

naam van de gemeenten en de functienamen noem in het verslag? 

Zijn er tot zover vragen? Dan beginnen we nu met het interview. 

2. Algemeen/ beginvragen 

Kun je jezelf kort voorstellen? 

 Wat is jouw functie? 

 Met welke groepen mensen werk je? 

3. Het huisbezoek 

Een keukentafelgesprek kent twee aspecten: het huisbezoek en de nadruk op eigen kracht en 

zelfsturing. We gaan het eerst hebben over het huisbezoek. 

Wat zijn je ervaringen met huisbezoeken? 

 Wat zijn de voordelen? 

 Wat zijn de nadelen? 

 Is er een bepaalde groep of situatie waarbij huisbezoeken wel of juist niet goed werken? 

 Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen keukentafelgesprekken te gaan voeren? 

 Gaat de gemeente ermee door in de toekomst? 

 Hoe zit het met de tijdsinvestering van huisbezoeken? 

 

4. Zelfsturing en eigen kracht 

Hoe wordt bij de keukentafelgesprekken vanuit de eigen kracht gehandeld? 

 Wat voor invloed heeft zelfsturing op motivatie? 

 Wat voor invloed heeft zelfsturing op maatwerk? 

 Wat doet het met de cliënt? 
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 Wat zijn de voordelen? 

 Wat zijn de nadelen? 

 Is er een bepaalde groep of situatie waarbij zelfsturing wel of juist niet goed werkt? / Welke 

mensen zijn wel of niet geschikt voor zelfsturing? 

 Hoe zet je iemand in zijn eigen kracht? 

 Hoe betrek je het sociaal netwerk bij het gesprek? 

5. Keukentafelgesprekken 

Als je alle voor- en nadelen bekijkt, hoe sta je dan tegenover keukentafelgesprekken? 

 Kan de methode ook voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld re-integratie? 

 Wat vergt het van de consulenten? 

 Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn, wil de methode goed werken? 

 Kun je iets vertellen over de tijdsinvestering van de werkwijze? 

 Hoe is de aansluiting tussen de keukentafelgesprekken en de Wmo? 

 Hoe denk je over een integrale aanpak waarbij het keukentafelgesprek tegelijkertijd wordt 

ingezet voor de Wmo en re-integratie of andere leefgebieden? 

6.  Afsluiting 

We zijn aan het einde gekomen van het interview. Heel erg bedankt dat ik je mocht interviewen. Heb 

je nog iets gemist of wil je nog iets toevoegen? Wat vond je van het interview? 
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D. Beschrijvingen van cases in gemeente Assen 
 

1. 

Dit was een gesprek met een man van 90 jaar, woonachtig in de Boshof, en zijn dochter die 

regelmatig langs komt. Dit laatste is ook makkelijk omdat zijn dochter ook werkzaam is in de Boshof. 

Behoefte aan een andere hulp in huishouding die hij ontvangt wegens bewegingsproblemen, 

kortademigheid en evenwichtsproblemen. Tot nu toe accepteert hij wel de huidige hulp maar hij is er 

wel kritisch op. Elke dag worden twee keer steunkousen bij hem aangetrokken door de thuiszorg. Er 

is een indicatie voor zwaar huishoudelijk werk. Zijn dochter is werkzaam in de Boshof en is in feite 

mantelzorger voor haar vader.  Bij haar leeft de wens dat de andere kinderen ook wat doen voor 

haar vader. Binnen de Boshof doet meneer wel mee aan sociale activiteiten en buiten de Boshof gaat 

hij nog wel naar de kerk waarvoor hij door kerkgenoten met auto wordt opgehaald en teruggebracht. 

Hij doet aan kruiswoordpuzzels, maar heeft daar af en toe wel genoeg van. Leest af en toe de krant 

als dochter die meeneemt.         

 De vraag in dit geval is in welke mate het eigen netwerk van de heer Korf nog kan voorzien in 

de bij hem levende behoefte aan huishoudelijke hulp. Bij de dochter leeft duidelijk een behoefte dat 

de andere kinderen ook wat oppakken voor hun vader. Het gaat denk ik wat te ver om in het gesprek 

na te gaan in hoeverre er mogelijkheden zijn dat andere kinderen ook wat doen. Wel kan  de dochter 

gewezen worden op de mogelijkheden van het steunpunt mantelzorg.  

2. 

Dit bleek een man van 71 die opgelucht bleek te zijn over het feit dat zijn (dementerende) vrouw niet 

meer bij hem in de woning verblijft maar inmiddels in Nieuw Graswijk woont. Hij heeft haar langdurig 

verzorgt maar dat ging niet meer. Hij maakte een montere indruk en vertelde dat hij secretaris was 

van het contactpunt Mantelzorg. Ook heeft hij een hobby, een modelspoorbaan in een kamer. De 

daaraan verbonden kosten werden door hem bijeen gebracht door post te bezorgen voor Sandd, 

gedurende een aantal uren per week. Hij heeft gevoelloze handen en voeten. Er is (tijdelijke) 

persoonlijke verzorging aangevraagd. Hij heeft problemen met de huishouding door een aantal 

bevroren vingers. Hij zal deze vingers op termijn, voor ongeveer 75 %, weer kunnen gebruiken. Er is 

dus een indicatie voor tijdelijke huishoudelijke hulp. Tot nu hebben zijn kinderen geprobeerd de 

huishoudelijke taken enigszins op zich te nemen maar dit bleek volgens meneer onvoldoende. 

Buitenshuis is hij nog goed mobiel met de fiets en de servicebus.   

 Meneer geeft de indruk zich nog goed zelf te kunnen redden en slechts tijdelijk door zijn 

huidige problemen aan zijn handen hulp in de huishouding nodig te hebben. Ook zijn activiteiten 

buitenshuis wijzen op een man die nog goed zelfredzaam is. Zijn vrouw bezoekt hij in het weekend 

samen met zijn kinderen. Je kunt je misschien afvragen of iemand die nog zo zelfredzaam is niet in 

staat moet zijn om in zijn eigen netwerk iemand te kunnen vinden voor het huishoudelijke werk of 

dat mogelijk de kinderen hier toch voldoende in zouden kunnen betekenen. In het gesprek hebben 

we dat niet aan de orde gesteld. 

3. 

Mevrouw bleek een 67-jarige vrouw die door een val bij het schaatsen haar heup had gebroken.  Via 

het ziekenhuis was ze inmiddels weer thuis en beweegt ze zich voort met behulp van krukken. Ze is 

een sportief iemand en wil, zodra mogelijk, graag weer naar buiten en heeft enkel tijdelijk hulp nodig 

voor zwaar huishoudelijk werk. Haar man kan wegens herniaklachten weinig op dit vlak betekenen. 
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Ze gaat af en toe naar een muziekgroep in Groningen die haar thuis met de auto haalt en brengt. De 

zaken in het huishouden, afgezien van het zware huishoudelijke werk, en de zelfverzorging weet ze 

samen met haar partner nog goed op te lossen.       

 Dit was in mijn beleving een goed voorbeeld van iemand die, samen met haar partner, nog 

uitstekend zelfredzaam is en ook actief buitenshuis. Voor dergelijke mensen is het eigenlijk niet nodig 

om een keukentafelgesprek te voeren, al vond mevrouw het wel goed dat er stil werd gestaan bij de 

huidige situatie waarin ze door een heupbreuk toch afhankelijk werd van anderen. Dit kan zich in de 

toekomst met de ouderdom immers vaker voordoen. Het is waarschijnlijk moeilijk om op basis van 

een telefonisch contact te kunnen beoordelen of een keukentafelgesprek achterwege kan blijven. Bij 

klanten waar al meer van bekend is valt dit waarschijnlijk wel goed te beoordelen. 

4. 

De heer S (78 jaar oud) en zijn echtgenote C. (79 jaar oud) bewonen een eigen huis in Kloosterveen 

en hebben beiden gezondheidsklachten. Dhr. kan zich moeilijk voortbewegen door een 

zenuwaandoening in de benen en mevrouw heeft veel rugklachten. Momenteel geldt voor beiden 

dat ze zich in een fase van onderzoek / behandeling bevinden. Mw. gaat één keer per week naar de 

fysiotherapie en gebruikt medicatie (ontstekingsremmer en pijnmedicatie). Men probeert het zo 

goed mogelijk samen op te lossen en meneer stelt dat men liefst zo lang mogelijk in beweging wil 

blijven. Men oriënteert zich op de mogelijkheden die de Wmo kan bieden. Een aantal jaren geleden 

wandelden ze samen nog regelmatig, maar dat doet men niet meer. Ook gaat meneer niet meer de 

tuin in vanwege zijn angst om zijn evenwicht te verliezen. Men heeft zelf een tuinman ingeschakeld. 

Ze rijden allebei auto (een automaat), met name om boodschappen te doen bij Albert Heijn, waarbij 

de auto in de parkeergarage wordt geparkeerd en meneer achterblijft in de auto met een krant. Af 

en toe bezoeken ze met de auto kinderen in het midden van het land. Men houdt allebei van lezen 

en noemt zichzelf einzelgänger. Meneer heeft contact gehad met Welzo en zij hebben hem  voorzien 

van diverse folders over ondersteuningsmogelijkheden voor ouderen. Volgens hem is momenteel het 

grootste aandachtspunt om mobiel te blijven en om de financiën in de gaten te houden. Uitgelegd is 

waar de AWBZ inhoudelijk voor staat. Er is informatie gegeven over het CAK en de eigen bijdrage.

 Dit is een echtpaar dat zich heel bewust is van de toenemende beperkingen en zich daar ook 

goed op wil voorbereiden. Ik had een beetje het gevoel dat mevrouw niet alles vertelde wat er 

speelde. In het begin van het gesprek vertelde ze wel dat de verantwoordelijkheid voor het 

huishouden in toenemende mate bij haar kwam te liggen maar dat heeft ze verder niet veel 

concreter gemaakt. De vraag is hoever je wilt gaan in de vraagstelling. Welke vraag leeft er achter de 

vraag? Aan het eind van het gesprek hebben we wel gevraagd of er nog vragen leefden die nog niet 

aan de orde waren gekomen. 

5. 

Mevrouw H (68 jaar oud) en haar echtgenoot (ook 68 jaar oud) hebben beiden behoorlijke 

gezondheidsklachten (hij is hartpatiënt en zij heeft ernstige rug- en knieproblemen en veel moeite bij 

beweging) . Zij ontvangen al huishoudelijke hulp en zij maakt gebruik van een rolstoel en scootmobiel 

en loopt binnenshuis ook met een stok of rollator. Meneer maakt gebruik van de fiets. De woning is 

al aangepast. Hij is hartpatiënt en actief mantelzorger voor zijn echtgenote en ook voor een aantal 

andere mensen. Men mist vooral om er af en toe eens wat verder op uit te kunnen gaan.  Men heeft 

behoefte aan een regiotaxi. Vervoer met een bus is problematisch omdat mevrouw dan erg moe 

wordt van bijvoorbeeld alleen al het instappen.       
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 Met hulp van de voorzieningen die men al benut weet men zich nog best zelfstandig te 

redden en is men zelfs in staat nog wat voor anderen te betekenen (hij als mantelzorger en zij als 

administratieve ondersteuner van de vereniging van eigenaren). Het echtpaar heeft wel kinderen die 

mogelijk ook iets kunnen betekenen voor hun behoefte om er af en toe eens uit te kunnen gaan. Dat 

is al een keer eerder georganiseerd.  In het gesprek kan die mogelijkheid genoemd worden, zonder al 

te betuttelend te worden. Men heeft eerder de woning al laten aanpassen en is in die zin al 

behoorlijk toekomstgericht bezig geweest.  

5. 

De heer S. is 85 jaar oud en hartpatiënt. 9 Jaar geleden heeft hij een hartaanval gehad en nu heeft hij 

altijd tabletjes bij zich voor het geval hij weer last van zijn hart krijgt. Verder vertelde hij dat zijn 

kleine teen van zijn rechtervoet is afgezet. Ook is hij in behandeling bij de afdeling radiotherapie van 

het UMCG in Groningen, waar hij regelmatig wordt bestraald voor kanker in zijn buik. Mevrouw S. is 

83 jaar oud en bijziend. Daarvoor gebruikt ze oogdruppels die moeten bevorderen dat haar pupillen 

wat wijder worden waardoor ze beter zicht krijgt. Ze zei nadrukkelijk geen oogontsteking te hebben. 

Het echtpaar ontvangt via Icare al medische thuiszorg en heeft behoefte aan huishoudelijke hulp in 

de vorm van ‘een flinke en nette vrouw’. Degene die regelmatig langs komt van Icare zou mogelijk bij 

het keukentafelgesprek betrokken kunnen worden. Het echtpaar heeft geen kinderen. Wel zijn er 

broers en/of zussen maar die zijn evenals zijzelf op leeftijd. Ik kreeg niet de indruk dat men er veel 

contact mee heeft. Men heeft nog een auto voor de deur staan. Meneer heeft tot zijn 90e  jaar nog 

een rijbewijs. Hij rijdt er echter enkel nog kleine stukjes mee. Hij is voorzichtig om er niet al te ver 

mee te rijden omdat hij mogelijk weer last van zijn hart zou kunnen krijgen. Voor langere ritten rijdt 

iemand uit de kennissenkring. Ze gaan nog naar de kerk in Hooghalen (1-2 x op zondag). Daarvoor 

rijden ze mee met iemand van de kerk. Ook zijn er af en toe kerkelijke bijeenkomsten die bezocht 

worden (meneer noemde de mannenvereniging en studiebijeenkomsten). Ook dan wordt men 

opgehaald door iemand die ook verbonden is met de kerk. Met de buren heeft men niet veel contact. 

Als het nodig is kan men er wel een beroep op doen. Boodschappen doen ze nog zelf.  Met de auto of 

samen lopend. Mevrouw kan niet alleen naar buiten vanwege haar beperkte zicht. Zij loopt aan de 

hand van haar man. Meneer gaat het liefst met de fiets de stad in. Gebruik van bus en trein vindt hij 

veel te ingewikkeld wegens de te gebruiken pasjes. Elke ochtend komt volgens hen de medische 

thuiszorg langs voor persoonlijke verzorging en medicatie. Elke middag wordt een maaltijd bezorgd 

door ‘tafeltje dekje’ wat heel goed bevalt.       

 Het vermogen om zelf de administratie en bankzaken te organiseren lijkt me kwetsbaar. 

Onlangs was het volgens meneer bij het pinnen bij een pinautomaat ‘een rommeltje’ geworden. Wel 

heeft men een aantal kennissen voor bepaalde dingen. Er is een overzicht in groot geschreven letters 

en cijfers met belangrijke personen waar men een beroep op doet als het nodig is. In het gesprek 

werden regelmatig bepaalde mededelingen herhaald en ik heb meermalen moeten uitleggen 

waarom ik er was. Mevrouw benadrukte een aantal malen hun vitaliteit terwijl dat in mijn beleving 

sterk onder druk staat. Ook wil ze duidelijk nog niet naar een bejaardenhuis, al zegt ze wel te 

beseffen dat dit onvermijdelijk is wanneer haar man zou komen te overlijden.Het echtpaar maakte 

een kwetsbare indruk, uiteraard door de medische klachten, maar ook door de afhankelijkheid van 

anderen. Wel is het mooi dat het echtpaar een aantal mensen in de kennissenkring heeft  die zich 

voor bepaalde zaken inzetten. In het gesprek ontstond wel een ontspannen sfeer waarin geleidelijk 

wat meer informatie werd gegeven maar waarin niet erg gemakkelijk werd gesproken over mogelijke 

problemen. Misschien is een eerste gesprek daarvoor ook nog te lastig. Om de situatie verder te 
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verduidelijken lijkt een vervolggesprek nodig waarbij de bezoekende thuiszorg en hun 

contactpersoon ook betrokken worden. 

6. 

De heer W. is een 71-jarige man met diverse gezondheidsklachten waaronder diabetes. Hij woont 

samen met zijn vriendin M. Zij is 64 jaar oud en op het oog gezond. Wel slikt ze medicijnen tegen 

hoge bloeddruk. Gedurende het gesprek heeft meneer  weinig gezegd en voornamelijk stil op zijn 

stoel gezeten. Enkel toen mevrouw iets wilde aanwijzen op een kaart van Ambon die aan de wand 

hing kwam hij er bij staan. Desgevraagd gaf hij aan weinig behoeften meer te hebben. Het lijkt erop 

dat hij zich heeft neergelegd bij de medische situatie waarin hij verkeert.   

 Het is duidelijk dat in huis de boel draaiende wordt gehouden door mevrouw M. Zij 

functioneert in feite als mantelzorgster. Zij houdt het huis schoon en doet de boodschappen. Ook 

verzorgt zij de maaltijden, de administratie en de was. Het verplaatsen in en om het huis is voor 

meneer moeizaam maar ze gaan nog wel samen buiten wandelen. Hierbij ondersteunt mevrouw 

meneer. Wel gaan ze af en toe ook nog met de trein naar Utrecht. Men heeft geen OV-chipkaart 

omdat men dat moeilijk vindt. Mevrouw lijkt me echter prima in staat om dat te kunnen begrijpen. 

Hierdoor zou men mogelijk ook meer met de bus kunnen reizen. Op advies van de huisarts heeft men 

een collectieve vervoerspas aangevraagd. Het huis is nog wel geschikt om in te blijven wonen dankzij 

de goede mobiliteit van mevrouw. Of meneer nog makkelijk naar boven kan (en daar nog kan blijven 

wonen) is de vraag.          

 Men heeft geen kinderen maar wel familie. Mevrouw schetst echter dat familieleden zo hun 

eigen leven leiden en daardoor weinig ondersteuning kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor 

werkzaamheden in de tuin. Ze wekt wel een beetje de indruk dat ze graag wat werkzaamheden aan 

anderen over zou willen laten. Twee deuren verder woont haar zwager.  Met de buren heeft men 

weinig contact. Onlangs heeft zij voor het eerst contact gehad met maatschappelijk werk van 

Noordermaat. Mogelijk kan dit leiden tot een vergroting van het aantal personen waarop men terug 

kan vallen. Wekelijks gaan ze nog samen naar de kerk in de buurt. 

7. 

Mevrouw H. is een 73-jarige vrouw met diverse gezondheidsklachten (reuma, COPD, heupproblemen 

( drie keer een nieuwe heup gekregen)) en is daardoor beperkt in mobiliteit. Zij is weduwe en heeft 5 

uitwonende kinderen (4 dochters en 1 zoon) en 1 inwonende dochter. Mevrouw  M. is haar 42-jarige 

dochter die bij haar in woont. Ook zij heeft gezondheidsklachten (astma, suikerziekte, rugklachten, 

hoge bloeddruk, spier- en gewrichtsklachten).       

 De woning bestaat uit een woonkamer met keuken op de begane grond en twee slaapkamers 

met badkamer op de verdieping. In de achtertuin staat een blokhut waarin de scootmobiel is 

geparkeerd. Men heeft een plank om de drempel goed te kunnen passeren. Men is afkomstig uit de 

gemeente Aa en Hunze waar men in een chalet op een camping woonde met vochtige lucht. De 

nieuwe woning is aangenaam warm.        

 Men heeft al kennis gemaakt met de buren en gaat deze de komende week uitnodigen om 

op de koffie langs te komen.Ze kunnen zich met hun beiden goed redden in huis. Boodschappen en 

kleding  weet men ook goed aan te schaffen. De administratie doet men ook zelfstandig. Men moet 

nog een vrienden- en kennissenkring in Assen opbouwen en heeft nog contact met vrienden en 

kennissen uit de vorige woonplaats Anloo  en omgeving. De familieleden wonen verspreid door heel 

Nederland. Men is al in het bezit van een Valyspas. Verder is men een beetje gereserveerd als het 

gaat om het onderhouden van contacten. Men vindt dat mensen al gauw over anderen praten in 
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plaats van over zichzelf. Daarom wil men wel contact maar wel op enige afstand. De dochter 

beschrijft zichzelf en haar moeder als een soort Siamese tweeling. Men doet bijna alles gezamenlijk. 

8. 

Het gezin F. bestaat uit vader en moeder en 5 inwonende kinderen in  de leeftijd tussen 20 en 10 

jaar. De heer F. is depressief en overspannen, hetgeen is vastgesteld door psychiater en bedrijfsarts 

van het bedrijf waar hij inmiddels niet meer werkzaam is. In het gesprek zat hij er wel bij maar 

maakte inderdaad een afwezige en passieve indruk. Hij gebruikt medicatie. Het gezin probeert hem 

zo goed en zo kwaad als het kan in een zekere regelmaat te houden. Dit valt hen zwaar naast de zorg 

voor de kinderen.  De jonge kinderen begrijpen ook niet goed wat er met hun vader aan de hand is 

en kunnen dit ook niet begrijpen. Men stelt aan gezamenlijke gezinsactiviteiten nog onvoldoende toe 

te komen. De echtgenote noemde het één maal alsof ze er weer een klein kind bij heeft waarvoor ze 

moet zorgen. Men wil als gezin passende hulp om het gezinsleven te ontlasten. De dagelijkse 

verzorging van meneer moet voortdurend in de gaten gehouden worden. Men heeft geen sociaal 

leven meer (geen vriendinnen meer van echtgenote) en wil graag hulp bij financiële zaken. Er is 

eerder al een traject geweest bij de GKB. Sinds januari 2012, zegt mevrouw, is het financieel weer 

wat beter inzichtelijk.           

 Bij dit gezin vraag ik mij af of er mogelijkheden zijn om vanuit de WMO iets voor hen te 

kunnen betekenen. Men wil een vorm van ontlasting van het gezinsleven maar mogelijk is in deze 

situatie enkel iets te bieden via het steunpunt Mantelzorg? Het gesprek verliep goed al is het wel een 

belemmering omdat er een taalbarrière speelde. Door de echtgenote en oudste dochter werd echter 

veel informatie gegeven. 
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E. Geheugensteuntje voor keukentafelgesprekken gemeente Assen 
 

Algemene gegevens 

Datum gesprek 

Naam 

Geboortedatum 

Adres 

Telefoon 

Partner 

Geboortedatum partner 

Aantal kinderen 

Inwonend/uitwonend 

Wat is het probleem / de ondersteuningsbehoefte? 

Hoe gaat u tot nu toe om met dit probleem? 

 

Medische gegevens 

Ziekte /aandoening 

Prognose 

Medicatie/dieet 

Huisarts/specialist 

Therapieën/behandelingen 

 

Stoornissen (waar heeft u last van) 

Mentaal (denken/geheugen/beslissen) 

Zintuigelijk (evenwicht/oog/oor) 

Fysiek (spieren/bewegen) 

Uithoudingsvermogen 

 

Mobiliteitsbeperkingen (wat kunt u niet meer/heeft u moeite mee) 

Houding (staan/liggen/zitten) 

Beweging (opstaan/reiken/bukken/tillen/dragen) 
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Binnenshuis (lopen/traplopen) 

Lopen buiten (afstand/tijd) 

Verplaatsen met vervoermiddel (fiets/auto/OV) 

Vervoersbehoefte 

 

Zelfverzorging 

Wassen 

Toilethandelingen 

Aan- en uitkleden 

AWBZ-indicatie? 

 

Huishouden 

Boodschappen doen 

Maaltijden (brood/warm) 

Huishoudelijk werk (licht: opruimen/ stoffen) 

Huishoudelijk werk (zwaar: stofzuigen/badkamer reinigen/ramen lappen) 

Verzorging kleding/linnengoed 

Verzorging kinderen/andere huisgenoten 

Organisatie huishouden/administratie/post/bankzaken 

Huisdieren 

Huishoudelijke hulp/Mantelzorg 

Overige professionele zorg 

 

Sociaal maatschappelijk leven 

Onderhouden sociale contacten (ontmoeten, gesprek voeren, begrijpbaar maken) 

Recreatie/vrije tijd/ vereniging/religie 

Mantelzorg 

Werk (betaald/vrijwillig) 

 

Externe factoren 

Woonsituatie 
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Type woning 

Aantal slaapkamers 

Plaats doucheruimte 

Aanwezige aanpassingen/voorzieningen 

Bereikbaarheid 

Bruikbaarheid (drempels/badkamer/toilet) 

Stalling (scootmobiel/driewielfiets) 

Woonduur 

Eigenaar van de woning huur/koop 

Verhuiswens 

Overige info 

 

Huisgenoten 

Gezondheid partner 

Gezondheid kinderen 

Problemen bij gebruikelijke zorg 

 

Oplossingsrichtingen 

Kunt u het probleem zelf oplossen? 

Heeft u mogelijkheden het zelf op te lossen? 

Voorliggende voorziening 

Algemeen gebruikelijke voorziening 

Algemene voorziening 

WMO-voorziening 

Passende oplossing 

 

Overige informatie 

 

Ondertekening 

Handtekening cliënt 

Handtekening consulent 
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F.  Conclusies en aanbevelingen gemeente Assen 
 

1. Aan het begin van het gesprek wordt uitgelegd dat de gemeente bezig is om bij mensen langs 

te gaan om de hele situatie bij mensen te inventariseren. Hierop wordt met begrip 

gereageerd. 

2. Een enkele keer toont men zich wat argwanend maar dat is ook te begrijpen bij een eerste 

ontmoeting. Als dat echt een belemmering vormt kan het misschien beter zijn om het 

gesprek kort te houden. Er kan dan worden volstaan met een uitleg waarover het gesprek 

gaat en een afspraak om later terug te komen. Mensen kunnen dan in de tussenliggende 

periode wennen aan de informatie die in het eerste gesprek is verstrekt over de bedoeling 

van het keukentafelgesprek en nog eens nadenken over de eigen situatie. Als mensen 

duidelijk aangeven dat men geen behoefte heeft aan een keukentafelgesprek moet dat 

worden gerespecteerd, maar dat is nog niet aan de orde geweest. 

3. Er is een lijst met onderwerpen die als een soort geheugensteun in het gesprek gehanteerd 

kan worden. Als het gesprek nog niet zo goed op gang komt helpen deze onderwerpen om 

dat te vergemakkelijken. Deze lijst is tevens een basis voor het verslag van het gesprek. 

4. Verder is het zaak om goed door te vragen indien naar aanleiding van de concrete 

onderwerpen antwoorden worden gegeven die de mogelijkheid bieden om dieper door te 

vragen. Gewoon door te vragen naar wat men bedoelt met een opmerking. Op die manier 

kunnen ook zaken die te maken hebben met het sociaal en maatschappelijk functioneren aan 

de orde komen. 

5. In de gesprekken staat de zelfredzaamheid centraal. Kan men zich in de eigen situatie nog 

voldoende zelfstandig redden of niet. 

6. De gesprekken dienen ook om mensen te wijzen op mogelijkheden die men zelf nog kan 

organiseren. De manier waarop dit gezegd wordt is wel een punt van aandacht. Voorkomen 

moet worden dat al te betuttelend wordt opgetreden. Wellicht kan gewezen worden op 

voorbeelden elders. Uiteindelijk moet de eigen afweging van de klant in het wel of niet 

oppakken van een mogelijkheid gerespecteerd te worden lijkt me. 

7. In een aantal gesprekken kreeg ik het gevoel dat er eigenlijk geen reden was om een 

keukentafelgesprek te voeren omdat mensen nog prima zelfredzaam waren. Dit is echter 

moeilijk van tevoren in te schatten. Als er al veel bekend is over de situatie waarin de klant 

verkeert kan beter ingeschat worden of een keukentafelgesprek nodig is.  Het lijkt me 

moeilijk om van tevoren ‘het kaf van het koren te scheiden’. 

8. Bij een aantal gesprekken trapte ik in de valkuil dat ik mensen als zeer bekwaam om zichzelf 

te redden inschatte. Dit oordeel belemmert een neutrale en geïnteresseerde houding die 

nodig is voor een goede luisterhouding in het gesprek. Het gaat er om de ogen en oren open 

te houden om signalen op te pikken die wijzen op onderdelen die men niet meer zo goed 

kan. 

9. In de gesprekken kwamen soms ook andere partijen/organisaties aan de orde (bij voorbeeld 

Icare) die regelmatig thuis kwamen bij de klant en daar mogelijk ook veel van weten.  Je kunt 

je dan afvragen of het niet zinnig is dat deze andere partij/organisatie het 

keukentafelgesprek voert. Ook is voorstelbaar dat deze partij/organisatie ook bij het 

keukentafelgesprek aanwezig is. 
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10. Indien wordt gekozen om ook andere partijen/organisaties keukentafelgesprekken te laten 

voeren dient wel bedacht te worden wat de gemeente zelf naar zich toe wil trekken of op 

welke manier bevorderd wordt dat andere partijen/organisaties keukentafelgesprekken op 

een vergelijkbare manier voeren dan de Wmo consulenten. Hoe dan ook lijkt van belang dat 

rondom het voeren van keukentafelgesprekken afspraken met andere partijen/organisaties 

worden gemaakt. 
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G. Codeboom 
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