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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn masterscriptie ter afronding van de master Organisaties, Verandering en 

Management  aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Een scriptie 

waarin het Wijkgericht Werken van Moveoo, een Limburgse zorginstelling voor thuis- en 

daklozen, centraal staat.  

 

Ik heb het afgelopen half jaar met veel interesse en enthousiasme aan dit onderzoek gewerkt.  

Moveoo is een maatschappelijke organisatie met oog voor haar cliënten. Dit blijkt niet alleen 

uit mooie woorden in het beleidsplan “Al hetgeen wij doen moet in het teken staan van het 

bieden van perspectief voor de cliënt”
1
,  maar ook uit het feit dat Moveoo, door middel van 

dit onderzoek, aangeeft bereid te zijn te leren en zich te ontwikkelen om zodoende een beter 

beeld te krijgen van de wensen en behoeften die cliënten hebben en de belemmeringen die zij 

ervaren.   

 

Terugkijkend op het vraagstuk ben ik nog steeds van mening dat het erg interessant en actueel 

is. Door de veranderingen in de WMO en de alsmaar stijgende gezondheidskosten zijn 

zorginstellingen genoodzaakt de zorg anders in te richten. Het Wijkgericht Werken biedt hier 

mijns inziens uitkomst mits het zodanig wordt ingericht dat er aan de wensen en behoeften 

van cliënten tegemoet gekomen wordt. Het Wijkgericht Werken zorgt er immers voor dat er 

geen kleine instituties meer opgezet hoeven te worden omdat cliënten deel gaan nemen aan 

reeds bestaande wijkvoorziening hetgeen natuurlijk efficiënter en kostenbesparend is. 

Daarnaast is het een mooi initiatief om mensen uit alle geledingen van de samenleving op een 

laagdrempelige manier samen te brengen.  

 

Aangezien deze scriptie niet tot stand was gekomen zonder de medewerking van een aantal 

mensen, wil ik via deze weg graag mijn dank uitspreken. Ten eerste wil ik mijn begeleider 

Jeroen Vermeulen bedanken voor de goede begeleiding van zowel het proces als de inhoud. 

Daarnaast wil ik Wim Suilen, directeur van Moveoo, Wendy Niessen, manager Extramurale 

zorg & Dagbesteding en Nora Lemmens, initiatiefneemsters van de inloopactiviteiten, 

bedanken voor de begeleiding, bemiddeling en inspiratie vanuit de zijde van Moveoo.  

 

Tenslotte wil ik iedereen van Moveoo, Mensana en RiaggZuid, bedanken voor hun tijd en het 

delen van hun persoonlijke ervaringen.  Ik waardeer dit zeer!  

 

Dan rest mij niets anders dan u veel plezier te wensen bij het lezen van mijn scriptie.  

 

Lotte Verdellen 

Juni 2012  
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Abstract 

 

In deze scriptie in onderzoek verricht naar het Wijkgericht Werken van Moveoo. Moveoo is 

een Limburgse zorginstelling die thuis- en daklozen helpt hun plek in de maatschappij terug te 

vinden. Tot op heden organiseert Moveoo doelgroepgebonden dagactiviteiten voor cliënten. 

Het Wijkgericht Werken heeft echter ten doel cliënten weer deel te laten nemen aan de 

maatschappij en uit de veilige, door Moveoo georganiseerde omgeving te treden.  Dit houdt in 

dat er geen kleine instituties meer opgezet worden maar dat cliënten gebruik gaan maken van 

bestaande wijkvoorzieningen, samen met mensen uit de wijk.  Eén keer per maand vindt er op 

zondag een inloopactiviteit plaats in Roermond maar het aantal deelnemers vanuit Moveoo 

blijkt in de praktijk beperkt. Uit het onderzoek is gebleken dat cliënten niet of nauwelijks op 

de hoogte zijn van de inloopactiviteit en het Wijkgericht Werken. Daarnaast blijkt een groot 

aantal cliënten geen behoefte te hebben aan het opdoen van nieuwe sociale contacten en 

daarom niet deel te nemen aan de inloop. Ook hebben sommige cliënten moeite met de locatie 

van de inloop en de dag waarop de inloop plaatsvindt omdat ze respectievelijk geen vervoer 

hebben of al andere verplichtingen hebben in het weekend. Er zijn echter ook cliënten die wel 

enthousiast zijn over de inloop maar gewoonweg niet van het bestaan afwisten.  

 

Om het Wijkgericht Werken tot een succes te maken dient Moveoo de inloopactiviteiten meer 

onder de aandacht te brengen. Daarnaast is het van belang dat medewerkers cliënten continue 

motiveren en betrekken bij het Wijkgericht Werken en de daarbij horende activiteiten.  
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Inleiding  

 

“Dak- en thuislozen vormen niet het afvalputje van de samenleving, maar zijn mensen 

met  eigen talenten en verlangens. In elke dakloze schuilen talenten. Als ze die zelf niet zien, 

kunnen anderen hen erbij helpen die te ontdekken en er vervolgens iets mee te gaan doen.” 
2
 

 

Er zijn maar weinig mensen die vrijwillig voor een leven op straat kiezen. In beginsel kan het 

iedereen overkomen. Door overmacht, verkeerde keuzes, contacten of gewoonweg door 

domme pech. Iedereen die de controle over zijn of haar leven kwijt is of dreigt te raken en 

daarmee de binding met de maatschappij verliest, verdient hulp. Dak- en thuislozen, die 

gebruik maken van maatschappelijke opvangvoorzieningen, hebben vaak een gering sociaal 

netwerk en komen daardoor nauwelijks buiten de voorziening. Ze raken hun plek in de 

maatschappij kwijt terwijl het contact met de maatschappij juist een positieve invloed kan 

hebben op het herstel van cliënten. Het terugvinden en innemen van een plek in de 

maatschappij is voor velen echter makkelijker gezegd dan gedaan. De hulp van 

opvanginstanties is hierbij (vaak) noodzakelijk. Iedereen heeft immers recht deel te nemen 

aan de maatschappij.  

 

Moveoo is een Limburgse zorginstelling die thuis- en daklozen helpt hun plek in de 

maatschappij terug te vinden. Eén van de taken van Moveoo is het bieden van ondersteuning 

aan cliënten om weer zo zelfstandig mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Het 

uiteindelijke doel van Moveoo is immers “dat de cliënt de regie over zijn of haar leven weer 

zoveel mogelijk in eigen handen kan nemen.” (Concept Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016: 5) 

Daar hoort bij dat cliënten, daar waar het kan, gebruik maken van maatschappelijke 

voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn. Dit in plaats van specifieke doelgroepgebonden 

voorzieningen die slechts in de eigen omgeving aanwezig zijn en georganiseerd worden door 

Moveoo. Met het zogenoemde Wijkgericht Werken richt Moveoo zich op de mogelijkheden 

voor cliënten in de wijk. Wijkgericht Werken kan dan ook gedefinieerd worden als: “Cliënten 

op maat laten participeren en een includerend beleid van zowel organisaties, als de buurt 

realiseren. Het doel is om de zelfredzaamheid van cliënten te laten toenemen en de 

afhankelijkheid van zorg te laten afnemen.” (KCWZ, 2011) De vraag is echter of cliënten wel 

gebruik willen maken van algemeen toegankelijke wijkvoorzieningen en welke 

belemmeringen cliënten daarbij kunnen ondervinden. Daarnaast is ook de rol van Moveoo, in 

het Wijkgericht Werken, een belangrijk aandachtspunt. Want wat verwachten cliënten van 

Moveoo en welke visie heeft Moveoo zelf op het Wijkgericht Werken?  

 

1.1 Achtergrond Moveoo  

Moveoo is een Limburgse professionele zorginstelling voor thuis- en daklozen die voortkomt 

uit een fusie tussen Stichting Maatschappelijke Opvang Voorzieningen (MOV) en Stichting 

Doortocht in juli 2011. (Concept Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016: 1) De hoofdvestiging van 

Moveoo bevindt zich in Roermond.   

 

De rechtsvorm van Moveoo is een stichting. Het doel van een stichting, en zodoende van 

Moveoo, is niet zozeer gelegen in het maken van winst maar in het realiseren van een sociaal, 

maatschappelijk of ideëel doel. 
3
 Moveoo is een lijnorganisatie met een eenhoofdige directie 

en beschikt daarnaast over een Raad van Toezicht die bestaat uit zeven leden.  (Jaardocument 

Maatschappelijke Verantwoording 2011: 4) Moveoo biedt hulp aan mensen die, om 

uiteenlopende redenen, voor bepaalde of onbepaalde tijd geen huisvesting meer hebben of 

                                                 
2 www.refdag.nl, geraadpleegd op donderdag 12 april 2012  
3 www.kcwz.nl, geraadpleegd op vrijdag 27 april 2012  

1 

http://www.refdag.nl/
http://www.kvk.nl/
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dreigen kwijt te raken. Zoals de naam al doet vermoeden tracht Moveoo deze mensen weer in 

beweging te brengen en de regie over het leven terug te geven. 
4
 Moveoo steunt daarbij op 

vier pijlers namelijk: opvang, wonen, begeleiding en dagbesteding. Opvang en het bieden van 

een veilige haven wordt gezien als de kerntaak van Moveoo. “Het bieden van onderdak – bed, 

bad, brood – gaat vooraf aan het starten van de begeleiding. Dit indachtig het beginsel: “Erst 

kommt das fressen, dann die Moral.”
 
(Concept Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016: 2) Door 

middel van opvang en ondersteuning tracht Moveoo een aantal functies te vervullen: 

 

 “Een laatste vangnet bieden voor mensen die elders niet meer terecht kunnen  

 Een bijdrage leveren aan het terugdringen en voorkomen van overlast in het publieke 

domein 

 Het hoort bij een humane samenleving dat niemand op straat hoeft te leven en aan zijn 

of haar lot wordt overgelaten 

 Elke euro die in de maatschappelijke opvang wordt geïnvesteerd bespaart – zo is 

onderzocht – ongeveer 2,5 euro in andere publieke domeinen” (Concept Beleidsplan 

Moveoo 2012 – 2016: 2) 

 

Mijn onderzoek heeft betrekking op de pijler dagbesteding.  Moveoo biedt, afhankelijk van de 

wensen en mogelijkheden van een cliënt, uiteenlopende activiteiten aan. Deze activiteiten 

variëren van yoga tot een meubelproject.  “De structuur en het vaste ritme die onlosmakelijk 

verbonden zijn met de dagbesteding vormen voor veel cliënten de opmaat voor de vaste 

structuren van een normaal bestaan”, zo stelt Moveoo. 
5
 Zowel de activiteiten die Moveoo 

aanbiedt alsmede het Wijkgericht Werken kunnen een positieve bijdrage leveren aan het 

herstel van cliënten. Daar waar dagbesteding cliënten een betekenisgevend gevoel geeft maakt 

het Wijkgericht Werken sociale interactie mogelijk. Cliënten komen door middel van 

Wijkgericht Werken in contact met wijkbewoners en de maatschappij hetgeen een positieve 

invloed kan hebben op het herstelproces.  

 

Moveoo is echter geen opzichzelfstaande organisatie maar opereert in een complexe context.  

Een context waarin niet slechts de doelgroep aan verandering onderhevig is maar ook de wet- 

en regelgeving. “De doelgroep die is aangewezen op de maatschappelijke opvang wordt 

complexer; er is doorgaans sprake van meervoudige problematiek; verslaving, psychiatrisch 

ziektebeeld en soms ook verstandelijke beperkingen zijn steeds vaker in één persoon 

verenigd.” (Concept Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016: 3) Het leveren van maatwerk blijkt 

noodzakelijk. Daarnaast zullen de plannen voor een verandering in de financiering van 

maatschappelijke opvang consequenties hebben voor zowel cliënten als Moveoo zelf. De 

kosten van langdurige zorg, die gefinancierd wordt uit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ), stijgen explosief en zullen dit in de komende jaren blijven doen als de 

overheid niet ingrijpt.  Het kabinet wil zodoende dagbesteding en begeleiding, hetgeen tot op 

heden onder de AWBZ valt, overhevelen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO). Dit betekent dat de gemeente bepaalt waarvoor de WMO gebruikt wordt en wie in 

aanmerking komt voor ondersteuning uit de WMO. Zowel Moveoo als haar cliënten zijn dus 

in zekere mate afhankelijk van de gemeente. Door de geplande bezuinigingen bestaat er een 

kans dat “meer mensen een beroep gaan doen op de maatschappelijke opvang en Moveoo als 

organisatie scherper aan de wind moet zeilen.” (Concept Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016: 4) 

Daarnaast komt er met het oog op de overgang van AWBZ naar WMO en de daarmee 

gepaard gaande bezuinigingen, meer nadruk te liggen op samenwerking. De samenwerking 

                                                 
4 www.moveoo.nl, geraadpleegd op vrijdag 2 maart 2012  
5 www.moveoo.nl, geraadpleegd op vrijdag 2 maart 2012  

http://www.moveoo.nl/
http://www.moveoo.nl/
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tussen de zorginstellingen Mensana, RiaggZuid en Moveoo op het gebied van Wijkgericht 

Werken is hier een duidelijk voorbeeld van. 

 

1.2 Achtergrond Mensana en RiaggZuid  

Het Wijkgericht Werken binnen Moveoo is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband met de 

zorginstellingen Mensana RIBW en RiaggZuid. Mensana werkt al langer met de methodiek 

Wijkgericht Werken en heeft RiaggZuid en Moveoo als samenwerkingspartners benaderd.  

 

1.2.1 Mensana  

Mensana is een Limburgse regionale zorginstelling voor beschermd wonen (RIBW) en heeft 

diverse locaties verspreid over Noord- en Midden Limburg. Mensana ondersteunt mensen met 

een psychiatrische aandoening die hierdoor niet optimaal kunnen functioneren in het dagelijks 

leven. “Met praktische zorg- en dienstverlening helpt Mensana mensen de regie over hun 

eigen leven - waar mogelijk - te herwinnen.” 
6
 Het doel van Mensana is om mensen weer 

terug te brengen in de wijk oftewel de samenleving. Mensana behandelt mensen, evenals 

Moveoo,  niet op medisch gebied, maar tracht mensen te leren omgaan met hun aandoening 

en deze te accepteren.  Mensana beschikt over een aantal beschermde woonvoorzieningen in 

Roermond en omgeving waar cliënten, die niet in staat zijn zelfstandig te wonen, begeleid 

kunnen wonen. Daarnaast biedt Mensana ambulante zorg op allerlei levensgebieden. Dit 

houdt in dat mensen gewoon thuis wonen maar hierbij ondersteund worden. Te denken valt 

aan hulp in het huishouden,  hulp bij het gebruik van en de omgang met verdovende middelen 

of met het aangaan van sociale contacten. Iedere cliënt heeft zodoende zijn eigen vorm van 

hulp.  

 

1.2.2 RiaggZuid  

RiaggZuid is een Limburgse zorginstelling die zich evenals Mensana richt op de geestelijke 

gezondheidszorg. RiaggZuid heeft diverse vestigingen in Noord- en Midden Limburg waar 

“hulp wordt geboden aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychiatrische of ernstige 

psychische problemen die door hun psychische problemen belemmerd worden in hun 

functioneren.” 
7
 RiaggZuid tracht evenals Mensana mensen weer terug te brengen in de wijk. 

RiaggZuid verleent slechts ambulante zorg en beschikt niet over woonvoorzieningen. Mensen 

die hulp zoeken bij RiaggZuid blijven thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, wonen en 

gaan wanneer nodig naar één van de vestigingen van RiaggZuid. Indien nodig bezoeken of 

behandelen zorgverleners van RiaggZuid ook mensen thuis. Naast het feit dat RiaggZuid hulp 

biedt aan mensen met een psychische aandoening heeft zij ook een preventieve en 

dienstverlenende functie. “Met de preventieactiviteiten wordt getracht ervoor te zorgen dat zo 

weinig mogelijk mensen ernstige psychische problemen krijgen. De dienstverlenende functie 

betreft het geven van voorlichting, advies, consultatie en scholing aan hulpverleners en 

andere instellingen.”
8
 

 

1.2.3 Kwartiermaker 

Zowel Mensana als RiaggZuid richten zich sinds een aantal jaren op het ‘Kwartiermaken’. 

Kwartiermaken is geen synoniem voor Wijkgericht Werken maar speelt wel een rol in het 

Wijkgericht Werken. Kwartiermaken is een militaire term en betekent ‘de weg vrijmaken 

voor’. Mensen met psychische problemen vinden slecht aansluiting in de maatschappij omdat 

ze een bepaald stigma bij zich dragen. Door middel van kwartiermaken willen Mensana en 

RiaggZuid mensen met elkaar verbinden. Het is de bedoeling dat cliënten weer in contact 

                                                 
6 www.mensana.nl, geraadpleegd op donderdag 12 april 2012  
7 www.riaggzuid.nl, geraadpleegd op donderdag 12 april 2012  
8 www.riaggzuid.nl, geraadpleegd op donderdag 12 april 2012  

http://www.mensana.nl/
http://www.riaggzuid.nl/
http://www.riaggzuid.nl/
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komen met de buurt en dat er sprake is van gelijkwaardig en/of volwaardig burgerschap. 

Mensen dienen open te staan voor elkaar en zich bewust te worden van het feit dat iedereen in 

de hulpverlening terecht kan komen. Op deze manier kan een bijdrage geleverd worden aan 

de totstandkoming van maatschappelijke acceptatie van ieder individu. Iedereen verdient 

immers een plek in de maatschappij.  

 

Dit is precies wat Moveoo met het Wijkgericht Werken beoogt. Omdat Mensana, RiaggZuid 

en Moveoo alle drie maatschappelijke zorgverleners zijn in Noord- en Midden Limburg is het 

logisch dat Moveoo en RiaggZuid aansluiting hebben gezocht bij Mensana. Door middel van 

samenwerking bereik je immers een grotere groep cliënten die hier allemaal hun voordeel mee 

kunnen doen.  

 

1.3 Vraagstuk en relevantie 

In de periode maart tot juni heb ik kwalitatief, interpretatief onderzoek verricht naar het 

Wijkgericht Werken binnen Moveoo in de omgeving van Roermond. Hoewel het werkgebied 

van Moveoo zich uitspreid over heel Limburg, heb ik mij in mijn onderzoek beperkt tot 

Roermond en directe omgeving.  

 

In mijn zoektocht naar een passende afstudeeropdracht zijn diverse organisaties de revue 

gepasseerd. Variërend van het meer rationele Bureau Krediet Registratie, het VieCuri 

ziekenhuis in Venlo tot een tweetal maatschappelijke welzijnsorganisaties. Omdat 

kleinschalige organisaties met een maatschappelijk doel mijn voorkeur hebben, heb ik voor 

Moveoo gekozen. Moveoo heeft vervolgens het vraagstuk omtrent het Wijkgericht Werken 

bij mij neergelegd en ik heb dit met open armen aangenomen. De wisselwerking tussen 

cliënten, medewerkers en soortgelijke organisaties als Moveoo heeft mij er toe doen besluiten 

dit onderzoek graag te willen uitvoeren.  

 

Tot op heden organiseert Moveoo doelgroepgebonden dagactiviteiten voor cliënten. Het 

Wijkgericht Werken heeft echter ten doel cliënten weer deel te laten nemen aan de 

maatschappij en uit de veilige, door Moveoo georganiseerde omgeving te treden.  Dit houdt in 

dat er geen kleine instituties meer opgezet worden maar dat cliënten gebruik gaan maken van 

bestaande wijkvoorzieningen, samen met mensen uit de wijk. “Wijkgericht Werken levert 

nieuwe mogelijkheden op voor cliënten ten aanzien van sociale activering en het vergroten 

van regie en hun maatschappelijke steunsysteem.”
9
 Wijkgericht Werken heeft een tweedelige 

functie. Enerzijds worden cliënten begeleid naar de wijk en anderzijds dient de wijk open te 

staan voor cliënten.  Als cliënten deelnemen aan wijkactiviteiten komen zij in contact met 

buurtbewoners hetgeen een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van maatschappelijke 

acceptatie van cliënten en het creëren van draagvlak voor het Wijkgericht Werken. Moveoo is 

reeds op kleine schaal gestart met het Wijkgericht Werken in de vorm van inloopactiviteiten. 

Eén keer per maand vindt er op zondag een inloopactiviteit plaats maar het aantal deelnemers 

blijkt in de praktijk beperkt. Omdat Moveoo een duidelijke meerwaarde ziet in het 

Wijkgericht Werken wil zij graag inzicht krijgen in de redenen van de minimale opkomst.  

Waarom cliënten geen gebruik maken van externe voorzieningen is onduidelijk. Moveoo ziet 

immers de meerwaarde van het Wijkgericht Werken maar wellicht dat cliënten dit anders 

ervaren.  

 

Bovengenoemd vraagstuk is relevant omdat het Wijkgericht Werken volgens Moveoo een 

positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van cliënten maar er door cliënten nauwelijks 

                                                 
9 www.mensana.nl, geraadpleegd op maandag 5 maart 2012  

http://www.mensana.nl/
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gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden. Moveoo stelt in haar beleidsplan dat ze het 

“bestaansrecht ontleent aan hetgeen ze voor cliënten betekent, welke meerwaarde ze hen 

biedt.” (Concept Beleidsplan Moveoo 2012 -2016: 4) Het is dus juist van belang inzicht te 

krijgen in de meerwaarde die cliënten al dan niet toekennen aan het Wijkgericht Werken. Het 

heeft immers geen zin iets te organiseren voor cliënten waar zij eigenlijk geen behoefte aan 

hebben.  

 

Het reeds gedefinieerde probleem kent verschillende actoren. Het Wijkgericht Werken is, 

zoals reeds beschreven, ontstaan uit een samenwerking met Mensana en RiaggZuid. Mensana 

en RiaggZuid zijn beide Limburgse zorginstellingen gericht op geestelijke gezondheidszorg.  

Mensana werkt al langere tijd met het Wijkgericht Werken en heeft daarbij RiaggZuid en 

Moveoo als samenwerkingspartners gezocht. Alle drie de organisaties hebben met elkaar 

gemeen dat ze er naar streven mensen zo te begeleiden dat zij weer normaal in de 

samenleving kunnen functioneren. Buiten deze drie organisaties spelen de cliënten natuurlijk 

een belangrijke rol. Zij zijn immers degene waarvoor het Wijkgericht Werken in gang is gezet.  

Het Wijkgericht Werken kent naast de reeds genoemde actoren nog meer actoren, zoals 

wijkbewoners en wijkpartners. Deze actoren zullen in dit onderzoek echter buiten 

beschouwing blijven.  

 

1.4 Leeswijzer 

In de inleiding is het Wijkgericht Werken kort geïntroduceerd en is aandacht besteed aan de 

achtergrond van Moveoo en de samenwerkingspartners Mensana en RiaggZuid. Daarnaast is 

het vraagstuk en de relevantie ervan besproken.  

 

Hoofdstuk twee zal vervolgens in het teken staan van de methodologie. Eerst zal zowel de 

doelstelling alsmede de centrale vraagstelling en de bijbehorende deelvragen beschreven 

worden. Tevens zal de relevantie van de geformuleerde vragen aan bod komen. 

Daaropvolgend wordt aandacht besteed aan de onderzoekstrategie en waarom deze strategie 

past bij mijn doel- en vraagstelling.  Ook zal de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid 

van het onderzoek besproken worden.  In hoofdstuk drie staat het theoretisch kader 

beschreven. Hierin is onder andere aandacht besteed aan de dienstverlenende organisatie, 

samenwerking, communicatie en organisatieverandering.  

 

Hoofdstuk vier biedt vervolgens ruimte aan mijn bevindingen. De bevindingen worden 

beschreven aan de hand van drie thema’s. In hoofdstuk vijf zullen de bevindingen 

geanalyseerd worden aan de hand van de theorie uit hoofdstuk drie. Er wordt getracht de 

bevindingen op een dieper niveau te begrijpen. Hoofdstuk zes zal vervolgens aandacht 

besteden aan de beantwoording van de deelvragen en de hoofdvraag oftewel de conclusie. 

Tenslotte biedt hoofdstuk zeven ruimte aan de aanbevelingen.  
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Methodologische verantwoording  

 

In dit hoofdstuk staat de methodologie centraal.  Eerst zal in paragraaf 2.1 aandacht 

worden besteed aan de doelstelling van het onderzoek. Vervolgens zal paragraaf 2.2 in het 

teken staan van de centrale vraagstelling en de bijbehorende deelvragen. Tevens zal de  

relevantie van de geformuleerde vragen kort beschreven worden.  Daaropvolgend wordt in 

paragraaf 2.3 aandacht besteed aan de onderzoeksstrategie die ik gedurende mijn onderzoek 

hanteer en waarom deze past bij mijn doel- en vraagstelling.  Paragraaf 2.4 staat in het teken 

van de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek en tenslotte wordt in paragraaf 2.5 de 

bruikbaarheid van het onderzoek besproken.  

 

2.1 Doelstelling  

Mijn onderzoek naar het Wijkgericht Werken kent zowel een intellectuele als een praktische 

doelstelling. Onderstaand zullen alle twee de doelstellingen besproken worden.   

 

De intellectuele doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wensen, 

behoeften en belemmeringen van zowel cliënten alsmede Moveoo ten aanzien van het 

Wijkgericht Werken. Kortom, kennis opdoen. Daarnaast streef ik ernaar enkele aanbevelingen 

te doen ten aanzien van de ondersteuningsmogelijkheden die Moveoo kan bieden aan cliënten 

bij het (meer) gebruiken van algemeen toegankelijke wijkvoorzieningen.  

 

De praktische doelstelling van het onderzoek heeft betrekking op hetgeen ik met mijn 

inzichten wil doen aan het eind van het onderzoek. Ik hoop dat de resultaten van het 

onderzoek, en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, uiteindelijk een bijdrage kunnen 

leveren aan de invulling en het succes van het Wijkgericht Werken. Het Wijkgericht Werken 

kan volgens Moveoo een positieve bijdrage leveren aan het herstel van cliënten. Vanuit die 

gedachte hoop ik met mijn onderzoek niet slechts handvatten te bieden voor Moveoo maar 

ook een steentje bij te dragen aan de maatschappij.  

 

2.2 Vraagstelling en relevantie  

Op basis van het vraagstuk, de doelstelling en het conceptueel kader is de centrale 

vraagstelling van het onderzoek geformuleerd.  
 

Deze vraagstelling luidt als volgt: 

 “Hoe ervaren respondenten de manier waarop Moveoo het Wijkgericht Werken organiseert 

en hoe kan Moveoo cliënten ondersteunen bij het gebruiken van algemeen toegankelijke 

wijkvoorzieningen?” 

 

Om tot een volledig antwoord op de centrale vraagstelling te komen is het van belang een 

aantal deelvragen te onderscheiden. Ik ben dan ook van mening dat onderstaande deelvragen 

van belang zijn voor het onderzoek:  

 

1. Welke betekenis geven respondenten aan het Wijkgericht Werken? 

2. Wat verwachten respondenten van het Wijkgericht Werken? 

3. Welke belemmeringen ondervinden cliënten ten aanzien van het Wijkgericht Werken   

volgens respondenten?  

4. Op welke wijze kan Moveoo het Wijkgericht Werken bevorderen?  

 

De reeds geformuleerde vraagstellingen zijn relevant omdat het Wijkgericht Werken nog in 

haar kinderschoenen staat en cliënten nauwelijks gebruik maken van mogelijkheden in de 

2 
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wijk. Uit dit onderzoek dient te blijken wat de wensen, behoeften en belemmeringen van 

cliënten en Moveoo zijn ten aanzien van het Wijkgericht Werken en waar deze overeenkomen 

dan wel van elkaar verschillen. Daarnaast is het ook relevant aandacht te besteden aan hoe 

cliënten en Moveoo tegen het Wijkgericht Werken aankijken. Dit kan immers van invloed 

zijn op de mate waarin er gebruik van wordt gemaakt. Tenslotte is het van belang te 

achterhalen op welke wijze Moveoo het Wijkgericht Werken kan bevorderen volgens cliënten. 

Het Wijkgericht Werken is immers in gang gezet voor cliënten en zij zijn zodoende een 

cruciale factor in het geheel.  

 

2.3 Onderzoekstrategie                

In deze paragraaf staat de onderzoeksstrategie centraal. Eerst zal aandacht worden besteed aan 

het soort onderzoek dat ik uitvoer en waarom dit past bij mijn doel- en vraagstelling. 

Daaropvolgend komt het onderzoeksontwerp en de bijpassende onderzoeksmethoden en 

technieken aan bod. De centrale vraagstelling is per onderzoeksmethode vertaald naar 

waarnemingsvragen in de vorm van een topiclist, een lijst met interviewvragen, een 

observatielijst en een lijst met aandachtspunten. Dit alles is terug te vinden in bijlage 3. 

Tenslotte zal de paragraaf aandacht besteden aan de kwaliteitscriteria.  

 

2.3.1 Kwalitatief, interpretatief onderzoek 

De onderzoeksstrategie die ik in mijn onderzoek hanteer is kwalitatief en interpretatief van 

aard.  Ik ben immers geïnteresseerd in de wensen, behoeften en belemmeringen van zowel 

cliënten als Moveoo ten aanzien van het Wijkgericht Werken. Om hier inzicht in te krijgen is 

het van belang in gesprek te gaan met onder andere cliënten en medewerkers van Moveoo.  

Cliënten en medewerkers vormen immers de kern van de organisatie. Het belang van de 

cliënten blijkt zeer sterk uit het concept beleidsplan van Moveoo: “Moveoo ontleent haar 

bestaansrecht aan hetgeen we voor cliënten betekenen; welke meerwaarde we hen bieden.” 

(Concept Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016: 4) Daarnaast zijn RiaggZuid en Mensana, als 

partners van Moveoo op het gebied van Wijkgericht Werken, interessante respondenten. 

Naast het afnemen van interviews zijn ook observaties en documentanalyses verricht om een 

zo breed mogelijk beeld te krijgen van het vraagstuk binnen Moveoo.  

 

Ik ben als interpretatief onderzoeker geïnteresseerd in de verschillende meningen en 

perspectieven van zowel cliënten en Moveoo alsmede RiaggZuid en Mensana. 

Betekenisgeving speelt zodoende een belangrijke rol in mijn onderzoek.  “Interpretation 

seeks to understand the meanings that actors attach to their social situations, to their own 

actions, and to the actions of others.” (White, 1986: 16) Het belang van betekenisgeving 

blijkt ook uit de centrale vraagstelling. De vraag richt zich immers op de wijze waarop 

cliënten en medewerkers van Moveoo het Wijkgericht Werken ervaren en er dus betekenis 

aan geven, de redenen waarom cliënten nauwelijks gebruik maken van externe voorzieningen 

en op welke wijze Moveoo het gebruik hiervan kan bevorderen. De interpretatieve benadering 

sluit hier naadloos bij aan. “Interpretive research enhances our understanding of the sayings 

and the doings of actors in social situations.”  (White, 1986: 16) Ik streef er als onderzoeker 

naar de onderzoeksfenomenen, oftewel de cliënten en Moveoo,  te begrijpen. Vanuit de 

interpretatieve gedachte bestaat er geen eenduidige werkelijkheid. “Er wordt vanuit gegaan 

dat mensen betekenis geven aan verschijnselen en dat ze die betekenissen onderling 

uitwisselen in hun alledaagse interacties, zodanig dat ze gezamenlijk een werkelijkheid 

construeren.  De werkelijkheid is geen ‘gegeven-buiten-het-sociale-om’ maar wordt veeleer 

door mensen gemaakt.” (Boeije, 2005 :20) Daarnaast biedt een kwalitatieve 

onderzoeksstrategie de mogelijkheid inzicht te krijgen in deze subjectieve informatie door 

middel van interviews, observaties en documentanalyses.  
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Ook het standpunt dat ik als onderzoeker inneem behoort tot de onderzoeksstrategie. Ik tracht 

in mijn onderzoek de wereld te bezien vanuit het perspectief van de actoren.  Vanuit deze 

gedachte hanteer ik een emic oftewel insider perspectief. Uit de literatuur blijkt echter dat een 

volledig emic perspectief niet haalbaar is. “De onderzoeker zal er nooit in slagen de manier 

van kijken en voelen van de insiders geheel eigen te maken. Bovendien is dat ook zelden de 

bedoeling. Door afstand te houden is men immers in staat dingen op te merken die voor de 

insiders zo vanzelfsprekend zijn geworden dat deze ze niet waarneemt.” (Schimmer, 2006: 

304) Ik zal als onderzoeker dan ook schipperen tussen het emic en etic perspectief daar waar 

ik van mening ben dat beide perspectieven een positieve bijdrage kunnen leveren aan het 

onderzoek. Het emic perspectief stelt mij immers in staat inzicht te krijgen in 

praktijkgegevens terwijl het etic perspectief ruimte biedt voor mijn eigen interpretaties.  

 

2.3.2  Onderzoeksontwerp  

Door middel van mijn onderzoek tracht ik het gedrag van cliënten en de betekenis van dat 

gedrag in een specifieke context, namelijk het Wijkgericht Werken, te begrijpen. Het 

onderzoeksontwerp kan zodoende gedefinieerd worden als een Case Study of Gevalsstudie 

Ontwerp.  “De case study is van oorsprong een onderzoeksopzet waarin men een verschijnsel 

bestudeert bij of binnen één onderzoekseenheid. Deze situatie treft men vaak aan bij 

opdrachtonderzoek. De opdrachtgever heeft een probleem gesignaleerd binnen zijn 

organisatie en wenst met behulp van onderzoek inzicht te krijgen in de problematiek.” 

(Hüttner, Renckstorf en Wester, 2001: 591) De casus die vervolgens het uitgangspunt vormt 

in mijn onderzoek is een  ‘typical of representative case’. Deze casus laat een probleem zien 

dat zich ook bij andere organisaties voor kan doen maar biedt mij als onderzoeker een 

gesloten en passende context voor mijn vragen.  Mijn onderzoek richt zich immers slechts op 

de specifieke context van het Wijkgericht Werken binnen Moveoo.  Het doel van de 

representative case is het begrijpen van omstandigheden van een alledaagse situatie, namelijk 

het deelnemen aan wijkactiviteiten, en daar literatuur bij te zoeken. (Bryman, 2008) De 

onderzoeksmethoden die ik gebruik kunnen onderverdeeld worden in een literatuuronderzoek 

en een empirisch onderzoek.  

  

Literatuuronderzoek 

Het literatuurreview van dit onderzoek komt voort uit zowel het conceptueel kader, dat in het 

onderzoekvoorstel is opgesteld, alsmede uit de inzichten die gedurende het onderzoek naar 

voren komen. In het conceptueel kader is aandacht besteed aan het Wijkgericht Werken en de 

daarmee samenhangende relevante begrippen: vraaggestuurde zorg, zelfsturing, rehabilitatie, 

krachtgericht werken, kwartiermaken en samenwerking. Het conceptueel kader biedt houvast 

tijdens het onderzoek maar is dus niet vaststaand en/of leidend. Het feit dat er voorafgaand 

aan het onderzoek een conceptueel kader is opgesteld wijst op een deductief onderzoek. In 

deductief onderzoek vormt theorie echter niet alleen het startpunt maar is tevens leidend voor 

het gehele onderzoek en wordt achteraf getoetst aan de verzamelde resultaten. Dit alles komt 

niet overeen met de onderzoekstrategie die ik hanteer. Het beginpunt van mijn onderzoek ligt 

immers bij de betekenisgeving die cliënten en Moveoo toekennen aan het Wijkgericht 

Werken. Theorie is in de eerste fasen van het onderzoek dan ook slechts gebruikt als zoeklicht. 

Op basis hiervan vertoont mijn onderzoek veel meer inductieve kenmerken. Daarnaast zijn er 

ook cyclische eigenschappen te onderscheiden. Het conceptueel kader is gedurende het 

onderzoek verder uitgebreid, aangepast en daar waar nodig gewijzigd. De interviews, 

observaties en documentanalyses hebben immers nieuwe inzichten opgeleverd die van 

toegevoegde waarde zijn voor het theoretisch kader. De ontwikkeling van het theoretisch 

kader is zodoende een dynamisch proces.   

 



Een mooi initiatief of slechts een droom?  

 

14 

 

Empirisch onderzoek  

De onderzoeksmethoden die ik heb gebruikt om informatie te verkrijgen zijn interviews, 

observaties en documentanalyses. Onderstaand zullen deze onderzoeksmethoden toegelicht 

worden.  

 

Interviews  

Om een goed beeld te krijgen van het Wijkgericht Werken en de wensen, behoeften en 

belemmeringen van cliënten en Moveoo ten aanzien van het Wijkgericht Werken zijn 

interviews afgenomen. De focus hierbij ligt op zowel cliënten als medewerkers van Moveoo. 

De overige respondenten bevinden zich in de context van Moveoo. Het betreft zowel formele 

als informele interviews. In de eerste fasen van het onderzoek zijn voornamelijk informele 

gesprekken gevoerd om belangrijke thema’s binnen Moveoo naar boven te halen. Gedurende 

het onderzoek zijn de gevonden thema’s verder verdiept. Mijns inziens is het van belang de 

interviews altijd zo open mogelijk te houden om respondenten voldoende gelegenheid te 

bieden hun mening en interpretaties kenbaar te maken. Zeker omdat Moveoo niet weet 

waarom cliënten geen deel nemen aan de inloopactiviteiten en hier graag inzicht in wil krijgen. 

Janssen (2008) onderschrijft mijn mening daar waar hij stelt dat “een open interview in de 

praktijk vooral zinvol is als het belangrijk is dat de geïnterviewde volledig vrij kan zeggen wat 

hij of zij wil, waardoor de kans groot is dat er aspecten naar boven komen die anders 

waarschijnlijk over het hoofd zouden worden gezien.” (Janssen, 2008: 143) Er zijn echter wel 

een aantal vaststaande onderwerpen behandeld tijdens de interviews die van belang zijn voor 

de beantwoording van de onderzoeksvraag en deelvragen. “Om het interview wat meer te 

structureren kunnen van te voren al een aantal vragen of subthema’s over het onderwerp 

worden bedacht. Deze vragen of subthema’s moeten tijdens het interviews in ieder geval 

beantwoord of behandeld worden.” (Janssen, 2008: 143) Een topic list is zodoende leidend 

geweest tijdens de interviews hetgeen tot semigestructureerde interviews heeft geleid. De 

topic list is terug te vinden in bijlage 3.  

 

De interviews zijn over het algemeen goed verlopen. Wel ben ik als onderzoeker tegen twee 

moeilijkheden aangelopen tijdens het afnemen van de interviews. Zo gaf één van mijn 

respondenten geen toestemming om het gesprek op te nemen. Zodoende heb ik gedurende het 

gesprek zelf mee moeten schrijven waardoor belangrijke informatie uiteindelijk verloren is 

gegaan. Daarnaast hebben de gesprekken met cliënten veel van mij als onderzoeker gevraagd. 

Enerzijds omdat zij, zoals één van de medewerkers het verwoorde “hier niet voor hun 

zweetvoeten zitten” en ze dus vaak een heel problematisch leven achter de rug hebben, en 

anderzijds omdat sommige cliënten niet spraakzaam waren. Cliënten waren vaak niet bekend 

met het Wijkgericht Werken en vertelden gewoon hun persoonlijke levensverhaal. Dit waren 

vaak wel interessante maar ook heftige verhalen die je als onderzoeker niet in de koude kleren 

gaan zitten. Daarnaast was de informatie die cliënten mij gaven niet altijd even relevant. Het 

bleek in de praktijk lastig om cliënten aan het praten te krijgen over hetgeen ik wilde. Daarbij 

kwam dat ik ze ook niet af wilde kappen en hun ook de gelegenheid wilde bieden hun verhaal 

te doen. Door ze eerst op hun gemak te stellen en te praten over alledaagse dingen is het me 

uiteindelijk toch gelukt de noodzakelijk informatie te verkrijgen. De gesprekken met cliënten 

zullen mij in ieder geval als mens en onderzoeker zeker bij blijven.    

 

Respondenten  

Om mij een goed beeld te kunnen vormen van het Wijkgericht Werken en de betekenis die 

cliënten en Moveoo geven aan het Wijkgericht Werken, zijn interviews afgenomen bij de 

volgende personen: 
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 Ambulant medewerkster Roermond 

Omdat ik als onderzoeker niet alles kan behandelen heb ik ervoor gekozen geen 

ambulante cliënten te interviewen maar slechts een ambulant medewerker. Zodoende 

heb ik toch enig inzicht gekregen in de mate waarin het Wijkgericht Werken bij deze 

groep cliënten bekend is en waarom zij wel of niet deelnemen aan de 

inloopactiviteiten.  

 Begeleidster dagbesteding en tevens initiatiefneemster inloopactiviteiten Moveoo 

De initiatiefneemster van de inloopactiviteiten kan als geen ander vertellen wat het 

Wijkgericht Werken is en waarom het van belang kan zijn voor cliënten deel te nemen 

aan de inloopactiviteiten.  

 Directeur-bestuurder van Moveoo  

De directeur-bestuurder van Moveoo staat aan het hoofd van de organisatie en is 

zodoende onder andere belast met het formuleren en uitdragen van de visie en missie 

van de organisatie. Door mijn gesprek met de directeur-bestuurder heb ik inzicht 

gekregen in de betekenis die hij toekent aan het Wijkgericht Werken en waarom deze 

werkwijze past binnen de visie en missie van Moveoo.  

 

Alle cliënten van Moveoo mogen gebruik maken van de inloopactiviteiten. Daarom 

heb ik op vier locaties gesprekken gevoerd met de eerstverantwoordelijke van de 

betreffende voorziening. Zodoende heb ik een beeld gekregen van de gang van zaken 

binnen de voorziening en de mate waarin het Wijkgericht Werken leeft.   

 

 Eerstverantwoordelijke crisisopvang Roermond 

 Eerstverantwoordelijke woonvoorziening Horn 

 Eerstverantwoordelijke woonvoorziening Roermond 

 Eerstverantwoordelijke woonvoorziening de Bedelaar  

 

 Manager Extramurale zorg & Dagbesteding 

De manager Extramurale zorg & Dagbesteding is gedurende het onderzoek mijn 

contactpersoon geweest binnen de organisatie. Zij heeft het Wijkgericht Werken bij 

mij geïntroduceerd en is als manager onder andere belast met de aansturing van het 

Wijkgericht Werken.   

 Sociaal Pedagogisch Werker / mentor  

Op de woonvoorziening in Horn heb ik gesproken met een sociaal pedagogisch werker 

die een mentor rol vervult binnen deze voorziening. Als mentor heeft hij veel contact 

met cliënten. Hij heeft mij dan ook een goed beeld gegeven van de cliëntengroep in 

Horn en de behoefte die cliënten al dan niet hebben aan het Wijkgericht Werken. 

 Vijftien cliënten van Moveoo  

Omdat alle cliënten van Moveoo deel mogen nemen aan de inloopactiviteiten heb ik 

vijftien interviews afgenomen bij cliënten verspreid over vier locaties namelijk: de 

woonvoorziening in Horn, de woonvoorziening in Roermond, woonvoorziening de 

Bedelaar en de crisisopvang in Roermond.  

 

Om een bredere kijk te krijgen op het Wijkgericht Werken heb ik ook interviews afgenomen 

bij de samenwerkingspartners van Moveoo. Mensana en RiaggZuid werken immers ook met 

de methodiek Wijkgericht Werken.   

 

 Mensana RIBW 

Kwartiermaker/begeleider Mensana Roermond  
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 RiaggZuid 

Kwartiermaker/begeleider RiaggZuid Roermond 

 

De focus van het onderzoek ligt echter op de cliënten en medewerkers van Moveoo en 

Moveoo als organisatie. De informatie van de overige respondenten is als aanvulling gebruikt.  

 

Alle interviews zijn na afloop getranscribeerd en vervolgens handmatig gecodeerd. Het 

coderen heeft in drie fasen plaatsgevonden. In de eerste fase heb ik open gecodeerd. “Door 

open te coderen start de onderzoeker dicht bij de empirie (‘coding up’).”  (van Staa en Evers, 

2010: 9) Dit betekent dat er trefwoorden uit de transcripten zijn gedestilleerd en ik deze 

trefwoorden vervolgens heb ondergebracht in thema’s.  In deze fase heb ik gebruik gemaakt 

van een tweetal codeermethoden, namelijk: in vivo coderen en holistisch coderen. In vivo 

coderen houdt in dat ik woorden van respondenten gebruikt heb als code. Daarnaast heb ik 

door middel van holistisch coderen aan relevante stukken tekst als geheel een code toegekend. 

Daaropvolgend ben ik opzoek gegaan naar patronen, welk thema hoort waarbij? Het resultaat 

van deze fase is een lijst met uiteenlopende thema’s.  

 

In de tweede codeerfase heb ik axiaal gecodeerd. De gegevens zijn opnieuw gerangschikt en 

er is onderscheid gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke thema’s. De hoeveelheid 

informatie is zodoende gereduceerd. Daarnaast zijn de thema’s abstracter omschreven. 

“Axiaal coderen duidt op een toenemende interpretatie en ontwikkeling van ‘sensitizing 

concepts.” (van Staa en Evers, 2010: 8) De laatste fase stond in het teken van selectief 

coderen. In deze fase zijn de belangrijkste thema’s geselecteerd en zijn verbanden gelegd met 

de overige thema’s.  

 

Observaties  

Naast het verkrijgen van informatie uit interviews heb ik ook een beeld gekregen van het 

vraagstuk door het observeren van activiteiten en het bijwonen van vergaderingen en/of 

bijeenkomsten over het Wijkgericht Werken. Zo heb ik deelgenomen aan de 

bouwgroepvergadering. Een vergadering die één keer per maand plaatsvindt, op de dinsdag na 

de inloopactiviteit, waarin de inloop wordt geëvalueerd en nieuwe plannen worden besproken. 

Daarnaast heb ik een bezoek gebracht aan diverse locaties van Moveoo, te weten de Bedelaar 

in Haelen, woonvoorziening Horn en de verschillende voorzieningen in Roermond.  Ten 

slotte ben ik ook aanwezig geweest bij de inloopactiviteit van 20 mei in het Roermondse Veld. 

De aantekeningen die ik gedurende de observaties heb gemaakt zijn vastgelegd in een 

observatieverslag. In het observatieverslag zijn de objectieve waarnemingen beschreven en 

deze zijn vervolgens door mij geïnterpreteerd.  Het uitvoeren van observaties heeft mij in staat 

gesteld de informatie, die ik door middel van de interviews en documentanalyses heb 

verkregen te onderbouwen dan wel in twijfel te trekken.  

 

Het observatieverslag is uiteindelijk gebruikt bij de beschrijving van de onderzoeksresultaten. 

Relevante observatiebevindingen, die verband houden met de thema’s uit de 

interviewtranscripten,  zijn gemarkeerd en toegevoegd aan de resultaten.  

 

Documentenanalyses  

Naast het afnemen van interviews en het uitvoeren van observaties heb ik ook gebruik 

gemaakt van documentanalyses. De documenten die ik hiervoor heb gebruikt zijn: het concept 

Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016, het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 

van Moveoo en de digitale documenten op de sites van Moveoo, Mensana RIBW en 

RiaggZuid. De documentanalyse heeft plaatsgevonden aan de hand van een lijst met 



Een mooi initiatief of slechts een droom?  

 

17 

 

aandachtspunten met betrekking tot het Wijkgericht Werken. Deze lijst is te vinden in bijlage 

3. De documenten die ik tijdens het onderzoek heb bestudeerd zijn slechts ter aanvulling op 

de empirische gegevens gebruikt. Uit het empirisch onderzoek, oftewel de interviews en 

observaties, zijn onderwerpen naar voren gekomen die ook in de documenten vermeld staan.  

Zodoende is er daar waar nodig een vergelijking gemaakt.  

 

2.3.3 Kwaliteitscriteria 

In deze paragraaf staan de kwaliteitscriteria centraal. Aandacht zal worden besteed aan de 

navolgbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van het onderzoek.  

 

Mijn onderzoek naar het Wijkgericht Werken is kwalitatief en interpretatief van aard. Dit 

heeft gevolgen voor de mate waarin mijn onderzoeksgegevens, die onder andere verkregen 

zijn door middel van interviews en observaties, toetsbaar en herhaalbaar zijn. (van Thiel, 2007) 

Subjectiviteit speelt immers een grote rol in kwalitatief, interpretatief onderzoek. Zowel in 

interviews alsmede in observaties zullen de gegeven interpretaties leidend zijn. In interviews 

ben ik immers geïnteresseerd in de mening van respondenten. De interpretaties, die 

respondenten gegeven hebben aan de thema’s die in de interviews besproken zijn, zijn 

uiteindelijk in de analyse opnieuw geïnterpreteerd door mij als onderzoeker hetgeen een 

dubbele interpretatie oplevert. Ook de observaties die ik uitgevoerd heb, hebben een 

subjectief karakter omdat ik vanuit mijn eigen perspectief een observatie uitvoer.  

 

Mijn onderzoek kent geen absolute waarheid. Er bestaan meerdere waarheden die gevormd 

worden door de meningen en interpretaties die gedurende het onderzoek naar voren zijn 

gekomen. Het gebruik van de term betrouwbaarheid is daarom mijns inziens niet op zijn 

plaats. Vandaar dat ik gebruik maak van de begrippen navolgbaarheid, validiteit en 

bruikbaarheid.  

 

Navolgbaarheid en validiteit  

Om de navolgbaarheid van de onderzoeksgegevens te waarborgen is het van belang een aantal 

maatregelen te nemen. Ten eerste zijn de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten en de gemaakte 

keuzes zo duidelijk mogelijk beschreven. “Zodoende kan het onderzoeksproces stap voor stap 

gereconstrueerd worden hetgeen een bijdrage levert aan de intersubjectieve 

navolgbaarheid.” (IJzendoorn ,1998:283) Ten tweede ben ik mij als onderzoeker bewust van 

storingsbronnen die van invloed kunnen zijn geweest op de interpretaties en antwoorden die 

respondenten hebben gegeven. Zo waren bijvoorbeeld niet alle cliënten even goed in staat 

antwoord te geven op de door mij gestelde vragen. De reden hiervoor was veelal gelegen in de 

lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een cliënt. Het feit dat ik als onderzoeker 

afhankelijk ben van de informatie die respondenten mij geven zou daarom als een mogelijke 

storingsbron gedefinieerd kunnen worden. Het betreft immers subjectieve informatie. Met 

betrekking tot de validiteit van het onderzoek wil ik graag onderscheid maken tussen interne 

en externe validiteit.  

 

Interne validiteit  

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie, meningen en opvattingen heb ik 

getracht een representatieve selectie te maken van de respondenten. De respondentengroep 

varieert van cliënt en Moveoo tot Mensana en RiaggZuid. Het onderzoek heeft zodoende 

plaatsgevonden vanuit een breed perspectief hetgeen ervoor heeft gezorgd dat ik mij als 

onderzoeker een goed beeld heb kunnen vormen van het vraagstuk. Het aantal respondenten 

en de verscheidenheid van posities kan dan ook gezien worden als een sterkte van mijn 

onderzoek. Doordat ik zesentwintig mensen in verschillende posities heb gesproken ben ik als 
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onderzoeker immers in staat gesteld veel informatie te vergaren vanuit verschillende 

perspectieven. De interne validiteit heb ik vervolgens getracht te waarborgen door de 

begrippen die ik in mijn onderzoeksvraag en deelvragen heb gebruikt te operationaliseren in 

een topiclist. Door de subjectieve informatie die ik uit interviews heb verkregen en die 

vervolgens door mij als onderzoeker opnieuw geïnterpreteerd is,  is het echter moeilijk te 

beoordelen of hetgeen bedoeld was uiteindelijk ook gemeten is.  

 

Externe validiteit  

De resultaten die zijn voortgekomen uit mijn onderzoek zijn moeilijk generaliseerbaar. Het 

betreft immers subjectieve, contextgebonden gegevens hetgeen slechts leidt tot generalisatie 

van de onderzochte eenheden. De mate waarin generaliseerbaarheid gewenst is, is echter 

beperkt omdat het onderzoek zich specifiek richt op het Wijkgericht Werken binnen Moveoo.  

 

Bruikbaarheid 

De resultaten dienen praktisch bruikbaar te zijn voor Moveoo en hebben ten doel beter inzicht 

te krijgen in het Wijkgericht Werken en de wensen van cliënten. Om deze praktische 

bruikbaarheid te bewerkstelligen zijn de resultaten samengevat in een aantal duidelijke 

aanbevelingen waar Moveoo hopelijk zijn voordeel mee kan doen.  

        

Resumé  

In dit hoofdstuk is de methodologie behandeld waarbij ten eerste aandacht is besteed aan 

zowel de doel- en vraagstelling van het onderzoek alsmede de relevantie. Vervolgens is de 

onderzoeksstrategie beschreven en is de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van het 

onderzoek besproken.  

 

Het volgende hoofdstuk biedt ruimte aan de theoretische verdieping van het onderzoek.  
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Theoretisch kader  

 

In dit hoofdstuk staat de theoretische verdieping van het onderzoek centraal. De 

onderzoeksopzet heeft reeds een conceptueel kader voortgebracht waarin de richtinggevende 

concepten van het onderzoek zijn beschreven. Het conceptueel kader kan gezien worden als 

een eerste oriëntatie op het onderzoeksgebied. In de loop van het onderzoek is het conceptueel 

kader echter verder uitgebreid met voor het onderzoek relevante theorie. Deze theorie is in dit 

hoofdstuk beschreven en zal gebruikt worden bij de analyse van de onderzoeksbevindingen.  

 

In paragraaf 3.1 zal aandacht worden besteed aan het begrip organisatie. Moveoo is een 

zorgverlenende organisatie waarin de cliënt een belangrijke rol vervult. De cliënt is immers 

zorgvrager en Moveoo zorgaanbieder daar waar Moveoo een dienst levert, oftewel zorg, aan 

cliënten. Ik heb dan ook gekozen voor de concepten organisatie en dienstverlenende 

organisatie. Eerst zal het begrip ‘organisatie’ gedefinieerd worden vanuit een drietal 

perspectieven en zullen er verschillende organisatietypen benoemd worden. Paragraaf 3.2 zal 

vervolgens in het teken staan van de dienstverlenende organisatie en de actoren die in deze 

organisatie een rol spelen. In paragraaf 3.3 staat het begrip ‘samenwerking’ centraal. Moveoo 

werkt namelijk samen met Mensana en RiaggZuid op het gebied van Wijkgericht Werken. 

Eerst komen de verschillende soorten samenwerking aan bod en vervolgens zullen de 

motieven voor samenwerking besproken worden. Tenslotte belicht paragraaf 3.4 het belang 

van communicatie. Het concept communicatie zal behandeld worden omdat uit het empirische 

onderzoek is gebleken dat communicatie een cruciale rol speelt in het Wijkgericht Werken. 

Daarnaast zijn communicatie en samenwerking mijns inziens onlosmakelijk met elkaar 

verbonden.  In deze paragraaf wordt ten eerste aandacht besteed aan communicatie in het 

algemeen en de verschillende functies die communicatie vervult. Vervolgens zal de koppeling 

gemaakt worden tussen communicatie en samenwerking en communicatie en 

organisatieverandering. Deze laatste koppeling is mijns inziens van belang omdat Moveoo 

met het Wijkgericht Werken een andere manier van werken tracht te hanteren maar deze 

manier van werken bij veel medewerkers niet bekend is.  

 

3.1 De organisatie  

Alvorens over te gaan tot de theoretische verdieping van het onderzoek is het van belang stil 

te staan bij de term ‘organisatie’. Want wat is een organisatie eigenlijk en wat voor type 

organisatie is Moveoo. Siebers, Verweel en de Ruijter zijn van mening dat er geen eenduidige 

beschrijving bestaat van een organisatie maar dat de definitie afhankelijk is van het 

perspectief waarmee gekeken wordt. Siebers e.a. bekijken organisaties vanuit het perspectief 

van de bedrijfskundigen, sociologen en antropologen.  

 

Een bedrijfskundige ziet een organisatie als “een eenheid voor productie of dienstverlening, 

waarin op basis van criteria van effectiviteit en efficiëntie producten of diensten worden 

voortgebracht. Centraal staat de doel-middelen-output relatie, de omzet en 

winstverwachting.” (Siebers e.a., 2002: 53) Dienstverlening en productie zijn de kerntaken 

van een organisatie en door middel van deze kerntaken dient de organisatie aan de behoeften 

van de maatschappij te voldoen, zo stellen bestuurskundigen. Het voldoen aan de behoeften 

van de maatschappij zoals beschreven door Siebers e.a., wordt door ten Horn (1956) 

omschreven als de externe functie van een organisatie. De sociologen zien een organisatie 

vervolgens als “een door mensen opgericht verband met als doel te produceren of te verlenen. 

Maar tegelijkertijd onderkent men dat met de productie ook de reproductie van menselijke en 

maatschappelijke verhoudingen aan de orde is.” (Siebers e.a., 2002: 54) Zowel de 

bestuurskundigen als de sociologen zijn van mening dat productie en dienstverlening de 

3 
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kerntaken van een organisatie zijn maar de sociologen voegen hier nog een socialiserende 

functie aan toe. “Produceren is tegelijk het reproduceren van verhoudingen binnen de 

maatschappij en de organisatie.” (Siebers e.a., 2002: 54) Het creëren van onderlinge 

verhoudingen en zaken als arbeidsvreugde is een belangrijke functie van een organisatie zo 

stelt ten Horn. “De interne functie betreft het nut voor de deelnemers zelf. Aan de mate 

waarin een organisatie aan haar interne functie beantwoordt, ontleent zij ten dele haar 

bestaansrecht.” (ten Horn, 1956: 18) Volgens antropologen zijn organisaties tenslotte niet 

slechts een onderneming maar ook een gemeenschap. Enerzijds is een organisatie een 

onderneming daar waar het gericht is op productie en/of dienstverlening maar anderzijds 

bestaat de organisatie uit mensen. “Mensen zijn er niet alleen en toevallig om te produceren, 

maar ze zijn er om uitdrukking te geven aan hun gemeenschapszin. De menselijke 

aanwezigheid en interactie vormen een intrinsiek doel, een waarde op zichzelf in de 

organisatie.” (Siebers e.a., 2002: 56)  

 

3.2 De dienstverlenende organisatie  

Er bestaan verschillende organisatietypen. Volberda (2004) maakt onderscheid tussen  

profitorganisaties, semioverheidsinstellingen en institutionele of non-profitorganisaties.  Hij 

stelt dat zowel profitorganisaties als institutionele of non-profitorganisaties dienstverlenend 

kunnen zijn. Echter daar waar een dienstverlenende profitorganisatie gericht is op omzet en 

winst is de non-profitorganisaties gericht op de kwaliteit van dienstverlening. (Volberda, 2004: 

280) Moveoo kan mijns inziens worden gekarakteriseerd als een dienstverlenende non-

profitorganisatieorganisatie. “Dienst verlenen is bij uitstek mensenwerk in twee betekenissen 

van het woord: werk ván mensen én werken aan, met of voor mensen.” (Gastelaars, 2006: 25) 

Moveoo biedt hulp en ondersteuning aan mensen die dit om welke reden dan ook nodig 

hebben. Er is echter geen sprake van eenrichtingsverkeer. Moveoo zet zich in voor cliënten 

maar verwacht daarnaast een actieve rol van cliënten. Ook binnen de  dienstverlenende 

organisatie, zoals beschreven door Gastelaars, is een grote rol weggelegd voor cliënten, door 

Gastelaars ook wel klanten genoemd.  “Het initiatief tot de inrichting van de dienstverlening 

ligt bij de dienstverlener, maar de klanten nemen actief deel aan de processen.” (Gastelaars, 

2006: 26) Deze actieve rol die de klant volgens Gastelaars speelt in een dienstverlenende 

organisatie wordt door Schoemaker (2007) onderschreven. Naast de actieve rol van de klant 

blijft de dienstverlener echter van groot belang, zo stelt Schoemaker. Het is juist de relatie 

tussen beiden die het succes van een organisatie bepaalt. “Klanten en medewerkers 

interacteren veel en frequent. De reputatie van de organisatie wordt in hoge mate bepaald 

door het gedrag van de medewerkers. Men beoordeelt dienstverlenende organisatie op het 

handelen van medewerkers.” (Schoemaker, 2007: 14) De grens tussen binnen en buiten is bij 

dienstverlenende organisaties dan ook flinterdun. Met het Wijkgericht Werken wil Moveoo 

het initiatief steeds meer bij de cliënt neer gaan leggen. De cliënt dient op den duur zelf aan te 

geven wat hij of zij wil, wat hier voor nodig is en wat zij van Moveoo verwachten.  

 

Een dienstverlening beoogt, volgens Gastelaars, “altijd direct of indirect iets teweeg te 

brengen in de toestand van de klanten.” (Gastelaars, 2006: 27) Zij onderscheidt vervolgens 

zes typen dienstverlenende organisaties. Twee van de door haar genoemde typen vertonen 

overeenkomsten met Moveoo. Dit zijn de professionele dienstverlening en de zogenoemde 

zorgarrangementen. De professionele dienstverlening kenmerkt zich door professionele 

kwaliteit en is gericht op individuele afnemers. Moveoo is een professionele zorginstelling die, 

afhankelijk van de inzet en mogelijkheden van de cliënt (de afnemer) oplossingen op maat 

aanbiedt. 
10

 Ook van Roekel – Kolkhuis Tanke (2008) stelt dat de professionele organisatie 
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gericht is op de dienst voor een klant en dat het bieden van oplossingen op maat kenmerkend 

zijn voor de professionele organisatie. “Feitelijk bestaat de dienst uit het onderzoeken van de 

vraag van de klant en het vinden van de meest daarbij aansluitende oplossing.” (van Roekel – 

Kolkhuis Tanke, 2008: 127 – 128) Volgens van Roekel – Kolkhuis Tanke kan deze oplossing 

zowel een bestaande oplossing betreffen als een geheel nieuwe. Gastelaars onderschrijft 

bovengenoemde kerntaak van de professionele organisatie en voegt hier aan toe dat de 

kerntaak zich uit in het “het creëren van iets of ingrijpen op professionele grondslag.” 

(Gastelaars, 2006: 24) De professionele hulpverleners van Moveoo trachten onder andere 

structuur aan te brengen in het leven van cliënten en een veilige basis te creëren voor cliënten 

die dit om welke reden dan ook zijn kwijtgeraakt. Ook Mintzberg (2006) onderschrijft de door 

Gastelaars beschreven kerntaak maar voegt hieraan toe dat de taken van een professionele 

organisatie “taken zijn die – na de gevolgde beroepsopleiding – jarenlange training en 

ervaring vragen van de uitvoerder, teneinde er in thuis te raken.” (Mintzberg, 2006 in van 

Roekel – Kolkhuis Tanke, 2008: 127) De kwaliteit  en kennis van de dienstverlener bepaalt 

volgens zowel Roekel – Kolkhuis Tanke alsmede van der Krogt (2007) in grote mate de 

kwaliteit van de dienstverlening. De professionele grondslag is van groot belang, zo stelt ook 

van der Heijden (2010). “Het zijn de professionals die de inhoudelijke kennis hebben om 

waarde toe te voegen aan de afnemers van producten of diensten van die professionele 

organisaties. Patiënten en/of cliënten komen immers voor de professionals naar een 

zorginstelling toe.” (van der Heijden, 2010: 46) Van der Aa enElfring (2003) voegen hieraan 

toe dat daar waar de geleverde diensten in dienstverlenende organisaties veelal ontastbaar zijn, 

aspecten als veiligheid, vertrouwen en inlevingsvermogen van de professional oftewel de 

dienstverlener, een grote rol spelen in de beoordeling van de dienstverlening door de klant. 

(van der Aa enElfring, 2003: 13) “In de ogen van de cliënt wordt de kwaliteit echter niet 

alleen bepaald door het eindresultaat, maar ook door het proces van de dienstverlening.” 

(van der Aa enElfring, 2003: 51)  

 

Ook de zorgarrangementen, zoals beschreven door Gastelaars, zijn op bepaalde punten 

overeenkomstig met Moveoo. “Dienstverleners in zorgarrangementen staan garant voor een 

7x24-uursbeschikbaarheid van een vorm van zorg.” (Gastelaars, 2006: 20-21) Ook Moveoo is 

een organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg verleend aan haar cliënten, in welke 

vorm dan ook. Moveoo biedt immers zowel dag- als nachtopvang. Gastelaars maakt 

vervolgens onderscheid tussen twee typen zorgarrangementen, de intramurale settingen en de 

geïndividualiseerde zorgarrangementen. In intramurale settingen, door Goffman (1961) ‘total 

institutions’ genoemd, wordt “het dagelijkse leven van klanten tot in de kleinste details inricht 

en is men geneigd om alle klanten op dezelfde manier te behandelen.” (Gastelaars, 2006: 21) 

Geïndividualiseerde zorgarrangementen daarentegen zijn zorgarrangementen die zich zo goed 

mogelijk inleven in en aansluiten op de wensen van het individu. “Het is bij zulke 

geïndividualiseerde arrangementen vooral gangbaar geworden om de klant niet meer als 

lijdend voorwerp te zien, maar als deelnemer met een duidelijke eigen inbreng.” (Gastelaars, 

2006: 21) Busch (2006) voegt hieraan toe dat geïndividualiseerde zorgarrangementen uitgaan 

van “de mondige zorgvrager die zelf weet wat hij verwacht van de hulpverlening.” (Busch, 

2006: 68) Hoewel er steeds meer ruimte komt voor het eigen initiatief van klanten en 

individuele verschillen, “draagt de organisatie nog steeds de eindverantwoordelijkheid voor 

datgene wat er met haar individuele klanten gebeurt.” (Gastelaars, 2006: 21) Ook binnen 

Moveoo wordt het eigen initiatief van klanten/cliënten ondersteunt. “We ondersteunen 

cliënten om de grenzen van hun eigen mogelijkheden te (ver)kennen en die ook op te zoeken. 

We wijzen mensen op hun eigen verantwoordelijkheid en we helpen hen daarbij.” Concept 

Beleidsplan Moveoo 2012 – 2016: 5) Moveoo kan dan ook gekarakteriseerd worden als een 

geïndividualiseerd zorgarrangement.  
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3.2.1 Actoren in de dienstverlenende organisatie    

In zowel de professionele dienstverlening alsmede de geïndividualiseerde zorgarrangementen 

zijn een drietal actoren te onderscheiden. De cliënt/klant, de professional en de bestuurder. In 

deze paragraaf zal aan alle drie de actoren aandacht worden besteed. Door de meeste auteurs 

wordt de term ‘klant’ gebruikt in plaats van ‘cliënt’. Hoewel de term ‘cliënt’ meer passend is 

voor mijn onderzoek zal ik in dit theoretisch kader de term ‘klant’ aanhouden om verwarring 

te voorkomen.  

 

De klant  

Zowel Gastelaars en van der Aa enElfring als van der Krogt zijn van mening dat de klant een 

bijdrage dient te leveren aan het dienstverleningsproces. “De klant speelt in het 

dienstverleningsproces vaak een actieve rol, hij creëert samen met de dienstverlener de 

dienst.” (van der Krogt, 2007: 108) De bijdrage die klanten leveren is daarbij afhankelijk van 

de “eisen die ze stellen en de rol die ze zelf kunnen en willen spelen bij de dienstverlening.” 

(van der Aa enElfring, 2003: 50) Er is altijd sprake van interactie tussen de professional en 

klant, zo stelt Gastelaars. “Bij dienstverleners moeten we de klant zien als dé deelnemer aan 

het primaire proces.” (Gastelaar, 2006: 26) Van der Aa en Elfring voegen hier aan toe dat hoe 

intensiever de interactie tussen klant en professional is, hoe groter ook de invloed is die de 

klant uitoefent op de dienstverlening. De klant kan vervolgens verschillende functies 

vervullen binnen het dienstverleningsproces, zo stellen van der Aa en Elfring.  Zij 

onderscheiden zes functies namelijk: opdrachtgever, coproducent, marketeer, 

kwaliteitscontroleur, vernieuwer en vormgever van de organisatiecultuur  

 

De klant speelt, zoals reeds beschreven, een rol in de totstandkoming van de dienst. De klant 

vraagt immers om behandeling. “In zorginstellingen werken clienten samen met professionals 

aan hun genezingsproces.” (van der Krogt, 2007: 108 – 109) De mate waarin de klant een 

opdrachtgevende rol speelt is echter een belangrijke afweging voor de dienstverlener. “Moet 

de keuzevrijheid van klanten met het oog op potentiële schaalvoordelen zoveel mogelijk 

worden beperkt of is het juist de bedoeling dat de dienstverlening nauw aansluit bij de (vaak 

sterk uiteenlopende) wensen van klanten en moet de klant de ruimte krijgen?” (van der Aa en 

Elfring, 2003: 92) Moveoo als dienstverlenende organisatie tracht nauw aan te sluiten bij de 

wensen en behoeften van cliënten. Cliënten dienen zelf aan te geven wat zij willen en wat hier 

voor nodig is en op welke wijze Moveoo hen kan ondersteunen. Cliënten van Moveoo zijn 

echter niet slechts opdrachtgever maar kunnen ook gezien worden als coproducent. “De 

actieve inzet van de cliënt is immers voorwaarde voor succes in de gezondheidszorg.” (van 

der Aa en Elfring, 2003: 93) De ervaringen die klanten hebben met de dienstverlening wordt 

vaak via mond-tot-mondreclame verspreid. Zodoende zijn klanten ook marketeers. 

“Bestaande klanten kunnen door middel van het overbrengen van positieve ervaringen een 

belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van onzekerheid bij potentiële afnemers en 

hiermee aan de verkoop of promotie van de dienst.” (van der Aa en Elfring, 2003: 94) Daar 

waar de klant een integraal onderdeel is van het dienstverleningsproces, is de klant ook 

kwaliteitscontroleur. “De fysieke aanwezigheid van de cliënt stelt de dienstverleners in staat 

tijdens of direct na de dienstverlening te informeren naar de ervaringen van de cliënt met 

betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening. Dit kan zowel informeel als formeel.” (van 

der Aa en Elfring, 2003: 94) Ook kan de klant gezien worden als vernieuwer. Daar waar van 

klanten verwacht wordt dat zij een actieve rol vervullen in het dienstverleningsproces worden 

klanten in staat gesteld mee te denken over de invulling ervan. De uiteenlopende problematiek 

bij cliënten van Moveoo zorgt er vervolgens voor dat de professionals/dienstverleners zich 

continue moeten blijven ontwikkelen om aan de vraag te kunnen voldoen. Klanten leveren 

zodoende een bijdrage aan de kennisverwerving van de dienstverleners, aldus van der Aa en 
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Elfring. Tenslotte kan de klant gezien worden als vormgever van de organisatiecultuur. “Door 

de aanwezigheid van de klant in het bedrijf, komt hij in aanraking met veel aspecten van de 

organisatiecultuur. Bij high-contact dienstverleners kan de klant door zijn gedrag invloed 

hebben op de normen en waarden in de organisatie.” (van der Aa enElfring, 2003: 95)  

 

In tegenstelling tot van der Aa enElfring onderscheiden Kemper, Visser en Engelen (2010) 

slechts drie klantfuncties binnen het dienstverleningsproces, namelijk: de klant als 

regievoerder, de klant als coproducent en de klant als toetser. De klant als regievoerder komt 

in grote lijnen overeen met de klant als opdrachtgever, zoals beschreven door van der Aa en 

Elfring. Zowel van der Aa en Elfring als Kemper e.a. stellen dat de klant binnen de door de 

dienstverlenende organisatie gestelde grenzen, bepaalt hoe de dienst eruit ziet. Kemper e.a. 

benoemen evenals van der Aa en Elfring de functie van coproducent. Daar waar van der Aa 

en Elfring stellen dat de inbreng van de cliënt bepalend is voor het succes van de 

dienstverlening stellen Kemper e.a. dat de rol van de dienstverlener niet onderschat moet 

worden en er vooral sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. “Voor deze variant 

komen met name klanten in aanmerking voor wie volledige zelfsturing net een brug te ver is.” 

(Kemper e.a., 2010: 9) De laatste functie die Kemper e.a. onderscheiden is de klant als toetser. 

Deze functie is overeenkomstig met de door van der Aa en Elfring genoemde functie van 

kwaliteitscontroleur. Echter daar waar van der Aa en Elfring spreken over de controle van de 

kwaliteit van de dienstverlening hebben Kemper e.a. het voornamelijk over de tevredenheid 

van klanten. Deze derde functie toetst of de geleverde diensten in lijn zijn met de wensen, 

behoefte en verwachtingen van de klant.  

 

De professional  

Zorg en ondersteuning, hetgeen Moveoo voor staat, begint volgens Buntinx en van Gennep 

(2007) bij de hulpbehoevende en zijn of haar vragen. De kwaliteit van dienstverlening wordt 

volgens van der Aa en Elfring echter niet slechts bepaald door de input van de klant maar ook 

de professional oftewel de dienstverlener speelt een belangrijke rol. “De kwaliteit van 

diensten is in belangrijke mate het resultaat van de wijze waarop het personeel in een 

specifieke situatie handelt.” (van der Aa en Elfring, 2007: 104)  Volgens Mintzberg zijn de 

werkzaamheden van een professional te verdelen in: “het categoriseren of diagnosticeren van 

de behoeften van de cliënt en het uitvoeren van het aangewezen oplossingproces.” 

(Mintzberg,1991: 183 in Kapteyn, 2006: 288)  Om tot een categoriseerring of diagnose te 

komen, is interactie met de klant, zoals reeds door diverse auteurs beschreven, van groot 

belang. Naast de interactie die er bestaat tussen professional en klant interacteren 

professionals ook met andere actoren zoals collega’s en leidinggevende, zo stelt van der Krogt. 

Hij maakt vervolgens onderscheid tussen twee soorten interacties. Enerzijds de sociale 

interactie en anderzijds de functionele oftewel instrumentele interactie. In de dienstverlening 

is zowel sprake van sociale als functionele interactie. “In de dienstverlening en zeer zeker in 

de leerprocessen, vormen sociale interacties een wezenlijk aspect van de technologie om 

processen uit te voeren en te veranderen. Het creëren van sociale verbanden, zoals 

werkverbanden en leerverbanden is een zeer belangrijk mechanisme in de dienstverlening. 

Sociale interactie is daarom tevens functionele interactie in dienstverlening.” (van der Krogt, 

2007: 108 - 109) Ook Goffman (1959) onderschrijft het belang van sociale verbanden. Door 

middel van sociale interactie komt de rolverdeling tussen klant en professional tot stand 

waardoor een onderlinge band ontstaat.  Evenals van der Krogt ziet van Asseldonk (2000) het 

nut van de sociale interactie. Sociale interactie kan immers een bijdrage leveren aan het naar 

behoren uitwisselen van functioneel nut, oftwel de dienst.  
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Koopmans (2006) stelt vervolgens dat de professional steeds meer te maken heeft met 

veranderingen in de organisatie en dat deze veranderingen invloed hebben op hun werk. 

“Organisaties verwachten doorgaans van professionals dat zij adequaat kunnen inspelen op 

veranderingen die zich tijdens het werk voordoen, zonder hiervoor richtlijnen aan te bieden.” 

(Koopmans, 2006: 10)  Koopmans ervaart dit als een (te) hoge eis daar waar de ondersteuning 

vanuit de organisatie vaak achterblijft. Gastelaars onderschrijft deze tendens maar voegt eraan 

toe dat ook maatschappelijke ontwikkelingen invloed uitoefenen op de professional. 

“Georganiseerde dienstverleners werken onder de regie van de voor hen bepalende 

kernwaarden, de bottom-line, maar ook die staan regelmatig ter discussie. Dienstverleners 

worden steeds vaker geconfronteerd met een nogal uiteenlopend en soms zelfs tegenstrijdig 

eisenpakket. Ze zijn dus niet alleen extra kwetsbaar omdat ze voor, met of aan mensen werken 

maar ook omdat er maatschappelijk van alles van ze wordt verwacht.” (Gastelaars, 2006: 27) 

Verschillende auteurs verwachten dat professionals, gezien bovengenoemde ontwikkelingen, 

in de toekomst meer op basis van individuele verantwoordelijkheid en eigen initiatief gaan 

handelen.   

 

De bestuurder 

Naast de klant en de professional speelt ook de bestuurder een rol in de dienstverlenende 

organisatie. Dienstverlenende orgsanissatie werden volgens Gastelaars voorheen veelal 

gemanaged door voormalige professionals. Tegenwoordig is dit echter veel minder het geval. 

De bestuurders van dienstverlenende organisaties zijn steeds vaker speciaal opgeleide mensen.  

Mintzberg (1990) maakt onderscheid tussen tien rollen die bestuurders, oftewel managers, aan 

kunnen nemen en verdeeld deze onder in drie groepen. 

 1.  Sociale rollen. “De sociale rollen omvatten relaties met andere mensen, 

voortvloeiend uit de status en autoriteit van de manager.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 

53) Vanuit de sociale rol kan een manager gezien worden als een boegbeeld, een leider of een 

tussenpersoon.  Een boegbeeld is volgens Mintzberg de makkelijkste rol voor een manager. 

“De manager is een symbool en vertegenwoordigt de formele organisaties.” (Mintzberg, 

1990 in Mullins, 2007: 53) De rol van leider is echter een van de belangrijkste rollen van een 

manager. “Door de autoriteit van de manager is hij of zij verantwoordelijk voor het motiveren 

en aansturen van het personeel.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) Tenslotte kan de 

leider vanuit zijn sociale rol als tussenpersoon gezien worden oftewel “de schakel tussen de 

organisatie en de omgeving.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) Ook Keuning erkent de 

rol van tussenpersoon daar waar hij stelt dat “een leidinggevende in de uitoefening van zijn 

functie steeds op een knooppunt staat tussen zijn organisatie en zijn externe 

organisatieomgeving en maatmaatschappelijke omgeving.” (Keuning, 1991: 44)  

 2. Informatieve rollen. “De informatieve rollen hebben te maken met het verzamelen 

en vespreiden van de informatie die voortvloeit uit de sociale rol van de manager.” 

(Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) Vanuit de informatieve rol kan een manager gezien 

worden als een monitor, verspreider of woordvoerder. De manager als monitor verzamelt 

formele en informele informatie “om de organisatie en de omgeving beter in kaart te 

brengen.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) De informatiebronnen kunnen hierbij 

zowel intern als extern zijn.  De manager als verspreider “verspreid extern en intern 

verkregen informatie in de organisatie.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) Mintzberg 

stelt hierbij dat het verstrekken of doorgeven van informatie cruciaal is voor het 

organisatieproces. Keuning onderschrijft het belang van de manager als verspreider. “Een 

leidingingevende moet bereid zijn steeds uit te leggen waarom iets gedaan wordt. Dit om 

ervoor te zorgen dat de resulaten ook voldoen aan de vooraf gestelde doeleinden en eisen.” 

(Keuning, 1991: 44)  Tenslotte benoemt Mintzberg de manager als woordvoerder. “Deze rol 

omvat de manager als formele autoriteit bij het verstrekken van infromatie aan mensen buiten 
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de eigen unit, zoals de raad van bestuur, leveranciers, klanten, overheidsinstellingen en de 

pers.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) 

 3. Besluitvormingsrollen. “Deze rollen omvatten het nemen van strategische 

beslissingen voor de organisatie, op basis van status, autoriteit en beschikbare informatie.” 

(Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) Vanuit de besluitvormingsrol kan een manager gezien 

worden als ondernemer, probleemoplosser, verstrekker van middelen of onderhandelaar. De 

manager als ondernemer “omvat het in gang zetten en plannen van beheerste veranderingen 

door middel van het aangrijpen van mogelijkheden of het oplossen van problemen en het 

nemen van maatregelen om de bestaande situatie te verbeteren.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 

2007: 53) De manager als probleemoplosser tracht adequaat te reageren op situaties en/of 

omstandigheden die om een oplossing vragen. Als verstrekker van middelen “gebruikt de 

manager zijn of haar formele gezag om te bepalen waar middelen zoals tijd, geld, materiaal 

en personeel ingezet worden.” (Mintzberg, 1990 in Mullins, 2007: 53) De manager als 

onderhandelaar neemt ten slotte vanuit zijn of haar positie en het daarbij horende gezag deel 

aan onderhandelingen met derden.  

 

Daar waar Mintzberg drie overkoepelende rollen onderscheidt, maakt Keuning onderscheid 

tussen twee rollen namelijk de constituerende rol en de dirigerende rol. Onder de 

constitutionerende rol verstaat Keuning “taken die betrekking hebben op het vooruitzien, 

voorspellen, plannen en organiseren.” (Keuning, 1991: 45) Deze rol is mijns inziens op 

bepaalde punten overeenkomstig met de informatieve rol, zoals beschreven door Mintzberg. 

Vanuit zowel de constitutionerende rol alsmede de informatieve rol verzorgt de manager 

immers “de nodige communicatiekanelen om in de informatie behoeften te voorzien.”  

(Keuning, 1991: 45) De dirigerende rol heeft vervolgens betrekking op het “op gang brengen 

van, het richting geven aan, het toezicht houden op en het controleren en bijsturen van de 

uitvoerenden handelingen.” (Keuning, 1991: 45) Ook deze rol is op enkele punten 

vergelijkbaar met de door Mintzberg genoemde rollen. Zowel de sociale rol van Mintzberg als 

de dirigerende rol van Keuning heeft onder andere betrekking op het aansturen en motiveren 

van personeel. Tenslotte is de manager vanuit de besluitvormings rol en de dirigerende rol 

belast met het opgangbrengen van uitvoerende handelingen. Wierdsma en Swieringa (2002) 

zijn echter van mening dat een manager slechts één rol heeft namelijk “het activeren van 

mensen tot het gewenste gedrag.” (Wierdsma en Swieringa, 2002: 32)   

 

Een manager in een professionele dienstverlenende organisatie en/of een zorgarragement 

heeft te maken met professionals. Zowel Weggeman (1992) en Wierdsma en Swieringa als 

van Roekel en Kolkhuis zijn van mening dat leidinggeven aan professionals vaak lastig is. 

“Het lastige zit in het feit dat professionals moeilijk stuurbaar zijn en zich regelmatig 

beroepen op hun professionele autonomie”, zo stelt van Roekel – Kolkhuis. (van Roekel-

Kolkhuis, 2008: 141). Labrie (2011) stelt echter dat de moeilijkheid ligt in het feit dat 

managers en professionals een eigen logica hebben en hanteren. De logica van de manager is 

gebaseerd op “een organisatieperspectief waarbinnen het behalen van afgesproken prestaties 

en processturingen een belangrijke leidraad zijn voor het handelen.” (Labrie, 2011: 102) 

Verzakelijking, eenduidigheid, taakgerichtheid en fragmentarisering zijn volgens Labrie 

kenmerken van de logica van de manager. De logica van de professional daarentegen is 

gebaseerd op de zogenoemde ‘leefwereld’ waarin meervoudigheid en complexiteit een grote 

rol speelt. Daar waar de manager gericht is op de organisatie is de professional puur gericht 

op het verlenen van hulp waarvoor “intuïtieve ambachtelijkheid en belichaming zijn 

belangrijke onderdelen van de professional.” (Labrie, 2011: 103) De logica van de 

professional verhoudt zich zodoende moeizaam tot de logica van de manager. “De hang naar 
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eenduidigheid en taakgerichtheid, dominant in de managementlogica sluit niet aan bij de 

problematiek in de leefwereld die vaak meervoudig en complex is.”  (Labrie, 2011: 103)  

 

3.3 Samenwerking  

Het Wijkgericht Werken van Moveoo is ontstaan uit de samenwerking met Mensana en 

RiaggZuid. In deze paragraaf staat daarom de theoretische verdieping van het begrip 

samenwerking centraal. Eerst zal aandacht worden besteed aan het soort samenwerking en 

vervolgens zullen de motieven voor samenwerking worden besproken.  

 

De samenwerking tussen Moveoo, Mensana en RiaggZuid kan volgens Keuning gezien 

worden als een partiële en wellicht incidentele samenwerking. Hij stelt dat “in gevallen van 

partiële samenwerking de omvang van de gebieden waarop wordt samengewerkt beperkt is.” 

(Keuning, 1991: 18) De drie zorginstellingen werken slechts samen op het gebied van het 

Wijkgericht Werken. Daarnaast is de samenwerking incidenteel van aard omdat de “tijdsduur 

waarvoor de samenwerking wordt aangegeven beperkt is.” (Keuning, 1991: 18) De 

samenwerking tussen de zorginstellingen zal waarschijnlijk eind dit jaar eindigen, tenminste 

in de huidige vorm. Volgens Caris (2007) kan de samenwerking tussen de zorginstellingen 

echter gedefinieerd worden als verticale samenwerking. Verticale samenwerking is volgens 

Caris immers “samenwerking tussen bedrijven met elkaar aanvullende diensten in eenzelfde 

regio en gericht op dezelfde populatie van cliënten.” Moveoo, Mensana en RiaggZuid 

bevinden zich alle drie in Limburg en hebben een vestiging in Roermond. Daarnaast zijn zij 

alle drie gericht op het ondersteunen en begeleiden van hulpbehoevenden. Het doel van 

verticale samenwerking is volgens Caris “het op elkaar afstemmen van de dienstverlening, het 

opvullen van hiaten en het vermijden van overlap.” (Carris, 2007: 86)  

 

3.3.1 Motieven voor samenwerking  

Vermeylen en Heene (1999) zijn van mening dat organisaties door middel van samenwerking 

in staat worden gesteld van elkaar te leren en nieuwe kennis te creëren. Zij zien dit dan ook 

als dé reden om tot samenwerking te besluiten. Feringa, Piëst en Ritsema (1991) stellen echter, 

dat het bij samenwerking slechts gaat om het bundelen van krachten. Weening, van der 

Heijden, Hertogh, Hobma en Bult-Spiering (2005) benoemen vervolgens vijf redenen om 

samen te werken, namelijk:  

1. “Het verbreden van aanbod en opbrengsten 

2. Efficiënter werken  (bijvoorbeeld goedkoper)  

3. Meer kwaliteit 

4. Passender risicoverdeling (partijen dragen die risico’s die zij het beste kunnen beïnvloeden 

en in staat zijn te dragen)  

5. Breder draagvlak” (Weening e.a., 2005: 47) 

 

Camps (2004) daarentegen, maakt onderscheid tussen zes motieven voor samenwerking. Een 

aantal van deze motieven zijn overeenkomstig met die van Weening e.a. maar hij voegt ook 

enkele nieuwe motieven toe. Zo stelt Camps dat de huidige wet- en regelgeving een reden kan 

zijn om samen te werken. Door overheidsbeslissingen kunnen organisaties immers 

genoodzaakt zijn elkaar op te zoeken. Ook machtsongelijkheid kan tot samenwerking leiden, 

daar waar machtige organisaties samenwerking af kunnen dwingen bij organisaties met 

minder macht, aldus Camps. Vervolgens is Camps van mening dat wederzijds belang een 

motief is voor samenwerking. Dit motief komt mijns inziens overeen met vier van de door 

Weening e.a. genoemde motieven. Het verbreden van aanbod en opbrengsten, efficiënter 

kunnen werken, het leveren van meer kwaliteit en het ‘verdelen’ van risico’s kunnen alle vier 

immers gezien worden als belangen die beide organisaties nastreven.  
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Zorginstellingen zoals Moveoo zijn bij uitstek organisaties die gebaat zijn bij een hoge mate 

van efficiëntie. Zeker gezien de talrijke bezuinigingen op de gezondheidszorg. Het efficiëntie 

motief wordt zodoende ook door Ariëns, Hollands en Strijbos (2003) onderschreven.  

“Samenwerking is nodig om de kwaliteit van werkprocessen te verbeteren en de zorg in plaats 

van aanbodgericht, vraaggericht en ‘op maat’ te maken. ‘Op maat’ wil zeggen dat de zorg 

effectief, efficiënt en cliëntvriendelijk is; zorg die voldoet aan de reële behoeften van de 

cliënt.” (Ariëns, Hollands en Strijbos, 2003: 37) Samenwerking dient in dit verband echter 

niet als doel op zich gezien te worden maar als middel. Tenslotte noemt Camps 

reputatieverbetering als een mogelijk motief. “Wanneer een bedrijf het goed doet of wanneer 

een samenwerkingsverband een goede naam heeft, kan het meeliften op deze naam, door aan 

te sluiten, een positief effect hebben op een organisatie. Succesvolle samenwerkingen oefenen 

een aantrekkingkracht uit op andere instellingen die zich graag willen aansluiten.”  (Camps, 

2004: 80) Door middel van samenwerking kunnen organisaties mogelijk het draagvlak voor 

hun werk verbreden.  

 

De motieven die zowel Camps als Weening e.a. onderscheiden zijn veelal positief van aard. 

Dit wil zeggen dat organisaties tot samenwerking besluiten omdat ze daar allebei hun 

voordeel mee kunnen doen. Samenwerking die voortkomt uit wet- en regelgeving of 

machtsongelijkheid is echter negatief van aard daar waar het als het ware wordt opgelegd. Dit 

is mijns inziens niet bevorderend voor de samenwerking. Een samenwerking heeft immers 

meer kans van slagen als het uit eigen motivatie tot stand komt.  

Weening e.a. onderscheiden vervolgens vier eisen waar een succesvolle samenwerking aan 

moet voldoen, namelijk:  

1. “Duidelijkheid, dat wil zeggen heldere doelstellingen en verwachtingen 

2. Flexibiliteit om te reageren op nieuwe omstandigheden 

3. Daadkracht om tijdig (deel)resultaten te behalen 

4. Respect voor elkaar belangen en onderling vertrouwen” (Weening e.a., 2005: 48) 

 

Ook Jurg (2002) hecht sterk waarde aan bovengenoemde eisen. “Een succesvolle 

samenwerking berust op wederzijds vertrouwen en open communicatie.” (Jurg, 2002:  58) 

Daarnaast stelt hij dat er ook sprake moet zijn van gelijkwaardigheid en een gedeelde 

verantwoordelijkheid.   

 

3.4 Het belang van communicatie    

Het belang van communicatie binnen zowel een samenwerking als een organisatie wordt door 

diverse auteurs onderschreven. In deze paragraaf zal eerst aandacht worden besteed aan 

communicatie in het algemeen. Vervolgens zal de koppeling gemaakt worden tussen 

communicatie en samenwerking en communicatie en organisatieverandering. Deze laatste 

koppeling is, zoals reeds in de inleiding beschreven, van belang omdat Moveoo met het 

Wijkgericht Werken een andere manier van werken tracht te hanteren maar deze manier van 

werken bij veel medewerkers niet bekend is. In deze paragraaf wil ik dan ook het belang van 

communicatie bij organisatieveranderingen inzichtelijk maken.  

 

Stoter (2009) stelt dat “communicatie dé kritische succes- en faalfactor van 

organisatieprocessen is voor organisaties.” (Stoter, 2009: 11) Keuning onderschrijft de 

mening van Stoter en voegt hier aan toe dat men “zonder goede informatie geen beslissingen 

kan nemen en zelfs niet eens weet dat er zich ergens in de organisatie problemen voordoen.” 

(Keuning, 1991: 167) Keuning is dan ook van mening dat een organisatie tijdig informatie 

moet verschaffen en dat deze informatie overzichtelijk en toegankelijk moet zijn voor 

iedereen.  Zowel Stoter als Roomer en van Tilborgh (2001) maken vervolgens onderscheid 
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tussen interne en externe communicatie. “Interne communicatie is de communicatie binnen de 

organisatie en externe communicatie de communicatie tussen de organisatie en de 

omgeving.” (Stoter, 2009: 29 – 30) Roomer en van Tilborgh stellen dat interne communicatie 

ten doel heeft “medewerkers te informeren, overtuigen en motiveren.” (Roomer en van 

Tilborgh, 2001: 1999) Aanvullend hierop onderscheiden Veenman en van Doorn (1997) vier 

redenen waarom er binnen organisaties gecommuniceerd wordt en er dus sprake is van interne 

communicatie. Deze redenen zijn: “de behoefte aan informatie, de behoefte tot expressie, de 

behoefte te beïnvloeden en de behoefte af te stemmen.” (Veenman en van Doorn, 1997: 19) 

De behoefte om zaken op elkaar af te stemmen is volgens Waardenburg (2003) van groot 

belang omdat “afstemming bijdraagt aan de beeldvorming van de totale organisatie, de visie 

en het tot stand komen van de doelstellingen van een bedrijf.” (Waardenburg, 2003: 33) Ook 

volgens Roomer en van Tilborgh  dient interne communicatie onder andere ingezet te worden 

voor het geven van inzicht in doelen, missie en visie. Daarnaast stellen Roomer en van 

Tilborgh dat interne communicatie ervoor kan zorgen dat de inzet en betrokkenheid van 

medewerkers optimaal is hetgeen volgens de auteurs van groot belang is voor het goed 

functioneren van een organisatie. (Roomer en van Tilburg, 2001)  

 

Het doel van externe communicatie wordt vervolgens door Brenters (1999) omschreven als 

“het verstrekken van informatie aan de doelgroepen van de organisatie die ervoor zorgen dat 

producten en diensten worden afgenomen.” (Brenters, 1999: 231)  Volgens Waardenburg gaat 

het echter niet alleen om het verstrekken van informatie aan de doelgroep van de organisatie. 

“Het gaat niet alleen om het overdragen van kennis maar ook om het creëren van draagvlak 

(houding) en het verkrijgen van medewerking (gedrag).” (Waardenburg, 2003: 63) Door 

externe communicatie kun je als organisatie het werk dat je verricht inzichtelijk maken voor 

de buitenwereld en zodoende draagvlak creëren en je als organisatie profileren.  

 

3.4.1 Functies van communicatie  

Communicatie vervult diverse functies. Robbins en Judge (2011) kennen vier functies toe aan 

communicatie.  

 

1. Controle. Door middel van communicatie krijgen leidinggevende en medewerkers inzicht 

in elkaars bezigheden.  

2. Motivatie. Door middel van communicatie kan “een organisatie medewerkers vertellen wat 

ze precies moeten doen, hoe goed ze het doen en wat ze kunnen doen om prestaties te 

verbeteren die onder de maat blijven.” (Robbins en Judge, 2011: 246) Koeleman 

onderschrijft deze functie. Hij stelt dat er “een sterk verband is tussen allerlei aspecten van 

interne communicatie en zaken als betrokkenheid, motivatie, identificatie en het wij-gevoel.” 

(Koeleman, 2006: 33) 

3. Uiting van emoties. Communicatie stelt mensen in staat zowel hun positieve als negatieve 

emoties te uiten.   

4. Informatievoorziening. Door middel van communicatie kan de organisatie van 

noodzakelijke informatie worden voorzien.  Deze functie wordt door Koeleman ook wel 

omschreven als ‘het faciliteren van werkprocessen’. “Uiteindelijk moeten alle taken en 

processen bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelen.” (Koeleman, 2006: 32) Het 

verschaffen van informatie is hierbij van groot belang. 

 

Naast de reeds genoemde functies vult Koeleman Robbins en Judge aan door te spreken over  

‘het richten van de organisatie’ als functie van communicatie. Het richten van de organisatie 

heeft betrekking op “het bewerkstelligen van gezamenlijke doelen en een gezamenlijke koers 

voor de hele organisatie.” (Koeleman, 2006: 34) Stoter onderschrijft deze door Koeleman 
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omschreven functie maar noemt dit de ‘corporate identiteitsfunctie’. Deze functie is volgens 

Stoter noodzakelijk daar waar communicatie bij kan dragen aan het ontstaan van één identiteit 

binnen een organisatie. Robbins e.a. stellen tenslotte dat alle vier de functies even belangrijk 

zijn in het functioneren van een organisatie.  

 

3.4.2 Communicatie en samenwerking 

Samenwerking tussen twee organisaties vraagt volgens Keuning directe en open 

communicatie. Communicatie en samenwerking zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar 

verbonden, zo stelt van Betsbrugge (2006). “Als de informatiedoorstroming niet soepel 

verloopt, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de samenwerking en als de kwaliteit van de 

samenwerking niet optimaal is zal dat gevolgen hebben voor de informatievoorziening.” (van 

Betrsbrugge, 2006: 112) Verhoest, Legrain en Bouckaert (2003) zijn echter van mening dat 

“men vooraleer de samenwerking te beginnen, tijd  en middelen moet besteden aan de 

overtuiging van de partners, de werknemers en de belanghebbenden over het nut van de 

samenwerking. Eén van deze actoren vergeten kan het succes van de samenwerking 

ondermijnen.” (Verhoest e.a., 2003: 196) De communicatie binnen een 

samenwerkingsverband dient volgens Verplaetse (2008), Stoter en Keuning zowel formeel als 

informeel plaats te vinden. Informele communicatie kan volgens Keuning gezien worden als 

“aanvulling op de formele communicatie.” (Keuning, 1992: 220) Reesink en de Hoog (2000) 

zijn het op dit punt eens met Keuning en stellen dat formele communicatie het belangrijkste is. 

“Om de transparantie van de communicatiestructuur te behouden is het van het grootste 

belang dat duidelijk is en blijft hoe taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en welke 

communicatieve taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.” (Reesink en Hoog, 2000: 39) 

Bos en Mastenbroek (1998) zijn echter van mening dat informele communicatie aan belang 

wint als de formele communicatie niet toereikend is.  

 

3.4.3 Communicatie en organisatieverandering  

Wanneer organisaties te maken krijgen met een organisatieverandering is communicatie van 

groot belang, zo stelt Stoter. Een succesvolle implementatie valt of staat immers met 

onderlinge communicatie. “Het vertrouwen en het positieve beeld van een organisatie bij 

haar relevante doelgroepen (intern en extern) zal onder andere bepaald worden door de 

effectiviteit van informatievoorziening en –verwerking.” (Stoter, 2009: 13) Zomer en de 

Natris (2009) onderschrijven het belang van communicatie daar waar zij stellen dat 

organisatieveranderingen vaak stuklopen op het gebied van communicatie. Ook Kotter (1995) 

erkent het belang van communicatie. Dit blijkt uit het onderscheid dat hij maakt tussen 

factoren die mogelijk van invloed zijn op het al dan niet slagen van een 

organisatieverandering. Het communiceren en uitdragen van de verandering blijkt hierbij een 

cruciale rol te spelen.  Zo is hij van mening dat, wil de verandering kans van slagen hebben, 

medewerkers het belang van de verandering in moeten zien. “Urgentie zorgt voor motivatie 

bij betrokkenen.” (Kotter, 1995 in Zomer en de Natris, 2009: 39) Daarnaast ligt er volgens 

Kotter een belangrijke taak bij het zogenoemde ‘verandermanagement’. “Er is een krachtige 

coalitie met een gedeelde opvatting nodig die buiten de bestaande hiërarchie en 

verwachtingen opereert.” (Kotter, 1995 in Zomer en de Natris, 2009: 39)  Ook het ontbreken 

van een duidelijke visie of het onvoldoende uitdragen van een visie, leidt volgens Kotter tot 

problemen. “Het is belangrijk een aantrekkelijk beeld van de toekomst te communiceren, dat 

als duidelijk statement dient waartoe alle acties leiden. Betrokkenen moeten weten “waar ze 

het voor doen”, aldus Kotter. (Kotter, 1995 in Zomer en de Natris, 2009: 39) Kotter stelt 

vervolgens dat het voor betrokkenen van belang is om resultaat te zien. “Om de aandacht vast 

te houden moeten zichtbare resultaten geboekt worden, ook op de korte termijn.” (Kotter, 

1995 in Zomer en de Natris, 2009: 39)  Tenslotte is hij van mening dat, wil een verandering 
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effect hebben op de lange termijn, “de verandering zich moet verankeren in de 

organisatiecultuur.” (Kotter, 1995 in Zomer en de Natris, 2009: 39) Het hebben van gedeelde 

waarden en normen is hierbij van groot belang.   

 

Stoter is vervolgens van mening dat persoonlijke communicatie het meest effectief is bij 

organisatieveranderingen. “Voor de functie en doelstellingen die men beoogt te bereiken blijkt 

vaak persoonlijke communicatie effectiever te zijn.” (Stoter, 2009: 165) Anthonissen e.a. 

(2006) zijn daarnaast van mening dat persoonlijke communicatie een bijdrage kan leveren aan 

de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij de verandering en gemotiveerd zijn de 

verandering te laten slagen.  

 

Resumé  

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de theoretische verdieping van het onderzoek. Uit de 

theorie blijkt dat de definitie die men toekent aan het begrip ‘organisaties’ afhankelijk is van 

het perspectief waarmee gekeken wordt. Daarnaast kunnen er verschillende organisatietypen 

onderscheiden worden. Moveoo kan volgens de theorie gekarakteriseerd worden als een 

dienstverlenende organisatie. Gastelaars specificeert de dienstverlenende organisatie verder en 

stelt dat Moveoo eigenschappen heeft van zowel de professionele dienstverlening als het 

zorgarrangement. In dienstverlenende organisaties zijn volgens diverse auteurs een drietal 

actoren te onderscheiden namelijk de klant, de professional en de bestuurder. Alle drie de 

actoren hebben een eigen rol in de dienstverlenende organisatie die medebepalend is voor het 

functioneren ervan.  

 

Daar waar het Wijkgericht Werken is ontstaan vanuit de samenwerking met Mensana en 

RiaggZuid is ook aandacht besteed aan het begrip samenwerking en de motieven die een 

organisatie kan hebben om tot samenwerking te besluiten. Vervolgens is gesproken over het 

belang van communicatie bij samenwerking waarbij verschillende auteurs van mening zijn dat 

samenwerking en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Samenwerking 

tussen twee organisaties vraagt om directe en open communicatie. Tenslotte is een koppeling 

gemaakt tussen communicatie en organisatieverandering. Hieruit is gebleken dat een 

succesvolle organisatieverandering valt of staat met onderlinge communicatie. 

 

In het volgende hoofdstuk zullen de onderzoeksbevindingen beschreven worden. 
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 Mijn bevindingen  

 

In dit hoofdstuk staan de bevindingen uit de interviews, observaties en 

documentanalyses centraal. Om een goed beeld te krijgen van het Wijkgericht Werken heb ik 

drieëntwintig interviews afgenomen. Vanuit Moveoo heb ik gesproken met zeven 

medewerkers variërend van directeur tot begeleiders en veertien cliënten verspreid over drie 

locaties. Tenslotte heb ik gesproken met de kwartiermaker van zowel Mensana als RiaggZuid. 

Naast het afnemen van interviews heb ik ook observaties uitgevoerd. Gedurende de interviews 

en bezoeken aan de diverse locaties heb ik observatieaantekeningen gemaakt evenals tijdens 

een reguliere bouwgroepbijeenkomst die ik heb mogen bijwonen. De informatie die ik door 

middel van de observaties en documentenanalyses heb verkregen, zal ik daar waar mogelijk 

ter ondersteuning toevoegen aan de resultaten.  

 

Dit hoofdstuk staat in het teken van de interpretaties en meningen van de respondenten. Uit de 

resultaten zijn drie thema’s naar voren gekomen. Onderstaand zullen mijn bevindingen aan de 

hand van deze thema’s besproken worden. Daar waar ik gesproken heb met zowel 

medewerkers van Moveoo, Mensana en RiaggZuid alsmede cliënten heb ik ervoor gekozen 

om eerst per thema de bevindingen uit de interviews met medewerkers te bespreken alvorens 

ik aandacht besteed aan de cliënten.  

 

Paragraaf 4.1 zal aandacht besteden aan het Wijkgericht Werken. Ten eerste zal de betekenis 

die respondenten toekennen aan het Wijkgericht Werken uitgebreid beschreven worden. 

Daarnaast zal ook de aanleiding en doelstelling van het Wijkgericht Werken benoemd worden 

evenals de meerwaarde van het Wijkgericht Werken voor zowel Moveoo als haar cliënten. 

Daar waar de keuze voor het Wijkgericht Werken mede voort komt uit de visie van Moveoo 

zal ook de visie aan bod komen. Tenslotte zal paragraaf 4.1 aandacht besteden aan de 

samenwerking tussen Moveoo, Mensana en RiaggZuid. Het Wijkgericht Werken is immers de 

aanleiding geweest om een samenwerking aan te gaan. Paragraaf 4.2 belicht vervolgens de 

redenen waarom cliënten van Moveoo nauwelijks gebruik maken van de inloopactiviteiten. 

Daaropvolgend staat in paragraaf 4.3 de rol van de zorgverlener en de cliënt centraal. 

Aandacht zal worden besteed aan de verwachtingen die cliënten hebben ten aanzien van hun 

zorgverleners, hoe de rol van zowel de zorgverleners als de cliënt verandert en hoe deze 

‘nieuwe’ rol ervaren wordt.  

 

In de interviews zijn ook vragen gesteld over de toekomst van het Wijkgericht Werken. 

Hoewel ik de toekomst niet als een apart thema heb benoemd, acht ik het wel van belang hier 

kort aandacht aan te besteden. Paragraaf 4.4 zal zodoende in het teken staan van de toekomst 

van het Wijkgericht Werken.  

 

4.1 Het Wijkgericht Werken 

Moveoo is reeds op kleine schaal gestart met het Wijkgericht Werken in de vorm van 

inloopactiviteiten. Eén keer per maand vindt er op zondag tussen half twee en vier, in het 

Roermondse Veld, een inloopactiviteit plaats. Het aantal deelnemers vanuit Moveoo blijkt in 

de praktijk echter beperkt.  

 

“Het Wijkgericht Werken, ik weet er eigenlijk niet veel van af” 

Wanneer ik medewerkers telefonisch benader om mee te werken aan mijn onderzoek blijkt 

het merendeel niet te weten wat het Wijkgericht Werken betekent en inhoudt. Ze hebben er 

nog nooit van gehoord. Ook uit de interviews blijkt dat veel medewerkers van Moveoo niet op 

de hoogte zijn van het Wijkgericht Werken. “Ik weet er eigenlijk niet veel vanaf, ik weet 

4 
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alleen dat Henry het samen met Nora heeft opgezet en dat hij één keer in de twee weken 

helemaal zelf de uitloop organiseert.” Dat deze medewerker geen idee heeft van het 

Wijkgericht Werken blijkt uit het feit dat hij het woord ‘uitloop’ gebruikt in plaats van het 

correcte ‘inloop’ en niet weet dat de inloop één keer per maand plaatsvindt. Wanneer ik 

andere medewerkers vraag naar de betekenis die zij toekennen aan het Wijkgericht Werken 

wordt er veelal geantwoord dat ze niet op de hoogte zijn van de inhoud van het Wijkgericht 

Werken en dat de term hun niks zegt. De abstractie van de term Wijkgericht Werken wordt 

ook door de directeur erkend. Hij stelt dat het een beleidsterm is.  

 

Enkele medewerkers van Moveoo gaan er vanuit dat het Wijkgericht Werken te maken heeft 

met de wijk, de buurt en de omgeving. “Ik neem aan dat het iets te maken heeft met de 

verbinding van de stichting en de normale wijk, de maatschappij.” Het feit dat medewerkers 

zich niet bewust zijn van de invulling van het Wijkgericht Werken blijkt bijvoorbeeld 

wanneer een van de medewerkers verbaasd reageert als ik vertel dat de inloopactiviteit ook 

bedoeld is voor wijkbewoners. Vervolgens blijkt dat een aantal medewerkers via cliënten op 

de hoogte is gebracht van het Wijkgericht Werken. “Heel toevallig heb ik vorige week met 

een cliënt gesproken en die vertelde me over de inloop en het Wijkgericht Werken. Dus ik was 

eigenlijk niet op de hoogte maar toevallig kwam het ter sprake.” 

 

Maar hoe komt het dat het Wijkgericht Werken bij een groot deel van de respondenten niet 

bekend is? Enkele respondenten kennen dit toe aan een ‘overload’ aan veranderingen binnen 

Moveoo. “Moveoo is een organisatie waar de laatste jaren heel veel veranderingen hebben 

plaatsgevonden en worden doorgevoerd. Dus het kan zijn dat we binnen de organisatie te 

maken hebben met een overload aan veranderingen en informatie en dat mensen geen 

aandacht meer hebben voor weer een nieuwe veranderingen zoals het Wijkgericht Werken.” 

De respondenten vanuit Moveoo die wel op de hoogte zijn van het Wijkgericht Werken zijn 

de directeur, de initiatiefneemster van het Wijkgericht Werken en de manager extramurale 

zorg en dagbesteding. “Wat ik onder het Wijkgericht Werken versta is dat cliënten zoveel 

mogelijk integreren in de buurt of de wijk waar ze wonen. En of ze nu zelfstandig wonen met 

ambulante begeleiding van ons of dat wij er toevallig een voorziening hebben staan dat maakt 

eigenlijk niets uit. Het gaat erom dat ze mee doen aan de reguliere wijkactiviteiten omdat dat 

een bijdrage kan leveren aan het herstel van de cliënt”, aldus de directeur van Moveoo.  De 

initiatiefneemster van het Wijkgericht Werken voegt hieraan toe dat Moveoo haar cliënten 

meer wil betrekken bij andere mensen en niet alleen maar bij hun eigen ‘soort’. “Het is voor 

en door mensen van Moveoo, Mensana, RiaggZuid en de buurt.” De manager extramurale 

zorg en dagbesteding ziet Wijkgericht Werken vervolgens als: “mensen zoveel mogelijk 

binnen de maatschappij hun ding laten doen.” 

 

De uitkomst van de interviews met cliënten laat zien dat cliënten nauwelijks weet hebben van 

het Wijkgericht Werken. “Wijkgericht Werken, wat is dat, wat betekent dat?” De naam is 

voor veel cliënten onbekend. Wanneer ik vraag naar de inloop gaat er bij enkele cliënten wel 

een lampje branden. “Ik heb dat hier wel eens gelezen op een poster en gehoord van een 

medebewoner, maar ik ben er nog nooit geweest.” De koppeling tussen Wijkgericht Werken 

en de inloopactiviteit wordt echter niet gemaakt. Het blijkt dat er weinig tot geen aandacht 

wordt besteedt aan de promotie van de inloopactiviteiten. “Ze hebben er nog nooit wat van 

gezegd.” Een enkele cliënt zegt wel eens een poster gezien te hebben van de inloopactiviteit  

“Ik heb wel eens een keertje iets gelezen, dat hier een papiertje hing dat er zoveel dagen in de 

maand een organisatie iets doet en dat je daar thee en koffie krijgt maar verder weet ik 

eigenlijk niet wat het allemaal is.” Het merendeel van de cliënten geeft echter te kennen nog 

nooit enige vorm van reclame gezien te hebben. “Nee ik heb nog nooit iets gehoord, geen 
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poster, geen flyer, niets.” Uit de interviews blijkt vervolgens dat er ook cliënten zijn die 

überhaupt niet weten of er poster opgehangen worden. “Ik let daar niet op.” Op basis van 

mijn observaties kan ik bevestigen dat er weinig promotie materiaal te vinden is in de door 

mij bezochte voorzieningen van Moveoo.  Daarnaast geven verschillende cliënten aan niet 

warm te draaien voor de informatie op de posters en de inloopactiviteiten. “Als ik de 

informatie op de blaadjes lees dan zeg ik gewoon nee, dat is niks voor mij. Wat er opstaat, de 

activiteiten die ze aanbieden, vind ik gewoon niet passen bij de doelgroep.” De cliënten die 

aangeven niet geïnteresseerd te zijn in de inloopactiviteiten geven hiervoor vaak als reden dat 

ze liever op zich zelf zijn en niet opzoek zijn naar sociale contacten.  Uit de resultaten blijkt 

duidelijk dat men geen weet heeft van de invulling van de inloop. De enige cliënt die echt op 

de hoogte is van het Wijkgericht Werken is degene die actief betrokken is bij de 

inloopactiviteiten en tevens zitting heeft in de bouwgroep. Wanneer ik hem vraag welke 

betekenis hij toekent aan het Wijkgericht Werken zegt hij: “Iedereen is welkom, hoofdzakelijk 

is het bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen, die willen we eigenlijk uit het huis 

trekken.”  

 

Resumé  

In deze eerste subparagraaf is aandacht besteed aan het Wijkgericht Werken en de betekenis 

die respondenten hieraan geven. Uit interviews blijkt dat zowel medewerkers als cliënten 

veelal niet bekend zijn met het Wijkgericht Werken. Degene die wel weet hebben van het 

Wijkgericht Werken definiëren het als het integreren van cliënten in de wijk, oftewel het 

samenbrengen van mensen. In de volgende subparagraaf zal de aanleiding voor het 

Wijkgericht Werken besproken worden.  

 

“Wijkgericht Werken is de toekomst” 

Het Wijkgericht Werken binnen Moveoo is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband met de 

zorginstellingen Mensana RIBW en RiaggZuid. Ook met het oog op de veranderingen in de 

WMO en de AWBZ.  “Samen is toch goedkoper en efficiënter dan ieder voor zich”, zo stelt 

de directeur van Moveoo. Ook RiaggZuid en Mensana sluiten zich hierbij aan. “De 

aanleiding voor het Wijkgericht Werken vanuit de organisatie is een geldkwestie. Wijkgericht 

Werken is de toekomst. Allerlei vormen van dagbesteding gaan sluiten, men wilt de wijk in, 

dat is hoe het er dadelijk allemaal uit gaat zien ook gezien de veranderingen in de WMO.” 

 

Naast de financiële kant is ook de bijdrage die het Wijkgericht Werken kan leveren aan het 

herstel van cliënten aanleiding geweest om aan de slag te gaan met deze methodiek. “Het idee 

achter het Wijkgericht Werken is dat het herstel van cliënten beter verloopt wanneer mensen 

gewoon meedoen met de voorzieningen, de activiteiten, die er al in een wijk zijn”, aldus de 

directeur van Moveoo. “We zijn met het Wijkgericht Werken begonnen omdat we toch merken 

dat we cliënten vanuit de voorzieningen ook meer in de wijk willen hebben. We willen ze als 

organisatie betrekken bij andere mensen en niet alleen bij hun eigen soort om het even bot te 

zeggen”, zo stelt de initiatiefneemster van het Wijkgericht Werken.  

 

Resumé 

In deze tweede subparagraaf is de aanleiding van het Wijkgericht Werken besproken. Zowel 

de bijdrage die het Wijkgericht Werken kan leveren aan het herstel van cliënten alsmede de 

veranderingen in de WMO en de AWBZ zijn aanleiding geweest om aan de slag te gaan met 

het Wijkgericht Werken. De volgende subparagraaf besteed aandacht aan de doelstelling van 

het Wijkgericht Werken.  
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“Cliënten weer een plekje laten vinden in de maatschappij” 

Het Wijkgericht Werken kent verschillende doelstellingen, zo blijkt uit de resultaten. De 

directeur van Moveoo stelt dat het Wijkgericht Werken onder andere bedoeld is om cliënten 

weer in contact te brengen met de samenleving omdat dit een positieve bijdrage kan leveren 

aan het herstel van cliënten. Een eerstverantwoordelijke van een van de voorzieningen van 

Moveoo is van mening dat het goed is om een brug te slaan tussen Moveoo en de samenleving. 

“Mensen denken al heel snel dat er hier alleen maar criminele en alcoholisten zitten. ze 

hebben geen idee wat er binnenshuis gebeurd. Het Wijkgericht Werken en de inloop activiteit 

kan de bestaande beeldvorming positief beïnvloeden.” Volgens de initiatiefneemster is het 

doel van het Wijkgericht Werken het bij elkaar brengen van alle soorten mensen, variërend 

van mensen met een psychiatrische achtergrond tot eenzame mensen. Voor de medewerkers 

van Moveoo die niet bekend zijn met het Wijkgericht Werken is het doel veelal ook niet 

helder. “Nee ik weet niet precies wat het doel erachter is, daar is eigenlijk ook niks over 

gecommuniceerd. Je zou eigenlijk zelf eens naar zo’n inloop toe moeten gaan om te weten te 

komen wat er achter zit, wat de doelstelling is”, zo stelt een mentor.  Opvallend is dat 

gedurende het gesprek met deze respondent blijkt dat hij niet van plan is in zijn vrije weekend 

op een zondag middag naar de inloop te gaan.  

 

Hoewel het merendeel van de respondenten zich wel bewust is van het doel van het 

Wijkgericht Werken, is een van de medewerkers van mening dat cliënten het doel van het 

Wijkgericht Werken niet zullen zien. “Ik denk dat cliënten daar helemaal niet mee bezig zijn. 

Cliënten zijn hier bezig met wat ze te eten krijgen en hoe hun kamer eruit ziet en verder gaat 

het vaak niet.” Dit komt echter niet overeen met mijn bevindingen. Want wanneer ik cliënten 

vraag of ze weten wat het doel is van het Wijkgericht Werken wordt er slechts door een 

enkeling onwetend gereageerd. “Dat zou ik echt niet weten.” Het merendeel van de cliënten 

geeft aan wel een idee te hebben van het doel achter het Wijkgericht Werken en omschrijft dit 

als het krijgen van contact met de maatschappij. “Ik denk voornamelijk het contact krijgen 

met mensen buiten Moveoo en dat je op die manier ook weer een stap kun zetten in de 

maatschappij.” Wanneer je als cliënt een goed sociaal netwerk hebt maak je volgens cliënten 

een grotere kans om weer in de maatschappij te functioneren. Ook zijn verschillende cliënten 

van mening dat het Wijkgericht Werken een positieve bijdrage kan leveren aan het hun herstel. 

“Hier binnen het gebouw heb je heel erg dat mensen klagen tegen elkaar. Je hebt hier 

eigenlijk alleen maar moeilijke gevallen en als je dat 24 uur per dag bij elkaar hebt zitten kun 

je wel bedenken hoe dat gaat. Er is niks zo makkelijk als lekker lopen klagen tegen elkaar 

terwijl je als je naar zo’n inloopactiviteit gaat je ‘normale’ mensen tegenkomt en je wellicht 

zoiets hebt van wat ben ik aan het doen. Het is een frisse omgeving waar niet alleen geklaagd 

moet en hoeft te worden.” Er is echter ook een enkeling die van mening is dat het Wijkgericht 

Werken slechts voor sommige mensen bij kan dragen aan het herstel. “Maar ik denk voor veel 

mensen ook zeker niet.”  

 

Hoewel uit de interviews naar voren komt dat de meeste cliënten het doel van het de wijk 

ingaan duidelijk voor ogen heeft, geven bijna alle cliënten aan geen gebruik te maken van 

andere externe wijkvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een sportclubje.  

 

Vanuit Mensana en RiaggZuid wordt het doel van het Wijkgericht Werken als volgt 

omschreven: “Het Wijkgericht Werken heeft ten doel mensen met elkaar te verbinden. Om 

met cliënten gewoon de wijk in te gaan en in de buurt activiteiten te organiseren zodat ze zich 

welkom voelen in de wijk en dat de mensen in de buurt zien van nou zo raar zijn die mensen 

eigenlijk helemaal niet en het kan ons allemaal overkomen.” Het gaat er volgens Mensana en 

RiaggZuid vooral om dat mensen die geen aansluiting vinden in de maatschappij in de 
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gelegenheid worden gesteld naar een plek te gaan waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. 

Cliënten moeten in een zo normaal mogelijke omgevingen functioneren en dat is volgens 

Mensana en RiaggZuid niet bij een dag activiteitencentrum waar alleen maar patiënten bij 

elkaar worden gezet en samen activiteiten doen die door de begeleiding verzonnen zijn. “Wij 

vinden het belangrijk dat de cliënt zijn eigen wensen kan uiten, aan kan geven wat hij wilt en 

daar ook zelf in mee kan denken en dan het liefste in contact met de buren en de overburen 

zodat ze zich mens voelen in plaats van patiënt.” 

 

Resumé 

In deze derde subparagraaf is de doelstelling van het Wijkgericht Werken aan bod gekomen. 

Het doel van het Wijkgericht Werken wordt door de meeste respondenten, bestaande uit 

zowel medewerkers als cliënten, omschreven als het bij elkaar brengen van mensen en 

mensen zodoende weer een plekje te geven in de maatschappij. Dit alles kan volgens velen 

een bijdrage leveren aan het herstel van cliënten. De volgende subparagraaf staat in het teken 

van de meerwaarde van het Wijkgericht Werken.  

 

“Uiteindelijk gaat het erom wat de cliënten eraan hebben” 

De directeur van Moveoo is van mening dat het Wijkgericht Werken uiteindelijk een 

meerwaarde moet hebben voor cliënten. “Het gaat uiteindelijk om wat wij kunnen doen en 

bijdragen om het herstel van de cliënten zo goed mogelijk te faciliteren.” Daarnaast heeft het 

Wijkgericht Werken echter ook een meerwaarde voor Moveoo als organisatie. “Het profileert 

ons als organisatie natuurlijk in de wijk en daardoor vergroten we het draagvlak voor ons 

werk ontzettend”, zo stelt de directeur. Door het Wijkgericht Werken zet je Moveoo als 

organisatie op de kaart, zo stelt de initiatiefneemster.  Hoewel uit de onderzoeksgegevens 

blijkt dat de directeur van Moveoo een duidelijke meerwaarde ziet in het Wijkgericht Werken 

twijfelt een medewerkster van Moveoo of Moveoo als organisatie zijnde de maatschappelijke 

meerwaarde wel ziet. “Moveoo denkt als organisatie vooral aan de financiële opbrengst.” 

  

RiaggZuid en Mensana onderschrijven vervolgens de meerwaarde voor zowel de cliënt als de 

organisatie. “Door middel van Wijkgericht Werken kunnen buurtbewoners zien dat onze 

cliënten helemaal niet zo’n vreemde en andere mensen zijn.” 

 

De medewerkers van Moveoo zijn overwegend positief over het Wijkgericht Werken wanneer 

er wordt gevraagd naar de meerwaarde voor cliënt en organisatie. “Het Wijkgericht Werken 

en dus de inloop zijn van toegevoegde waarde, mensen komen namelijk weer in contact met 

de maatschappij en dat is goed voor het zelfbeeld van mensen en de acceptatie van cliënten 

door mensen uit de buurt”, zo stelt een eerstverantwoordelijke van een van de voorzieningen 

van Moveoo. Opvallend is dat, daar waar medewerkers van Moveoo, RiaggZuid en Mensana 

spreken over de positieve invloed die het Wijkgericht Werken (kan) hebben op het bestaande 

beeld over dak- en thuislozen, cliënten hier niet over spreken en zodoende de meerwaarde 

wellicht niet zien.  

 

Resumé 

In deze vierde subparagraaf is aandacht besteed aan de meerwaarde van het Wijkgericht 

Werken. De meerwaarde van het Wijkgericht Werken ligt volgens de respondenten veelal in 

het creëren van draagvlak en het positief beïnvloeden van de beeldvorming. Opvallend is dat 

cliënten niet spreken over de bijdrage die het Wijkgericht Werken zou kunnen leveren aan de 

bestaande beeldvorming. In de volgende subparagraaf staat de visie van Moveoo centraal.  
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“Ja ik ondersteun de visie en gedachte van Moveoo” 

De algemene visie van Moveoo is verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2016. Een 

belangrijk citaat uit deze visie is het volgende: “De wensen en toekomstdromen van de cliënt 

zelf zijn leidend. Het gaat om zijn of haar leven en toekomst. Wij doen wat in onze 

mogelijkheden ligt om die waar te maken.” Dit citaat laat zien dat de cliënt centraal staat 

binnen Moveoo. Ook de medewerkers van Moveoo geven in interviews aan dat de cliënt het 

uitgangspunt vormt van de organisatie. “Ons werk draait om de cliënt, wij staan in dienst van 

de cliënten. Zij moeten aangeven wat ze willen en dan proberen wij hun daar zo goed 

mogelijk bij te ondersteunen.” Dat de cliënt een belangrijke rol vervult binnen Moveoo en 

zeer serieus genomen wordt blijkt tevens uit het feit dat Moveoo over een cliëntenraad 

beschikt. “De cliëntenraad bezoekt met regelmaat de diverse voorzieningen van Moveoo om 

signalen vanuit de cliënten met de bestuurder te bespreken en voorstellen voor verbetering te 

doen.” Daarnaast onderstreept ook het initiatief tot een eerder uitgevoerd 

cliënttevredenheidonderzoek het belang van de cliënt binnen Moveoo.  

 

Vanuit de reeds beschreven visie van Moveoo is gestart met het Wijkgericht Werken en de 

inloop. “Onze visie ligt onder andere in het weer laten functioneren van cliënten in de 

maatschappij”, aldus een medewerkerster van Moveoo. Hoewel het Wijkgericht Werken en 

het weer in contact brengen van cliënten met de wijk niet de core business is van Moveoo, 

wordt er wel positief gereageerd op de visie en gedachte van Moveoo op het gebied van het 

Wijkgericht Werken. “Moveoo is een vangnet voor mensen die de controle zijn kwijtgeraakt 

maar met het Wijkgericht Werken probeert Moveoo ze ook weer een stukje verder te helpen. 

Het is, ook gezien de toekomst, beter om preventief te werken. Ik ondersteun deze visie dus 

heel erg.” Wel zijn medewerkers van mening dat Moveoo als organisatie zijnde haar visie en 

gedachtegoed beter moet uitdragen naar zowel haar medewerkers en cliënten als de 

buitenwereld. “Voor mij als begeleider is het niet altijd duidelijk, wat wordt er bijvoorbeeld 

aangeboden tijdens zo’n inloop?” Medewerkers achten het van belang dat er uitleg komt over 

het Wijkgericht Werken. “De communicatie intern en extern moet beter over het Wijkgericht 

Werken. Er dient meer gepromoot te worden.” Een van de medewerkers geeft aan dat het 

wellicht een idee is om via de cliëntenraad cliënten kennis te laten maken met en informatie te 

geven over het Wijkgericht Werken. Het belang van het uitdragen van een visie wordt ook 

door Mensana en RiaggZuid onderschreven. “Alle neuzen moeten dezelfde kant opstaan.” In 

het kader hiervan organiseert Mensana onder andere themamiddagen over het Wijkgericht 

Werken.  

 

De cliënten zijn evenals de medewerkers van mening dat Moveoo het Wijkgericht Werken 

meer moet promoten. “Hang een postertje op het informatiebord, vertel het eens in de groep. 

Moveoo moet duidelijk uitdragen wat ze met het Wijkgericht Werken wil en wat het doel is.” 

Op het inzetten van de cliëntenraad bij het promoten van het Wijkgericht Werken wordt 

overwegend negatief gereageerd door cliënten. “Ik denk niet dat cliënten eerder luisteren 

naar de cliëntenraad, dat heeft geen impact. Moveoo moet er zelf meer aandacht aan 

besteden.” Veel cliënten geven aan niet eens op de hoogte te zijn van het bestaan van de 

cliëntenraad. De visie en gedachte van Moveoo, op het gebied van het Wijkgericht Werken, 

wordt echter ook door cliënten ondersteund (voor zover ze er mee bekend zijn). “Ik vind het 

positief dat Moveoo zich daar mee bezig houdt. Het is altijd wel voor iemand van toegevoegde 

waarde.” Cliënten vinden het belangrijk dat Moveoo niet slechts opvangt maar ook begeleidt 

en verder helpt. Wanneer ik cliënten vraag of ze het Wijkgericht Werken vinden passen bij 

Moveoo als organisatie wordt er zowel negatief als positief gereageerd. “Aan de ene kant past 

het wel omdat veel mensen hier maar net even van de rails zijn afgegaan en voor die mensen 

is het misschien wel weer een opstapje om weer terug te komen in de samenleving maar er 
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zijn ook mensen die absoluut niet terug moeten gaan naar hun oude omgeving.” Het 

merendeel van de cliënten is net als de medewerkers van mening dat de cliënt centraal staat 

binnen Moveoo. Opvallend is dat een enkele cliënt dit anders ervaart. “Wat volgens mij bij 

Moveoo centraal staat is dat de centen binnenkomen. Dat idee heb ik. De begeleiders zitten 

namelijk veel op kantoor en daardoor blijft er weinig tijd over voor ons, de cliënten.” 

 

Resumé  

In deze subparagraaf is aandacht besteed aan de visie van Moveoo met betrekking tot het 

Wijkgericht Werken. Uit de interviews blijkt dat zowel medewerkers als cliënten deze visie 

grotendeels ondersteunen. Wel zijn alle respondenten van mening dat Moveoo haar visie 

duidelijker moet uitdragen en het Wijkgericht Werken meer promotie verdient. In de laatste 

subparagraaf van het eerste thema zal aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen 

Moveoo, Mensana en RiaggZuid.  

 

“We zijn met overtuiging de samenwerking aangegaan” 

Het Wijkgericht Werken is zoals reeds beschreven ontstaan vanuit het samenwerkingsverband 

met de zorginstellingen Mensana en RiaggZuid. Mensana werkt al langer met de methodiek 

Wijkgericht Werken en heeft RiaggZuid en Moveoo als samenwerkingspartners benaderd. 

“We zijn met overtuiging de samenwerking aangegaan en dat is goed dat we dat gedaan 

hebben want we hebben er onderling ook van alles van geleerd. Je leert andere instellingen 

kennen en dat is ook winst. Maar uiteindelijk gaat het erom wat de cliënten eraan hebben”, 

zo stelt de directeur van Moveoo. Het feit dat er weinig cliënten van Moveoo deelnemen aan 

de inloopactiviteiten baart de directeur dan ook enige zorgen. “Het heeft geen zin om iets te 

blijven doen omdat je vindt dat je zondig samen moet werken als de mensen waar het eigenlijk 

voor bedoeld is eigenlijk iets heel anders willen. Het kan best zijn dat het Wijkgericht Werken 

voor de cliënten van RiaggZuid en Mensana interessanter is dan voor onze cliënten.” Wel is 

hij van mening dat het samenwerken meer doelen dient. “Zo laten we ook aan de 

buitenwereld zien dat we met verschillende instellingen betrokken zijn bij het Wijkgericht 

Werken en dat we elkaar hierin opzoeken en dat het niet zo is dat we met de rug naar elkaar 

toe staan.” Daar waar de directeur van Moveoo van mening is dat de betrokken organisaties 

door middel van samenwerking van elkaar leren stelt de kwartiermaker van Mensana dat dit 

slechts in beperkte mate het geval is. “Ik denk niet dat ik er veel van leer want als ik zie wat 

Mensana erin investeert en ik vergelijk dat met de andere twee instellingen dan denk ik dat 

wij verder op liggen en veel meer verantwoordelijkheid hebben.” De kosten van het 

Wijkgericht Werken worden namelijk door Mensana betaald. De huur van de Velderie, het 

zalencomplex waar de inloop plaatsvindt, wordt echter door RiaggZuid en Mensana samen 

betaald.  

 

Ook de kwartiermaker van RiaggZuid is van mening dat Mensana het sterkst ontwikkeld is op 

het gebied van Wijkgericht Werken. Bij zowel Mensana als RiaggZuid zijn er uren 

beschikbaar voor het Wijkgericht Werken en bij Moveoo niet. Dit baart vooral Mensana enige 

zorgen. “Nora heeft eigenlijk geen tijd, zij doet dat maar tussendoor en eerst deed ik de 

meeste dingen zelf maar nu vind ik eigenlijk dat we meer moeten gaan verdelen. Wij werken 

bij Mensana op projectbasis en koppelen het iedere week terug, er zit hier veel mee 

activiteit.” Ook de initiatiefneemster van Moveoo ervaart het als vervelend dat zij geen uren 

heeft voor het Wijkgericht Werken. “Ik krijg weinig tot geen steun vanuit de organisatie en 

sta er eigenlijk alleen voor zonder uren. Ik doe dit in mijn vrije tijd.” Volgens de 

kwartiermaker van Mensana zijn de verhoudingen niet gelijkwaardig. Zij is dan ook van 

mening dat er duidelijk op papier gezet moet worden wie waar verantwoordelijk voor is en dat 

de samenwerkende instellingen eenzelfde visie voor ogen hebben. “Soms is de visie ook niet 
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hetzelfde. Dan zie je bijvoorbeeld dat collega’s van de drie instellingen ideeën met elkaar 

gaan uitwisselen en dat is niet de bedoeling. Wij moeten ons als instelling zo onbelangrijk 

mogelijk maken, het draait om het initiatief van de cliënten.” Er is echter ook een grote groep 

respondenten die van mening is dat de samenwerking wel degelijk leermomenten oplevert. 

“Je ziet toch hoe andere instellingen problemen aanpakken en welke werkwijzen ze hanteren. 

Je krijgt toch een kijkje in een andere keuken.” Daarnaast zijn vele van mening dat de 

samenwerking tussen drie zorginstellingen het mogelijk maakt een grote groep cliënten te 

bereiken en zodoende veel mensen te helpen.    

 

De samenwerking krijgt op verschillende manieren vorm. “We hebben meerdere overleggen. 

Sowieso de bouwgroep, elke dinsdag na de inloop zitten we samen met de buurt, cliënten en 

professionals van Mensana, RiaggZuid en Moveoo. We kijken dan terug op de inloop en 

bespreken de volgende inloop.” Naast de bouwgroepbijeenkomsten vinden er ook 

overkoepelende overleggen plaats over meer dan alleen de inloop. Er zijn zodoende drie tot 

vier overleggen per maand. “We proberen echt onderling contact te hebben. we zorgen ook 

dat de vergaderingen altijd op andere locaties plaatsvinden zodat we ook de voorzieningen 

van elkaar kunnen zien.” 

 

Wanneer er tenslotte gesproken wordt over de samenwerking tussen de cliënten en de 

buurtbewoners stellen verschillende respondenten dat dit in de praktijk soms lastig is. “We 

zijn gestart met alleen cliënten, dat was natuurlijk een vrij veilige omgeving en daarna zijn de 

wijkbewoners erbij gekomen en dat zijn vrij pittige assertieve mensen. daar ligt wel een 

uitdaging. Cliënten voelen zich vaak overruled.” Respondenten kennen dit toe aan een 

cultuurverschil tussen cliënten en buurtbewoners. “Iedereen heeft zijn eigen rugzakje.” Ook 

tijdens mijn observatie van de bouwgroepbijeenkomst is mij dit opgevallen. Een van de 

cliënten had tijdens de bijeenkomst een idee voor een volgende inloop maar kreeg van 

buurtbewoners nauwelijks te ruimte om zijn idee te delen.  De cliënt van Moveoo die actief 

deelneemt aan de inloopactiviteit en tevens zitting heeft in de bouwgroep is echter van 

mening dat de samenwerking prima verloopt. “Het gaat alleen heel prima, ook het 

samenwerken tussen de drie stichtingen en de buurt, dus dat zijn vier partijen. Ik vind dat het 

heel goed gaat.” 

 

Resumé  

In deze paragraaf is aandacht besteed aan de samenwerking tussen Moveoo, Mensana en 

RiaggZuid. Uit de bevindingen blijkt dat Moveoo met veel overtuiging de samenwerking is 

aangegaan en dat de samenwerking mogelijkheid biedt van elkaar te leren. Dit terwijl één van 

de samenwerkingspartners van menig is dat er onderling weinig van elkaar geleerd  wordt.  

De samenwerkende instellingen overleggen drie tot vier keer per maand met elkaar over 

zowel de inloop als andere gemeenschappelijke zaken. Het contact onderling is volgens de 

respondenten dan ook prima. De samenwerking tussen cliënten en buurtbewoners blijkt 

tenslotte soms lastig zo stellen medewerkers van Moveoo, Mensana en RiaggZuid. Dit terwijl 

een cliënt aangeeft dat dit prima verloopt.  

 

In de volgende paragraaf wordt thema twee behandeld, oftewel de belemmeringen die cliënten 

ervaren ten aanzien van het Wijkgericht Werken.  

 

4.2 Belemmeringen  

Moveoo, Mensana en RiaggZuid organiseren al geruime tijd inloopactiviteiten met en voor 

cliënten en buurtbewoners. In de praktijk blijken er echter nauwelijks cliënten van Moveoo 

gebruik te maken van deze activiteiten. “Die gedachte iedereen bij elkaar is mooi en 
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misschien ook wel ideaal maar de vraag is of dat haalbaar is”, zo stelt de directeur van 

Moveoo. Vooralsnog is er slechts één cliënt van Moveoo die naar de inloopactiviteit gaat. Bij 

zowel de directeur van Moveoo alsmede verschillende medewerkers heerst dan ook de vraag 

of cliënten van Moveoo wel behoefte hebben aan een inloop. “Dan is het misschien iets dat 

Moveoo heel graag wilt maar wat dus eigenlijk niet aansluit bij de vraag.” 

  

“Hoe kan het dat onze doelgroep minder interesse heeft in de inloop?” 

Wanneer ik medewerkers van Moveoo vraag of zij een idee hebben waarom cliënten niet naar 

de inloop toe gaan wordt dit veelal toeschreven aan de doelgroep en een soort van angst om 

weer in aanraking te komen met de maatschappij. “Ik denk dat onze doelgroep heel weinig 

gemeen heeft met de ‘normale’ burger die daar ook komt. Er zijn daar mensen met een hele 

andere persoonlijke geschiedenis en ziektegeschiedenis dan de mensen die bij ons zitten. Die 

hebben vaak toch een heel heftig leven achter de rug en ik weet niet of cliënten de behoefte 

hebben om dat te delen. Het levensverhaal is heel anders.” Daarnaast speelt de angst, voor de 

negatieve beeldvorming die er veelal bestaat omtrent dak- en thuislozen, volgens 

medewerkers zeker een rol in het al dan niet deelnemen van cliënten aan de inloop.  

 

Het merendeel van de geïnterviewde medewerkers van Moveoo denkt vervolgens dat cliënten 

vaak blij zijn dat ze op zich zelf zitten en daarom ook het liefste met rust gelaten willen 

worden. Ook het feit dat veel cliënten van Moveoo te maken hebben met 

verslavingsproblematiek wordt door medewerkers van Moveoo benoemt als reden waarom ze 

niet deel nemen aan de inloop. “Die mensen besteden hun tijd en geld liever ergens anders 

aan.” Dit terwijl cliënten niet eens deel hoeven te nemen aan de activiteiten maar ook alleen 

een gratis kopje koffie kunnen drinken. Het hoeft dus niets te kosten. De kwartiermaker van 

Mensana is echter van mening dat het niet uitmaakt of een cliënt een sociaal probleem heeft 

of een verslaving. “Het ligt er gewoon heel erg aan hoe de organisatie erin investeert en hoe 

collega’s het aanpakken.” De directeur van Moveoo onderschrijft de mening van de 

kwartiermaker van Mensana. “Ik denk dat de inloop iets is waar nog meer aandacht aan kan 

worden besteed. Het risico nu is dat mensen denken dat het, het feest is van Nora of van de 

dagbesteding maar het gaat natuurlijk over al onze cliënten. Het kunnen wel verschillende 

medewerkers van ons zijn maar het gaat over dezelfde cliënten. Het is als organisatie onze 

activiteit en ik vind dat elke begeleider zijn of haar eigen cliënten moet motiveren.” Het 

merendeel van medewerkers geeft, zoals reeds beschreven in paragraaf 1, aan niet op de 

hoogte te zijn van het Wijkgericht Werken en de inloop. “Als wij het al niet weten hoe moeten 

cliënten het dan weten. Dat zou zeker een reden kunnen zijn waarom cliënten niet naar de 

inloop gaan”, aldus medewerkers van Moveoo. 

 

Een van de medewerkers van Moveoo stelt vervolgens dat RiaggZuid en Mensana grotere 

organisaties zijn dan Moveoo die vooral gericht zijn op psychiatrie daar waar Moveoo gericht 

is op opvang. Dit kan volgens de medewerker van Moveoo de reden zijn waarom cliënten van 

Mensana en RiaggZuid wél deelnemen aan de inloop. “Misschien is er bij RiaggZuid en 

Mensana daarom meer deskundigheid op het gebied van behandeling en misschien is de 

behoefte bij psychiatrische mensen ook wel groter om in contact te komen met andere mensen 

dan mensen die een alcohol of drugsverslaving hebben want dit zijn meer op zichzelf en 

hebben alleen alcohol en drugs nodig.” Uit de bevindingen blijkt ook dat het voor cliënten 

belangrijk is om het nut van het Wijkgericht Werken en de inloop in te zien, zo stellen 

medewerkers van Moveoo. “Mensen willen zich gewoon wel een beetje nuttig voelen, hier in 

Horn woont geen groep cliënten die zich aan zou melden voor iets creatiefs.” Ook cliënten 

geven aan graag iets nuttigs te doen. “Al die creatieve tijdsbesteding is niks voor mij.” Zo 

reageren enkele cliënten. Wanneer ik vraag wat voor activiteit zij leuk zouden vinden worden 
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er vaak sportieve activiteiten genoemd zoals een dart- of biljarttoernooi. Daarnaast geven 

vrouwelijke cliënten aan iets met uiterlijke verzorging en styling leuk te vinden. Wel moet er 

een goede balans zijn tussen mannelijke en vrouwelijke activiteiten. Er moet voor ieder wat 

wils zijn. Tijdens mijn observatie van de bouwgroepbijeenkomst is mij opgevallen dat 

porselein beschilderen een veelvoorkomende activiteit is op de inloop. De groep die 

deelneemt aan de inloop is al niet zo groot en zijn vaak dezelfde mensen. Als je dan ook nog 

iedere keer dezelfde activiteit aanbiedt is het leuke er snel vanaf en verlies je misschien ook 

nog die mensen die er wel altijd zijn.  

 

Het merendeel van de cliënten blijkt geen behoefte te hebben aan het uitbreiden van zijn of 

haar sociale contacten en liever op zichzelf te zijn. De inloop zou zodoende slechts dienen als 

invulling van de zondag. “Voor mezelf creatief bezig zijn lijkt me wel leuk maar niet echt om 

daar contacten op te doen.” Een enkeling geeft te kennen wel behoefte te hebben aan nieuwe 

sociale contacten. “Ik zou graag naar zo’n inloop toegaan om gewoon met mensen te praten 

en eens weg te komen uit mijn omgeving hier.” Het kunnen deelnemen aan een activiteit 

wordt door cliënten echter wel positief ontvangen.  Ook zijn er cliënten die de inloop zien als 

een bijeenkomst van lotgenoten en daar geen behoefte aan hebben. “Ik ga liever met  alleen 

‘gewone’ mensen om.” Hoewel medewerkers van Moveoo van mening zijn dat cliënten 

wellicht angst hebben om deel te nemen aan de inloop wordt dit vrijwel door alle cliënten 

ontkent. “Er is geen sprake van angst, ik zou daar zo naartoe gaan.” Een enkeling geeft 

echter aan het wel spannend te vinden. “Echt angst is er niet maar het is toch altijd wel een 

beetje spannend als je ergens naartoe gaat waar je niemand kent.” Ook zijn er cliënten die 

aangeven moeite te hebben met een grote groep mensen hetgeen een belemmering kan 

vormen om naar de inloop te gaan. “Ik vind het leuk om zo met iemand te praten maar een 

hele groep mensen hoeft voor mij niet.” Daar waar medewerkers van Moveoo spreken over 

angst voor de negatieve beeldvorming omtrent dak- en thuislozen wordt dit door cliënten in 

interviews niet aangehaald.  

 

Zowel de directeur van Moveoo alsmede de medewerkers zijn tenslotte van mening dat er 

meer aandacht besteed moet worden aan het Wijkgericht Werken omdat ze anders de cliënten 

niet kunnen motiveren. Ook door cliënten wordt dit onderschreven. Cliënten gaan veelal uit 

gemakzucht niet naar een dergelijke activiteit zo stellen verschillende cliënten. “Ik denk dat 

er een stukje motivatie mist vanuit de mentoren. Dat mentoren wat meer moeten zeggen van 

wij willen dat jullie er 1 keer in de twee maanden naar toe gaan bijvoorbeeld want dit en dit 

kan de meerwaarde voor jullie zijn. Mentoren moeten er wat meer achteraan zitten.” 

 

Resumé  

In deze subparagraaf is aandacht besteed aan de belemmeringen die cliënten ervaren ten 

aanzien van het Wijkgericht Werken en de inloop. Uit de bevindingen blijkt dat veel cliënten 

geen behoefte hebben aan nieuwe sociale contacten, ze zijn veelal individueel ingesteld. 

Moveoo als organisatie is van mening dat angst een grote rol speelt in de minimale opkomst 

van zijn cliënten op de inloop maar dit wordt door cliënten ontkend. In de volgende 

subparagraaf staan de belemmeringen, die cliënten ervaren ten aanzien van de locatie en de 

dag waarop de inloop plaats vindt, centraal.  

 

“De afstand en de locatie kunnen een issue zijn” 

Ook de afstand van de verschillende voorzieningen naar het Roermondse Veld, waar de 

inloop plaatsvindt, en de locatie wordt door diverse medewerkers van Moveoo als mogelijke 

reden aangedragen voor het niet deelnemen aan de inloop.  “Ze zijn toch allemaal beperkt qua 

vervoer. En ik kan me ook voorstellen dat bewoners van hier, in Haelen, denken wat heb ik 
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eraan om contacten op te bouwen in Roermond, ik woon hier.” Dit terwijl de 

initiatiefneemster van Moveoo laat weten dat ze een busje heeft waar ze cliënten in mee kan 

nemen zodat ze niet zelf het vervoer hoeven te regelen. De uitkomst van de interviews met 

cliënten laat zien dat cliënten divers reageren op zowel de afstand van de voorzieningen naar 

het Roermondse Veld als de locatie.  “Ja er zitten hier veel mensen die met dermate weinig 

geld moeten rondkomen en/of niet mobiel zijn dat ze gewoon van Moveoo zouden moeten 

zeggen van we pakken het busje want ze hebben een busje en daar kunnen zes mensen in.” 

Het is opvallend dat een van de cliënten van mening is dat Moveoo het busje in zou moeten 

zetten terwijl de initiatiefneemster van de zijde van Moveoo stelt dat ze het busje ook 

beschikbaar stelt. Cliënten zijn hier dus niet van op de hoogte. Er zijn echter ook cliënten die 

de afstand niet als probleem ervaren. Ik heb een fiets of een buskaart is een veel gegeven 

antwoord.  

 

Het merendeel van de cliënten is vervolgens van mening dat de inloop plaats zou moeten 

vinden in de buurt van de voorzieningen. “Het heeft voor mij geen zin om contacten op te 

bouwen in Roermond terwijl ik hier in Haelen woon.” Dit terwijl uit verschillende interviews 

blijkt dat cliënten helemaal niet uitzijn op het opdoen van nieuwe contacten maar meer 

behoefte hebben aan gewoon een gezellige dag of middag. Zij geven hierbij veelal aan dat de 

frequentie waarin de inloop plaatsvindt wel opgevoerd mag worden. “Eén keer per week zou 

erg leuk zijn.” Ook de dag waarop de inloop georganiseerd wordt blijkt niet ideaal. “In het 

weekend zijn veel mensen niet hier, dan zijn ze aan het werk of bij familie en vrienden en 

komen pas op zondagavond terug.” Dit terwijl één van de cliënten in Horn van mening is dat 

cliënten in het weekend nauwelijks een invulling van de dag hebben. “Dan moeten die 

mensen me maar eens vertellen wat ze op zondag doen want de meeste mensen zitten gewoon 

voor de tv of hangen op de bank op zondag.”  Voor sommige cliënten blijkt de zondag echter 

totaal geen probleem te zijn. “De zondag is een hele goede dag, ik verveel me altijd in het 

weekend dus ik zou er heel graag naartoe willen.” Ook zijn er cliënten die de inloop liever 

zouden verplaatsen naar de avonduren op een doordeweekse dag of naar de zondagochtend. 

Een cliënt van de woonvoorziening in Roermond stelt dat de tijd waarop de inloop nu 

georganiseerd wordt, tussen twee en vier, niet ideaal is voor de doelgroep wonende in 

Roermond. “Als het een beetje laat op de middag georganiseerd wordt hebben de meeste hier 

al een paar blikjes alcohol op en geen zin meer om te gaan. Dus het zou fijner zijn als de 

inloop zo vanaf een uur op 10.00 tot 13.00 georganiseerd zou worden.” 

 

Resumé  

In deze subparagraaf is aandacht besteed aan de belemmeringen die cliënten ervaren met 

betrekking tot de locatie van de inloop en de dag waarop de inloop plaatsvindt. Zowel over de 

locatie als de dag zijn de meningen van cliënten verdeeld. Een groot deel van de cliënten zou 

liever willen dat de inloop plaats zou vinden in de buurt van de voorzieningen. Tevens zouden 

zij de inloop graag verplaatst zien naar een doordeweekse dag of de zondagochtend. De 

volgende subparagraaf gaat in op de invloed die het soort voorziening speelt op de deelname 

aan de inloopactiviteit.  

 

“Het soort voorziening kan ook een rol spelen” 

Diverse medewerkers van Moveoo zijn van mening dat ook de voorziening waar cliënten 

verblijven een rol kan spelen in het al dan niet deelnemen aan de inloop. Zo wordt er door een 

ambulant begeleidster gesteld dat ambulante cliënten misschien minder behoefte hebben aan 

de inloop. “Cliënten wonen dan zelfstandig en bij zo’n inloop worden ze dan weer met de 

doelgroep in contact gebracht en dat is misschien wat ze juist niet willen.” Ook de 

verblijfsduur van cliënten is volgens medewerkers wellicht bepalend. Een medewerkster van 



Een mooi initiatief of slechts een droom?  

 

42 

 

de woonvoorziening in Horn stelt dat de cliënten in deze voorziening individueel zijn en 

gericht op de toekomst. “Mensen willen hier weg en zijn niet opzoek naar binding met elkaar 

of de omgeving.” Cliënten die in woonvoorziening verblijven waar geen termijn aan gesteld is 

hebben volgens medewerkers van Moveoo meer behoefte aan contact met nieuwe en/of 

andere mensen. Tenslotte speelt het feit dat cliënten op verschillende voorzieningen al een 

duidelijke invulling van de dag hebben ook een rol in het wel of niet deelnemen aan de inloop. 

“Ik denk dat het voor een groot deel te maken heeft met het feit dat veel mensen al 

dagbesteding hebben of werken. Daarnaast zijn veel cliënten in het weekend op verlof en 

bezoeken ze vrienden of familie. Dus de mensen überhaupt niet hier in het weekend.”Hoewel 

medewerkers van Moveoo aangeven dat de doorstroomvoorzieningen van Moveoo, zoals 

Horn, veelal individueel gericht zijn en daarom minder behoefte hebben aan activiteiten zoals 

de inloop en de permanente voorzieningen zoals de Bedelaar hier wellicht wel behoefte aan 

hebben, wordt dit door cliënten ontkend.  

 

Uit de interviews met cliënten blijkt dat verschillende cliënten inderdaad geen behoefte 

hebben om in contact te komen met ‘lotgenoten.’ Veel cliënten zijn bezig hun leven weer op 

de rails te krijgen en willen zo snel mogelijk weg uit de wereld van de maatschappelijke 

opvang. Dit is volgens cliënten een van de redenen waarom ze niet deel nemen aan de 

inloopactiviteit. Echter daar waar medewerkers van mening zijn dat cliënten die in een 

woonvoorziening verblijven waar geen termijn aan gesteld is wellicht meer behoefte hebben 

aan nieuwe contacten wordt dit door cliënten nauwelijks onderschreven. Het merendeel van 

de Bedelaarbewoners geeft te kennen liever op zichzelf te zijn en geen behoefte te hebben aan 

sociale contacten. Slechts een enkeling geeft aan graag nieuwe contacten op te doen en deel te 

nemen aan activiteiten. Tenslotte stellen ook cliënten dat het weekend vaak al ingevuld is met 

andere bezigheden en dat ze daarom niet deelnemen aan de inloop.   

 

Resumé  

In deze subparagraaf is aandacht besteed aan de invloed die het soort voorziening heeft op de  

deelname van cliënten aan de inloop. Volgens medewerkers is de verblijfsduur van cliënten 

van invloed op de deelname. Doorstroomvoorzieningen hebben zodoende minder behoefte, 

aldus medewerkers van Moveoo. Ook het feit dat veel cliënten in een bepaalde voorziening al 

een invulling van de dag hebben speelt een rol. In de volgende subparagraaf staat de 

wisselvalligheid van cliënten centraal.  

 

“Als het puntje bij het paaltje komt” 

Uit mijn gesprekken met medewerkers van Moveoo blijkt dat cliënten vaak enthousiast zijn 

over de inloop en aangeven hier graag een keer bij aanwezig te willen zijn. Naarmate de dag, 

waarop de inloop plaatsvindt, nadert haken cliënten echter af. Volgens medewerkers kunnen 

hier verschillende redenen voor zijn. “Cliënten denken misschien als mij dat gevraagd wordt 

wil ik niet vervelend doen dus zeg ik maar ja want anders heeft dat misschien gevolgen voor 

onze verstandhouding” of “ik zeg maar ja want dan houdt mijn begeleider er tenminste over 

op.” Ook kan het zijn dat cliënten terug schrikken op het moment dat een activiteit dichterbij 

komt. Wellicht omdat ze bang zijn om tijdens een activiteit geconfronteerd te worden met hun 

eigen geschiedenis. Het merendeel van de medewerkers kent deze wisselvalligheid vooral toe 

aan de doelgroep. “Onze cliënten zijn over het algemeen kwetsbare mensen die een hoge 

drempel hebben om ergens naartoe te gaan. Dat heeft met sociale vaardigheden te maken 

plus met de problematiek die de cliënten met zich meedragen.” Om cliënten enthousiast te 

krijgen en vooral ook te houden is het van belang om ze te blijven stimuleren en ze te 

betrekken bij de activiteiten, zo stelt de kwartiermaker van RiaggZuid.   
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Cliënten onderschrijven enkele redenen die door medewerkers van Moveoo worden 

aangedragen. “Sommige mensen vinden het moeilijk om te zeggen dat ze het eigenlijk niet 

willen en verzinnen op het einde dan maar een smoesje.” Er zijn echter ook cliënten die geen 

moeite hebben met het uitspreken van hun mening. “Ik hoef daar geen smoesje voor te 

verzinnen, ik doe wat ik wil, mij kan niemand iets verplichten.” Ook wordt er door cliënten 

gesproken over faalangst. “Ik denk dat mensen vaak op het laatste moment zoiets hebben van 

het is eng en onbekend en dan is het makkelijker om je op te sluiten op je kamer dan toch over 

de drempel heen te gaan.”  

 

Resumé  

In deze paragraaf is gesproken over de wisselvalligheid van cliënten wanneer het gaat over 

deelnemen aan de inloop. In eerste instantie wordt er veelal positief gereageerd op de inloop 

maar wanneer het moment nadert haken cliënten af. Dit wordt door respondenten toegekend 

aan het niet willen teleurstellen van de begeleiding, de problematiek van de doelgroep en een 

bepaalde mate van faalangst.  In de volgende paragraaf wordt thema drie behandeld, oftewel 

de rol van de zorgverlener en de cliënt.  

 

4.3 De rol van de zorgverlener en de cliënt  

Het Wijkgericht Werken is bedoeld om cliënten weer deel te laten nemen aan de maatschappij. 

Zij kunnen dit echter niet alleen. Er is dan ook een belangrijk rol weggelegd voor de 

begeleiding. Maar wat houdt deze rol volgens respondenten in en hoe ervaren zijn hun rol?  

 

“De zorgverlener moet motiveren en stimuleren” 

Het merendeel van de medewerkers van Moveoo, Mensana en RiaggZuid geven aan dat 

cliënten heel erg gemotiveerd moeten worden. De directeur van Moveoo is van mening dat 

medewerkers het Wijkgericht Werken en de inloop continu onder de aandacht moeten 

brengen bij cliënten. “Begeleiders zouden met cliënten moeten bespreken wat ze leuk vinden 

en waarom ze bepaalde dingen niet leuk vinden, kortom ze moeten de dialoog opzoeken.” 

Ook medewerkers onderschrijven dit. “Hoe actiever je ze erbij betrekt en hoe dichter je erop 

zit en het hun laat ervaren dat het ze iets oplevert hoe meer kans van slagen het heeft.” Het 

feit dat er nauwelijks cliënten van Moveoo deelnemen aan de inloop laat echter zien dat 

cliënten wellicht te weinig gemotiveerd worden. Om cliënten het nut van een inloop te laten 

ervaren is het volgens respondenten van belang cliënten mee te nemen naar een inloop. 

“Cliënten zijn niet gevoelig voor posters en flyers, ze moeten er een beeld bij hebben.” Het 

zou volgens velen dan ook een goed idee zijn om op een zondag, zonder grote aankondiging, 

een busje te laten voor rijden en cliënten als het ware in te laden en mee te nemen naar de 

Velderie. “Ik denk dat, dat drempelverlagend kan werken en zeker als er dan ook nog iemand 

van de begeleiding mee gaat”, zo stelt een eerstverantwoordelijke. Ook zijn respondenten van 

mening dat begeleiders het belang van het Wijkgericht Werken en de inloop meer uit moeten 

stralen en uitspreken naar cliënten. In de mentorgesprekken die gevoerd worden met cliënten 

voeren justitiële en financiële zaken vaak de boventoon en verdwijnen initiatieven zoals het 

Wijkgericht Werken (vaak onbedoeld) naar de achtgrond.   

 

Opvallend is dat een van de respondenten twijfelt wanneer ik vraag of het motiveren van 

cliënten voor de inloop bij de rol als begeleider past. “Ik weet het niet, het Wijkgericht 

Werken is iets dat Moveoo graag wilt maar niet duidelijk uitdraagt naar zijn medewerkers, 

hoe kunnen wij cliënten dan motiveren. Het moet vanuit Moveoo komen.” Daar waar cliënten 

van Mensana en RiaggZuid meer gebruik maken van de inloop heb ik gevraagd op welke 

manier zij cliënten motiveren. Binnen Mensana is een cliënt verantwoordelijk voor het maken 

van de promotieposters. Deze worden vervolgens door de begeleiding verspreid en 
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opgehangen. Daarnaast worden er foto’s verspreid van eerdere inlopen zodat collega’s en 

cliënten een beeld krijgen bij hetgeen georganiseerd wordt. Tenslotte draagt de persoonlijke 

begeleider van iedere cliënt zorg voor de motivatie en worden cliënten die niet zelf kunnen of 

durven te komen opgehaald met een busje. Binnen RiaggZuid wordt er op soortgelijke wijze 

gemotiveerd. “We betrekken cliënten er heel erg bij. We laten ze bijvoorbeeld helpen met het 

klaarzetten van spullen en het bedenken van activiteiten. Daarmee geven we ze een gevoel van 

zelfwaarde. We laten ze merken dat we het echt voor hun doen.” 

 

Medewerkers van Moveoo zijn van mening dat cliënten het wellicht fijn vinden als er een 

begeleider meegaat naar de inloop maar volgens het merendeel van de cliënten is dit niet 

nodig. “Meegaan hoeft niet, als ze me er maar een keertje op wijzen dat er een inloop is.” 

Slechts een enkeling zou het prettig vinden als zijn of haar begeleider mee zou gaan. Wel 

geven cliënten aan meer gedreven te moeten worden voor een activiteit zoals de inloop dan 

slechts een schriftelijke uitnodiging op het mededelingenbord. Het idee van medewerkers om 

cliënten op een zondag gewoon eens mee te nemen naar de inloop wordt door cliënten positief 

ontvangen. “Ik denk dat het zeker meer gaat leven bij mensen als mensen het echt ervaren en 

zien.” Het moet echter geen verplichte activiteit worden. “Het moet vrijwillige blijven maar 

er moet wel positief gemotiveerd worden.” Medewerkers geven aan dat Moveoo wellicht een 

busje kan inzetten om cliënten kennis te laten maken met de inloop. Een groot aantal cliënten 

zou echter graag zien dat Moveoo iedere inloop het vervoer regelt. “Ik denk dat Moveoo 

vervoer moet regelen, zeker voor de cliënten die in Haelen zitten.” 

 

Resumé  

In deze paragraaf is aandacht besteed aan de rol van de begeleiding ten aanzien van het 

Wijkgericht Werken. Uit de interviews blijkt dat medewerkers cliënten dienen te motiveren en 

stimuleren maar dat dit in de praktijk nog te weinig gebeurd. Medewerkers zijn van mening 

dat het meegaan van de begeleiding naar een inloop motiverend kan werken voor cliënten 

maar dit wordt door cliënten nauwelijks onderschreven. Zij gaan liever alleen. Wel geven 

verschillende cliënten aan het op prijs te stellen als Moveoo het vervoer van en naar de inloop 

verzorgt.  In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de veranderende rol van zowel de 

zorgverlener als de cliënt.  

 

“De cliënt zit aan het stuur en de begeleider op de bagagedrager” 

Het Wijkgericht Werken vraagt een andere rol van zowel de cliënt als de zorgverlener. 

Enerzijds wordt er van de cliënt meer eigen initiatief verwacht en anderzijds dient een 

zorgverlener de cliënt niet meer bij de hand te nemen maar slechts te ondersteunen waar nodig. 

Maar wat verwachten zorgverleners van cliënten en andersom en hoe ervaren zij deze nieuwe 

rol.  

 

Uit de interviews met medewerkers van Moveoo, Mensana en RiaggZuid blijkt dat men 

verwacht dat cliënten mondiger worden en meer initiatief tonen. “Het moet vanuit hun komen 

en soms moet je dat er echt uittrekken maar wij willen dat zij vooral met de ideeën komen en 

dat zij dingen regelen en organiseren.” Het gaat er uiteindelijk om dat cliënten keuzes maken 

en ook verantwoordelijk zijn voor die keuzes. Het is vervolgens aan de zorgverlener om 

samen met de cliënt te kijken op welke wijze de cliënt hierbij ondersteund kan worden. 

Moveoo verwacht dat cliënten in zekere zin gemotiveerd zijn om iets van hun leven te maken, 

ook al gaat dat met vallen en opstaan. “Iemand die zegt ik wil niks, jullie moeten alles voor 

me doen die kan uiteindelijk hoogstens nog in de nachtopvang terecht maar op den duur 

kunnen wij daar ook niks meer voor doen”, aldus de directeur van Moveoo. Vroeger werden 

cliënten heel erg gepamperd in de zin van “we gaan goed voor je zorgen.” Die gedachte 
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hebben zorginstellingen de laatste jaren echter laten varen. “Er wordt ook vanuit de 

maatschappij gevraagd een beroep te doen op je eigen steunsysteem dus je familie, vrienden 

en buren”, zo stelt de kwartiermaker van RiaggZuid. De stijgende gezondheidskosten vragen 

immers een andere invulling van de zorg. De ontwikkeling van het zorgen voor naar het 

ondersteunen van is volgens enkele medewerkers van Moveoo voor een deel een goede 

ontwikkeling maar voor een deel ook een groot gevaar van overschatting. “Mensen zijn niet 

voor niks stukgelopen dus ze hebben die verantwoordelijk eerder al niet kunnen nemen.”  

 

Volgens medewerkers hebben cliënten moeite met deze veranderende rol. Dit blijkt ook uit 

het feit dat men gedacht had vanaf april minder professionals in te zetten bij de inloop maar 

omdat cliënten nog niet voldoende in staat zijn zelfstandig te opereren is deze deadline 

verschoven. “Cliënten zijn gewend dat alles voor hun gedaan wordt. Nu dat niet meer zo is 

zorgt dat voor weerstand”, aldus een begeleider. Ook Mensana en RiaggZuid onderschrijven 

dit. “Mensen die hier al jaren komen zijn het nog gewend om gepamperd te worden en dat 

hun hand vastgehouden wordt en die hebben er veel moeite mee. Ze willen namelijk gewoon 

verzorgd worden.” Er zijn volgens medewerkers echter ook cliënten die deze verandering als 

positief ervaren. Dat zijn vaak de cliënten die streven naar een zo normaal mogelijke rol in de 

maatschappij. “Zij willen juist zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven want er is niks 

zo fijn als trots te kunnen zijn op jezelf dat je zelf dingen bereikt en de erkenning van die 

kracht wordt steeds belangrijker.” Volgens zowel medewerkers van Moveoo als Mensana en 

RiaggZuid zijn er steeds meer cliënten die open staan voor deze verandering.  

 

Wanneer ik zorgverleners vraag hoe zij hun nieuwe rol ervaren wordt er veelal positief 

gereageerd. “Ik vind het ergens ook wel fijn want ik hoef niet meer alles te doen . Het maakt 

het soms makkelijker en een stuk relaxter.” Er zijn echter ook medewerkers die het lastig 

vinden om de cliënt als het ware los te laten. “Het zit in mijn bloed om mensen te helpen.” 

Ook de directeur van Moveoo onderschrijft dit. “Veel mensen zijn niet voor niets de zorg in 

gegaan want die willen andere mensen helpen en dat is dan lastig want het is vaak veel 

makkelijker als je het als zorgverlener zelf even doet dan dat je moet wachten tot de cliënt het 

heeft gedaan. Of het nu gaat om het aanvragen van een uitkering bij de sociale dienst of het 

herstellen van het contact met familie.”  

 

Uit de interviews met cliënten blijkt dat zij veelal een ondersteunende rol verwachten van de 

zorgverlener. “Ik verwacht steun maar niet zozeer bij de hand nemen. Ik wil zelf de regie 

houden over mijn leven. Ze mogen me zeker sturen want dat vind ik prettig. Ik vind het fijn als 

iemand met me meekijkt naar mijn weg maar mijn eigen idee moet daarin leidend blijven.” 

De meeste cliënten geven aan dat zij eigen initiatief van groot belang achten. “Als je zelf geen 

initiatief toont kom je nooit verder”, zo stelt één van de cliënten. Wel zijn zij allen van 

mening dat wanneer iets niet lukt een zorgverlener altijd bij moet springen. Dit gebeurt 

volgens het merendeel van de cliënten ook in de praktijk. Een enkele respondent wil graag dat 

alles voor hem geregeld wordt zodat hij zo min mogelijk zelf hoeft te doen. Wanneer ik 

cliënten vraag hoe zij hun rol binnen Moveoo ervaren wordt hier bijna door alle cliënten 

positief op gereageerd. “Ik vind het prettig dat ze mij veel dingen zelfstandig laten doen.” 

 

Daar waar medewerkers stellen dat veel cliënten moeite hebben met de veranderende rol blijkt 

dit in de praktijk erg mee te vallen. Uit de interviews blijkt dat cliënten van mening zijn dat 

een groot deel van de cliënten zeker in staat is om meer zelfstandig te functioneren maar dit 

gewoon uit luiheid niet doet.  
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Resumé  

In deze paragraaf is aandacht besteed aan de veranderende rol van cliënt en zorgverlener. 

Daar waar van de cliënt meer eigen initiatief wordt verwacht dient een zorgverlener de cliënt 

niet meer bij de hand te nemen maar slechts te ondersteunen waar nodig. Uit de interviews 

blijkt dat medewerkers meer moeite hebben met hun nieuwe rol dan cliënten. Cliënten vinden 

het veelal prettig meer verantwoordelijkheid te dragen en verwachten slechts een 

ondersteunende rol van zorgverleners. Er zijn echter ook cliënten die hier moeite mee hebben.  

 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksbevindingen beschreven aan de hand van drie thema’s. 

Onderstaand zal ter afsluiting van dit hoofdstuk kort gesproken worden over de toekomst van 

het Wijkgericht Werken. 

 

4.4 De toekomst van het Wijkgericht Werken  

Wijkgericht Werken is volgens het merendeel van de medewerkers van Moveoo, Mensana en 

RiaggZuid de toekomst. “Allerlei vormen van dagbesteding gaan sluiten mede door de 

veranderingen in de WMO.”  Hoewel het Wijkgericht Werken nog in haar kinderschoenen 

staat denken de kwartiermakers van Mensana en RiaggZuid dat het Wijkgericht Werken zich 

de komende jaren volop zal ontwikkelen. De WMO zal in de toekomst dienen voor dit soort 

initiatieven, zo stelt de kwartiermaker van RiaggZuid. “De verdeling van de WMO komt bij 

de gemeente te liggen en het kan best zijn dat de gemeente ons dan inhuurt om het Wijkgericht 

Werken voor onze rekening te nemen en activiteiten zoals de inloop te organiseren. Misschien 

hebben cliënten dat ook wel nodig om vertrouwen te krijgen, als ze weten dat er begeleiders 

zijn met een achtergrond in de psychiatrische of verslavingszorg.” Ook de toekomst van het 

Wijkgericht Werken van Moveoo wordt door de kwartiermaker van RiaggZuid positief 

ingeschat. “Zeker nu Moveoo met de nieuwbouw in de wijk komt te zitten. Er worden een 

aantal opendagen georganiseerd en daar zal in eerste instantie wel veel weerstand tegen zijn 

maar uiteindelijk zal het meevallen en zullen buurtbewoners en cliënten elkaar tegenkomen en 

respecteren. Onbekend maakt immers onbemind!” De kans dat de samenwerking tussen 

Moveoo, RiaggZuid en Mensana in de toekomst blijft bestaan (in welke vorm dan ook) is vrij 

groot, zo stelt de kwartiermaker van Mensana. “Ik kan me niet voorstellen dat het handig is 

dat één van ons dit blijft doen want dan bereiken we te weinig mensen. Misschien dat de 

samenwerking wel minder wordt of op een andere wijze vorm krijgt maar ik kan me niet 

voorstellen dat het stopt.” Wel geven veel medewerkers van Moveoo te kennen dat het 

Wijkgericht Werken slechts toekomst zal hebben als de organisatie er meer in investeert en de 

gedachte erachter breed uitdragen wordt. Anders zal het Wijkgericht Werken uiteindelijk 

uitgaan als een nachtkaars.  

 

Resumé 

In deze laatste paragraaf is aandacht besteed aan de toekomst van het Wijkgericht Werken. 

Uit de interviews blijkt dat medewerkers van Moveoo, Mensana en RiaggZuid van mening 

zijn dat het Wijkgericht Werken zich de komende tijd zal doorontwikkelen. Zeker gezien de 

verandering in de WMO waarbij de doelgroepgebonden activiteiten voor cliënten veelal 

komen te vervallen. Tenslotte zal er volgens de respondenten, vanuit het oogpunt van 

efficiëntie, zeker sprake blijven van een vorm van samenwerking tussen de drie grote 

zorginstellingen.  

 

In het volgende hoofdstuk zal de literatuur uit hoofdstuk drie gekoppeld worden aan de 

onderzoeksbevindingen om de bevindingen op een dieper niveau te begrijpen. 
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Analyse  

 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksbevindingen, zoals beschreven in het vorige 

hoofdstuk, geanalyseerd worden aan de hand van de literatuur. De beschrijving van de 

onderzoeksbevindingen geeft een beeld van de meningen van de respondenten over het 

Wijkgericht Werken en de interpretaties die zij eraan toekennen. Maar wat beteken deze 

meningen en interpretaties op basis van de literatuur? Het doel van dit hoofdstuk kan gezien 

worden als het begrijpen van de onderzoeksbevindingen in het licht van de literatuur. De 

analyse vindt plaats vanuit een aantal concepten namelijk: communicatie, samenwerking, de 

rol van de bestuurder, professional en cliënt en de spanning tussen de externe en interne 

functie van de organisatie.  

 

Moveoo is op kleine schaal gestart met het Wijkgericht Werken in de vorm van 

inloopactiviteiten. Eén keer per maand vindt er op zondag tussen half twee en vier, in het 

Roermondse Veld, een inloopactiviteit plaats. Het aantal deelnemers vanuit Moveoo blijkt in 

de praktijk echter beperkt. Het succes of falen van organisatieprocessen wordt bepaald door 

de mate waarin er gecommuniceerd wordt, zo stelt Stoter (2009).  Op basis van de 

onderzoeksbevindingen ben ik van mening dat de communicatie over het Wijkgericht Werken, 

of beter gezegd het gebrek aan communicatie, gezien kan worden als dé faalfactor van de 

inloopactiviteit. Het merendeel van de respondenten, zowel cliënten als medewerkers van 

Moveoo, weet immers niet wat het Wijkgericht Werken inhoudt. Daar waar van medewerkers 

verwacht wordt dat zij cliënten motiveren en stimuleren om deel te nemen aan de inloop, 

wordt hen dit als het ware onmogelijk gemaakt omdat ze zelf niet eens op de hoogte zijn van 

het Wijkgericht Werken. Het communiceren en uitdragen van het Wijkgericht Werken en de 

inloopactiviteit is cruciaal wil het kans van slagen hebben. Kotter (1995) stelt dat 

medewerkers het belang van de verandering in moeten zien want alleen dan raken 

medewerkers betrokken en gemotiveerd. Hoewel uit de bevindingen blijkt dat medewerkers 

het belang van het Wijkgericht Werken wel inzien is het belang nooit organisatiebreed 

gecommuniceerd. De zogeheten ‘interne’ communicatie is niet toereikend. Dit terwijl uit de 

literatuur blijkt dat interne communicatie juist een bijdrage levert aan de totstandkoming van 

een gezamenlijke missie en visie. Een visie die volgens respondenten binnen Moveoo tot op 

heden ontbreekt. Medewerkers en cliënten weten niet precies welke richting Moveoo op wil 

met het Wijkgericht Werken en welke rol zij hierin dienen te vervullen. Medewerkers en 

cliënten staan zodoende op een dood spoor. Kotter (1995) stelt dat het voor betrokkenen van 

belang is te weten waar een organisatieverandering, oftewel het Wijkgericht Werken, toe leidt. 

Ook de externe communicatie laat te wensen over. Er blijkt onvoldoende informatie verstrekt 

te worden aan de doelgroep van de organisatie, oftewel de cliënten. Dit kan, volgens 

Waardenburg (2003) een reden zijn waarom cliënten niet tot nauwelijks deel nemen aan de 

inloopactiviteiten. Door middel van communicatie draag je immers niet alleen kennis over 

maar verkrijg je ook medewerking, aldus Waardenburg. Tijdens de interviews is vaak naar 

voren gekomen dat medewerkers via via op de hoogte zijn gebracht van het Wijkgericht 

Werken. De communicatie over het Wijkgericht Werken is dan ook voornamelijk informeel te 

noemen. Dit terwijl informele communicatie volgens diverse auteurs slechts gebruikt dient te 

worden als aanvulling op de formele communicatie. De formele communicatie binnen een 

organisatie maakt duidelijk wat de verdeling is van taken en verantwoordelijkheden en welke 

communicatieve taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Formele communicatie zorgt 

zodoende voor een transparante communicatiestructuur, aldus Reesink en Hoog (2000). Uit de 

literatuur blijkt vervolgens dat de formele communicatie het belangrijkste is binnen zowel een  

organisatie als een samenwerkingsverband. Een samenwerking kan slechts succesvol zijn als 

partners, werknemers en belanghebbenden op de hoogte zijn van de samenwerking en het 
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belang van de samenwerking onderschrijven, zo stellen Verhoest e.a. (2003). Dit alles dient 

gecommuniceerd te worden via een duidelijke, formele communicatiestructuur, hetgeen 

binnen Moveoo wellicht ontbreekt. Moveoo is door Mensana en RiaggZuid benaderd als 

samenwerkingspartner en heeft hiermee toegestemd.  Naarmate de samenwerking vorderende 

zijn medewerkers, veelal door dit onderzoek, op de hoogte gebracht van het Wijkgericht 

Werken. In de literatuur wordt echter duidelijk gesteld dat het belangrijk is om eerst 

medewerkers en betrokkenen te informeren over een eventuele samenwerking en het nut van 

de samenwerking alvorens daadwerkelijk over te gaan tot samenwerken. Het hanteren van een 

andere volgorde kan namelijk problemen veroorzaken. Daar waar de formele communicatie 

niet toereikend was heeft de informele communicatie aan belang gewonnen binnen Moveoo. 

 

Door middel van samenwerking worden organisaties in staat gesteld van elkaar te leren en 

nieuwe kennis te creëren, zo stellen Vermeylen en Heene (1999). Feringa, Piëst en Ritsema 

(1991) zijn echter van mening dat het bij samenwerking slechts gaat om het bundelen van 

krachten. De samenwerking tussen Moveoo, Mensana en RiaggZuid heeft er toe geleid dat 

drie grote Limburgse zorginstellingen samen proberen een koppeling te leggen tussen wijk en 

cliënt. Het bundelen van krachten kan dan ook gezien worden als een belangrijk motief. Door 

middel van samenwerking bereik je immers een grotere groep cliënten die hier allemaal hun 

voordeel mee kunnen doen. Daarnaast biedt samenwerking de mogelijkheid van elkaar te 

leren. Hoewel Moveoo aangeeft dat dit zeker het geval is wordt dit door voornamelijk 

Mensana ontkent. Het gebrek aan gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende organisaties 

wordt hiervoor als reden aangedragen. Deze ongelijkwaardigheid uit zich bijvoorbeeld in het 

feit dat Moveoo geen huur betaalt bij de Velderie en Mensana en RiaggZuid dat wel doen. 

Daarnaast zijn er bij zowel Mensana als RiaggZuid uren beschikbaar voor het Wijkgericht 

Werken. Dit in tegen stelling tot Moveoo. Ook blijkt de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden binnen het samenwerkingsverband niet duidelijk en is er een gebrek 

aan een gezamenlijke visie.  Een gebrek aan gelijkwaardigheid, gedeelde 

verantwoordelijkheid en een gezamenlijke visie, wordt in de literatuur door zowel Jurg (2002) 

als Weening e.a. (2005) gezien als dooddoeners voor een samenwerking. Ook het feit dat 

RiaggZuid en Mensana een andere core business hebben dan Moveoo kan mijns inziens een 

reden zijn waarom er geen sprake is van gelijkwaardigheid. Daar waar RiaggZuid en Mensana 

zijn opgesteld om mensen in de wijk te brengen is Moveoo gericht op het opvangen van dak- 

en thuislozen. Dit kan voor Moveoo een reden zijn om het Wijkgericht Werken op een andere 

wijze aan te pakken dan Mensana en RiaggZuid. Uit de literatuur blijkt echter dat  men in een 

goede, succesvolle samenwerking respect heeft voor elkaars belangen. Daarbij moet echter 

wel gesteld worden dat samenwerkingspartners hun belangen en verwachtingen duidelijk 

dienen te verwoorden.  

 

Hoewel Moveoo aangeeft het nut van het Wijkgericht Werken in te zien en door middel van 

dit onderzoek graag wil weten wat zij kan doen om de deelname van cliënten aan de inloop te 

bevorderen, heb ik het gevoel dat Moveoo weinig vertouwen heeft in het Wijkgericht Werken. 

Moveoo zet als organisatie immers niet echt de schouders onder het Wijkgericht Werken om 

het tot een succes te maken. Dit uit zich bijvoorbeeld in het niet beschikbaar stellen van uren 

en geld. De bestuurder van Moveoo heeft in dit geval de rol van verstrekker van middelen, 

zoals beschreven door Mintzberg (1990). Hij bepaalt immers waar middelen zoals tijd en geld 

ingezet worden. Uit de bevindingen blijkt echter dat sommige medewerkers het niet eens zijn 

met de verdeling van tijd en geld. Moveoo is wellicht te zeer gefocust op de financiële 

opbrengst die het Wijkgericht Werken (niet) oplevert en te weinig op de maatschappelijke 

opbrengst oftewel de meewaarde voor de cliënt en de organisatie. Het motief van de 

samenwerking zou mijns inziens moeten liggen in het verbreden van aanbod voor cliënten en 
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het verbreden van het draagvlak zoals beschreven in de literatuur. Door middel van het 

Wijkgericht Werken komen cliënten immers in contact met wijkbewoners. Dit draagt er toe 

bij dat het werk van Moveoo inzichtelijk wordt voor de buitenwereld en de bestaande 

beeldvorming omtrent dak- en thuislozen positief beïnvloedt wordt. Moveoo kan zich 

zodoende als organisatie profileren in de wijk.  In de literatuur wordt door Labrie (2011) 

vervolgens gesproken over de logica van de bestuurder en de logica van de professional. 

Vanuit deze gedachte geredeneerd zijn de keuzes van de bestuurder wat betreft geld en tijd 

begrijpelijk. De bestuurder en de professional hebben een gezamenlijk doel voor ogen, 

namelijk het verlenen van goede hulp. Echter daar waar de professional puur gericht is op het 

verlenen van hulp is de bestuurder ook verantwoordelijk voor de organisatie. Zaken als 

taakgerichtheid, verzakelijking en opbrengst spelen zodoende ook een rol.  

 

Naast de communicatie- en samenwerkingsfactoren die mijns inziens medebepalend zijn voor 

de beperkte opkomst van cliënten bij inloopactiviteiten, speelt ook de spanning tussen de 

externe en interne functie van Moveoo wellicht een rol. Ten Horn (1956) stelt dat organisaties 

zowel een externe als interne functie hebben en dat beide functies van groot belang zijn voor 

een organisatie. De externe functie van Moveoo kan gezien worden als het verlenen van zorg 

aan hulpbehoevenden en het terugdringen van overlast in de samenleving. Daarnaast heeft 

Moveoo ook een interne functie, namelijk het creëren van onderlinge verhoudingen en 

eenheid. Een organisatie bestaat immers uit mensen. Moveoo is heel erg bezig met het 

uitvoeren van zijn kerntaken en het leveren van kwaliteit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 

onderzoek dat ik in opdracht van Moveoo uitvoer. Ze wil immers die hulp bieden waar ook 

vraag naar is. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de externe functie. De interne 

functie staat hierdoor mogelijk op een laag pitje. Uit de bevindingen blijkt immers dat slechts 

de besturende laag van de organisatie weet heeft van het Wijkgericht Werken. Dit terwijl de 

interne functie juist ten doel heeft een ‘gemeenschap’ te creëren. In het creëren van een 

gemeenschap is een belangrijke rol weggelegd voor de bestuurder. Uit de literatuur blijkt 

namelijk dat de bestuurder vanuit zijn sociale rol en informatieve rol een bijdrage levert aan 

het creëren van eenheid. Een bestuurder dient medewerkers te motiveren en aansturen en 

daarnaast van informatie te voorzien. Op het gebied van het Wijkgericht Werken is hier 

wellicht nog winst te halen.  

 

Volgen Gastelaars (2006) kan Moveoo gekarakteriseerd worden als zowel een professionele 

dienstverlening en een geïndividualiseerd zorgarrangement. Moveoo is een professionele 

dienstverlening die afhankelijk van de inzet en mogelijkheden van de cliënt oplossingen op 

maat biedt. Oplossingen die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de individuele 

cliënt. In zo’n geïndividualiseerd zorgarrangement speelt de klant een cruciale rol. Er wordt 

immers uitgegaan van een mondige zorgvrager. Uit de bevindingen blijkt dat Moveoo wil dat 

haar cliënten de rol van opdrachtgever en coproducent vervullen. De wensen van de cliënt 

staan binnen Moveoo immers centraal en de cliënt dient zelf aan te geven wat hij of zij wil, 

wat hier voor nodig is en op welke wijze Moveoo hem of haar hierbij kan ondersteunen. De 

wensen en toekomstdromen van de cliënt zijn leidend zo stellen medewerkers van Moveoo. 

De cliënt dient zich echter actief in te zetten voor zijn of haar zorg- en/of 

ondersteuningstraject. Daarnaast probeert Moveoo ook de rol van vernieuwer toe te bedelen 

aan cliënten. Zowel bij de dagbesteding als bij de inloop kunnen cliënten zelf ideeën 

aandragen voor activiteiten. Uit het onderzoek blijkt echter dat cliënten dit maar in beperkte 

mate doen. Hoewel het merendeel van de ondervraagde cliënten aangeeft eigen initiatief 

belangrijk te vinden zijn er ook cliënten die graag bij de hand genomen willen worden door de 

professional. Daar waar Moveoo als dienstverlenende organisatie uitgaat van een mondige 

zorgvrager, blijkt uit de bevindingen dat de cliënten van Moveoo (nog) niet mondig genoeg 
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zijn. Van der Aa en Elfring (2003) stellen dat de intensiteit van de interactie tussen cliënt en 

professional bepaalt hoe groot de invloed is die de cliënt uitoefent op de dienstverlening 

oftewel, hoe mondig een cliënt is. Wellicht is er binnen Moveoo dan sprake van te weinig 

interactie tussen cliënt en professional. Daarnaast zijn de verwachtingen die de professional 

heeft van de cliënt mogelijk te hoog en niet toereikend voor de cliënt. Anderzijds kan het ook 

zo zijn dat de verwachtingen die de cliënt heeft van de professional niet overeenkomstig zijn 

met de verwachtingen van de professional.  Deze kloof zou de oorzaak kunnen zijn van de 

minimale opkomst bij de inloopactiviteiten.  

 

Uit de bevindingen blijkt vervolgens dat ook medewerkers moeite hebben met het loslaten 

van cliënten. Zij zijn immers niet voor niets de zorg ingegaan. Door het opvoeren van het 

eigen initiatief van cliënten wordt er een andere rol van professional gevraagd. Uit de 

literatuur blijkt dat dit soort veranderingen invloed hebben op het werk van de professional. 

Organisaties verwachten dat professionals zelfstandig en zonder enige richtlijn om kunnen 

gaan met dit soort veranderingen, zo stelt Koopmans (2006). In de praktijk blijkt dit echter 

vaak tot problemen te leiden. Hoewel ik van mening ben dat het binnen Moveoo vooralsnog 

niet tot problemen heeft geleid, worden professionals wellicht wel te weinig ondersteund 

vanuit de organisatie. Wat betreft het Wijkgericht Werken en de nieuwe rol die deze 

methodiek van zowel cliënten als professionals vraagt, kan gesteld worden dat de 

professionals nauwelijks weten wat Moveoo met het Wijkgericht Werken wil bereiken en op 

welke wijze dit vorm krijgt.  Ook kan het zijn dat professionals het Wijkgericht Werken en de 

primaire taak van Moveoo als tegenstrijdig ervaren, zoals beschreven door Gastelaars (2006). 

De primaire taak van Moveoo kan gezien worden als het bieden van onderdak aan mensen die 

om welke reden dan ook dakloos zijn. Daarnaast tracht Moveoo deze mensen te helpen hun 

leven weer op de rails te krijgen. Het Wijkgericht Werken is er echter op gericht mensen weer 

terug te brengen in de maatschappij, Terug naar waar het voor veel cliënten juist fout ging. 

Hoewel ik, op basis van de bevindingen, denk dat professionals de methodiek van het 

Wijkgericht Werken wel vinden passen bij Moveoo en het Wijkgericht Werken niet zien als 

een gevaar voor de cliënt maar als een mogelijke opstap naar een nieuw begin, kan het in het 

achterhoofd van de professionals wellicht toch een rol spelen.  

 

Resumé  

Communicatie blijkt dé faalfactor van de inloop. Medewerkers en cliënten zijn onvoldoende 

op de hoogte van het Wijkgericht Werken. Dit terwijl het uitdragen en intern, extern en 

formeel communiceren van een dergelijke verandering juist cruciaal is wil het kans van slagen 

hebben. Ook blijkt de samenwerking tussen Moveoo, Mensana en RiaggZuid niet 

gelijkwaardig. Dit kan invloed hebben op de mate waarin cliënten van Moveoo gebruik 

maken van het Wijkgericht Werken en de inloop. Vervolgens is aandacht besteed aan de 

interne en externe functie van Moveoo. Gebleken is dat Moveoo wellicht te zeer gericht is op 

haar externe functie en te weinig op haar interne functie. Dit uit zich bijvoorbeeld in het 

ontbreken van een gedeelde visie op het Wijkgericht Werken. Daaropvolgend is Moveoo 

gekarakteriseerd als een professionele dienstverlening en geïndividualiseerd zorgarrangement. 

De mondige zorgvrager speelt hierin een belangrijke rol. Iets waar het binnen Moveoo aan 

ontbreek. Dit kan een gevolg zijn van een gebrek aan interactie tussen cliënt en professional. 

Tenslotte is gesproken over de nieuwe rol van professionals. Professionals worden wellicht te 

vrij gelaten. Dit terwijl ze juist sturing en richtlijnen nodig hebben. Ook het feit dat 

professionals het Wijkgericht Werken mogelijk als tegenstrijdig ervaren met de kerntaak van 

Moveoo is aan bod gekomen. Op basis van de bevindingen acht ik deze kans echter zeer klein.   

 

In het volgende hoofdstuk staan de conclusies van het onderzoek centraal. 
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 Conclusie  

In dit hoofdstuk staat de conclusie van het onderzoek centraal. Aandacht zal worden 

besteed aan de beantwoording van zowel de deelvragen alsmede de centrale 

vraagstelling.  

 

Om tot een volledig antwoord op de centrale vraagstelling te komen zijn een viertal 

deelvragen onderscheiden. De antwoorden op de deelvragen zullen uiteindelijk leiden tot de 

beantwoording van de centrale vraagstelling. 

 

1. Welke betekenis geven respondenten aan het Wijkgericht Werken? 

 

Het merendeel van de respondenten blijkt niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van het 

Wijkgericht Werken. Ze denken veelal dat het te maken heeft met de verbinding tussen 

Moveoo en de wijk maar de precieze invulling ervan is onbekend. Ook de term Wijkgericht 

Werken wordt door velen als abstract gekarakteriseerd. De inloop daarentegen is bij een 

aantal respondenten wel bekend maar dat de inloop onderdeel is van het Wijkgericht Werken 

weten vooral cliënten niet.   

 

Het zoveel mogelijk integreren van cliënten in de buurt of wijk waar ze wonen, kan volgens 

respondenten gezien worden als één van de doelstellingen van het Wijkgericht Werken. 

Medewerkers zijn veelal van mening dat Moveoo, door middel van het Wijkgericht Werken 

en het contact met de maatschappij dat hierdoor ontstaat, de veelal negatieve beeldvorming 

die er bestaat over thuis- en daklozen positief kan beïnvloeden. Ook kan Moveoo zich als 

organisatie op de kaart zetten.  Het merendeel van zowel de cliënten als de medewerkers van 

Moveoo is dan ook overwegend positief over het Wijkgericht Werken en staat achter de 

doelstellingen, voor zover bekend. Cliënten zijn vooral van mening dat het Wijkgericht 

Werken een bijdrage kan leveren aan het herstel van cliënten doordat ze weer in contact 

komen met ‘normale’ mensen en zien hoe het ook kan. Dit terwijl medewerkers stellen dat het 

contact met de samenleving goed is voor het zelfbeeld van cliënten en de acceptatie van 

cliënten door mensen uit de buurt. De meerwaarde van het Wijkgericht Werken wordt dan 

ook door de meeste respondenten duidelijk erkend.   

 

2. Wat verwachten respondenten van het Wijkgericht Werken? 

 

Een groot aantal medewerkers en cliënten verwacht dat het Wijkgericht Werken een bijdrage 

kan leveren aan het herstel van cliënten. Het herstel van cliënten verloopt beter wanneer 

cliënten gewoon meedoen met de activiteiten die er al in een wijk zijn, zo stellen 

medewerkers. Er zijn echter ook medewerkers die denken dat het Wijkgericht Werken niet 

datgene zal brengen dat medewerkers ervan verwachten omdat cliënten volgens hun helemaal 

niet bezig zijn met het weer opbouwen van contacten in de maatschappij. Dit terwijl een groot 

aantal cliënten stelt dat een goed sociaal netwerk de kans om weer in de samenleving te 

functioneren immens vergroot. Er zijn echter ook cliënten die geen behoefte hebben aan het 

uitbreiden van zijn of haar sociale contacten. Zij hebben zodoende weinig tot geen 

verwachtingen van het Wijkgericht Werken. Voor deze cliënten zou het Wijkgericht Werken 

en de inloop slechts dienen als invulling van de zondag.  

 

Wat betreft de toekomstverwachtingen van het Wijkgericht Werken blijkt het merendeel van 

de medewerkers van Moveoo van mening dat het Wijkgericht Werken zich de komende jaren 

volop zal ontwikkelen. Door de veranderingen in de WMO en de sluiting van allerlei vormen 

van dagbesteding zijn zorginstellingen genoodzaakt hun zorg anders in te richten. 
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Medewerkers van Moveoo geven echter aan dat het Wijkgericht Werken slechts toekomst zal 

hebben als de organisatie er meer in investeert en de gedachte erachter breed uitdraagt. 

Gebeurt dit niet, dan zal het Wijkgericht Werken uiteindelijk uitgaan als een nachtkaars.  

 

3. Welke belemmeringen ondervinden cliënten ten aanzien van het Wijkgericht Werken 

volgens respondenten?  

 

Het merendeel van de medewerkers denkt dat cliënten angst hebben om weer in aanraking te 

komen met de maatschappij en daarom niet deelnemen aan de inloopactiviteiten. Cliënten zijn 

volgens medewerkers bang voor het vaak negatieve beeld dat buurtbewoners hebben van dak- 

en thuislozen. Ook zijn zij van mening dat cliënten weinig tot niets gemeen hebben met de 

zogenaamde ‘normale’ burger.  Een groot aantal medewerkers denkt vervolgens dat cliënten 

geen behoefte hebben aan contact en/of gezelschap. Cliënten zijn volgens medewerkers vaak 

blij dat ze op zich zelf zitten en willen daarom het liefst met rust gelaten worden. Het is een 

lastige doelgroep, zo stellen medewerkers. Het feit dat veel cliënten te maken hebben met 

verslavingsproblematiek kan volgens medewerkers ook een rol spelen. Cliënten met een 

verslavingsachtergrond besteden hun tijd en geld wellicht liever anders.  

 

Ook de locatie en de dag kan volgens medewerkers een belemmering vormen. Cliënten zijn 

immers toch allemaal beperkt qua vervoer. Daarnaast hebben cliënten die bijvoorbeeld wonen 

in Haelen er weinig aan om contacten op te bouwen in Roermond. De zondag is volgens 

medewerkers niet voor alle cliënten even fijn. Zij geven veelal aan dat cliënten in de 

weekenden vaak elders verblijven. Tenslotte geven medewerkers aan dat ook de voorziening 

waar cliënten verblijven van invloed kan zijn. Cliënten die in een woonvoorziening verblijven 

waar een verblijfstermijn aan is gesteld hebben volgens medewerkers van Moveoo minder 

behoefte aan contact met nieuwe en/of andere mensen aangezien ze toch weer weggaan. 

Daarnaast hebben veel cliënten op verschillende voorzieningen al een duidelijk invulling van 

de dag waardoor ze wellicht minder behoefte hebben om deel te nemen aan de inloop.  

 

Een groot aantal cliënten blijkt inderdaad geen behoefte te hebben aan nieuwe sociale 

contacten of om in contact te komen met lotgenoten. Veel cliënten zijn bezig hun leven weer 

op de rails te krijgen en willen zo snel mogelijk weg uit de wereld van de maatschappelijke 

opvang. Slechts een enkeling geeft te kennen hier wel behoefte aan te hebben. Daar waar door 

medewerkers gesproken wordt over angst geven cliënten aan dat zij dit niet als een 

belemmering ervaren. Wel zijn er cliënten die moeite hebben met een grote groep mensen. 

Ook blijken een aantal cliënten moeite te hebben met de afstand aangezien ze geen vervoer 

hebben. Er zijn echter verschillende cliënten die een fiets of buskaart hebben en zodoende in 

staat zijn zelfstandig naar Roermond te reizen. Voor hen is de afstand dan ook geen probleem. 

Tenslotte is de dag waarop de inloop georganiseerd wordt volgens enkele cliënten niet ideaal. 

In de weekenden hebben veel cliënten andere bezigheden en zijn ze vaak niet eens op de 

voorziening aanwezig.  

 

4. Op welke wijze kan Moveoo het Wijkgericht Werken bevorderen?  

 

Het Wijkgericht Werken blijkt voor velen binnen Moveoo nog onbekend. Om het Wijkgericht 

Werken te bevorderen is het dan ook noodzaak om uitleg te geven en er meer aandacht aan te 

besteden. Pas dan zullen cliënten wellicht deel gaan nemen aan de activiteiten. De inhoud en 

het idee achter het Wijkgericht Werken dient breed uitgedragen te worden binnen de 

organisatie,  want als medewerkers al niet op de hoogte zijn, hoe kunnen zij cliënten dan 

motiveren en betrekken bij het Wijkgericht Werken. Wanneer cliënten weet hebben van het 
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Wijkgericht Werken is het vervolgens zaak ze continue te blijven motiveren en actief te 

betrekken bij de activiteiten. Medewerkers dienen meer in gesprek te gaan met cliënten om 

erachter te komen wat ze willen en op welke wijze het Wijkgericht Werken hier mogelijk bij 

aansluit. Ook is het voor het Wijkgericht Werken belangrijk dat medewerkers het belang 

ervan uitstralen en uitspreken naar cliënten. Zo kan er in mentorgesprekken wellicht meer 

aandacht worden besteed aan het Wijkgericht Werken en de inloopactiviteiten.  

 

Daarnaast dienen cliënten het nut van het Wijkgericht Werken in te zien. Hierbij is een 

belangrijke rol weggelegd voor medewerkers. Medewerkers kunnen cliënten de meerwaarde 

van het Wijkgericht Werken laten ervaren door ze mee te nemen naar een inloop. Uit het 

onderzoek blijkt immers dat cliënten niet gevoelig zijn voor posters en flyers maar dat ze er 

een beeld bij moeten hebben. Verschillende respondenten hebben aangegeven dat het wellicht 

een idee is om cliënten op een zondag, zonder grote aankondiging, met het busje van Moveoo 

mee te nemen naar de Velderie. Dit kan volgens respondenten drempelverlagend werken, 

zeker als er ook nog iemand van de begeleiding meegaat.  

 

Nu de deelvragen beantwoord zijn kan er een antwoord geformuleerd worden op de centrale 

vraagstelling van dit onderzoek: “Hoe ervaren respondenten de manier waarop Moveoo het 

Wijkgericht Werken organiseert en op welke wijze kan Moveoo cliënten ondersteunen bij het 

gebruiken van algemeen toegankelijke wijkvoorzieningen?” 

 

Zowel cliënten als medewerkers geven aan niet of nauwelijks te weten wat het Wijkgericht 

Werken inhoudt. De betekenis die ze er aan toekennen, komt veelal voort uit het idee dat ze 

erbij hebben. Cliënten en medewerkers denken over het algemeen dat het Wijkgericht Werken 

te maken heeft met de verbinding tussen Moveoo en de wijk. Veel verder dan deze definitie  

komen ze echter niet. Uit het onderzoek is gebleken dat cliënten veelal niet naar de 

inloopactiviteiten gaan omdat er allerlei organisatorische aspecten binnen Moveoo niet goed 

verlopen. Zo blijkt de communicatie over het Wijkgericht Werken niet toereikend waardoor 

cliënten en medewerkers niet op de hoogte zijn van het Wijkgericht Werken. Ook op het 

gebied van samenwerking is nog winst te halen. De verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden binnen de samenwerking blijkt niet altijd duidelijk en er is een gebrek 

aan een gezamenlijke visie. Daarnaast zijn respondenten van mening dat Moveoo meer de 

schouders onder het Wijkgericht Werken moet zetten om het daadwerkelijk tot een succes te 

maken. De directeur-bestuurder dient hierin een belangrijke rol te vervullen. Naast de 

organisatorische aspecten ervaren cliënten ook persoonlijke belemmeringen ten aanzien van 

het Wijkgericht Werken. Deze belemmeringen zijn veelal gelegen in het vervoer, de locatie, 

de dag en  de mate waarin cliënten behoefte hebben aan nieuwe sociale contacten.  

 

Moveoo kan cliënten ondersteunen bij het gebruiken van algemeen toegankelijke 

wijkvoorziening oftewel het Wijkgericht Werken door ten eerste meer aandacht te besteden 

aan de inhoud en de doelstelling van het Wijkgericht Werken. Zowel medewerkers als 

cliënten dienen hiervan op de hoogte te zijn. Daarnaast dienen medewerkers cliënten continue 

te motiveren en te betrekken bij het Wijkgericht Werken en de daarbij horende activiteiten. 

Ook is het van belang dat medewerkers cliënten het nut van het Wijkgericht Werken laten 

inzien. Medewerkers dienen het belang niet alleen uit te stralen en uit te spreken naar cliënten 

maar ze moeten cliënten het zelf laten ervaren door ze bijvoorbeeld mee te nemen naar een 

inloop. Het Wijkgericht Werken zal pas gaan leven bij cliënten als ze ten eerste op de hoogte 

zijn van het bestaan ervan en ten tweede het zelf hebben ervaren.  
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In de titel van het onderzoek is de vraag gesteld of het Wijkgericht Werken een mooi initiatief 

is of slechts een droom. Ik ben van mening dat het Wijkgericht Werken niet slechts een droom 

is. Het brengt immers mensen uit alle geledingen van de samenleving samen. Wanneer je het 

idee en de gedachte achter het Wijkgericht Werken organisatiebreed uitdraagt en luistert 

naar de wensen en behoeften van cliënten en vooral doorzet en je niet van de baan laat slaan, 

ben ik ervan overtuigd dat het Wijkgericht Werken toekomstbestendig is en dat er op den duur 

veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de activiteiten en faciliteiten.  

 

In het volgende en tevens laatste hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de 

aanbevelingen voor het Wijkgericht Werken van Moveoo. 
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Aanbevelingen  

In dit hoofdstuk zullen enkele aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van het 

Wijkgericht Werken.  

 

1. Om het Wijkgericht Werken succesvol te maken is het mijns inziens van belang de interne 

en externe communicatie te verbeteren. Op dit moment zijn niet alle medewerkers en cliënten 

van Moveoo op de hoogte van het Wijkgericht Werken terwijl dit juist een vereiste is wil het 

kans van slagen hebben. Het Wijkgericht Werken dient organisatiebreed gecommuniceerd te 

worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een informatiemiddag voor medewerkers. 

Tijdens zo’n informatiemiddag kan Moveoo informatie verschaffen over het Wijkgericht 

Werken, de doelstellingen en de inloopmiddagen. Ik ben van mening dat het voor 

medewerkers goed is om te zien wat de inloop en het Wijkgericht Werken precies inhoudt. Zij 

kunnen cliënten immers pas goed motiveren als ze zelf weten waar ze de cliënten voor 

motiveren. Daarnaast ben ik van mening dat Moveoo de gedachte achter het Wijkgericht 

Werken ook naar de wijk moet communiceren daar waar van buurtbewoners wordt verwacht 

dat ze open staan voor cliënten 

 

2. Hoewel het Wijkgericht Werken reeds gepromoot wordt, ben ik van mening dat hier meer 

aandacht aan kan worden besteed. Tot op heden worden er flyers opgehangen en vindt er 

mond-tot-mond reclame plaats maar wellicht is het een idee om ook beeldmateriaal van de 

inloop te verspreiden. Hierbij valt te denken aan foto’s en video’s. Door het verspreiden van 

foto’s en video’s kunnen medewerkers en cliënten zich een beeld vormen van de inloop. 

 

3. Uit mijn gesprek met een medewerkster van Mensana is gebleken dat Mensana workshops 

organiseert omtrent het Wijkgericht Werken. Door middel van deze workshops komen 

medewerkers lerende wijs in aanraking met het Wijkgericht Werken. Op deze manier gaat het 

meteen leven bij medewerkers. Ook voor Moveoo zou dit mijns inziens van toegevoegde 

waarde kunnen zijn.  

 

4. Tot op heden gaan er weinig tot geen cliënten van Moveoo naar de inloopactiviteiten in de 

Velderie. Cliënten geven hier verschillende redenen voor. Een van de redenen is het vervoer 

en de locatie. Wellicht is het een idee om op alle locaties het busje van Moveoo een keer voor 

te laten rijden en mensen mee te nemen. Vooraf aankondigen is mijns inziens niet nodig. Kijk 

gewoon op de dag zelf wie er mee wil. Hoewel ik me bewust ben van het feit dat het 

uiteindelijk de bedoeling is dat cliënten zelf naar de inloop gaan, kan het wel 

drempelverlagend werken en zodoende een goede opstap zijn voor cliënten. Het is naar mijn 

mening dan ook zeker het proberen waard.  

 

5. Hoewel Moveoo, Mensana en RiaggZuid proberen wisselende activiteiten aan te bieden, 

kan het aanbod mijns inziens nog wat gevarieerder. Tijdens mijn onderzoek heb ik 

verschillende keren gehoord dat cliënten porselein kunnen beschilderen tijdens de inloop. 

Hoewel porselein schilderen wellicht in de smaak valt bij cliënten, is het voor de inloop goed 

om continue te blijven vernieuwen en niet steeds terug te vallen op eerder georganiseerde 

activiteiten alleen omdat het de vorige keer zo goed beviel.  

 

6. Uit het onderzoek is gebleken dat cliënten graag op meerdere locaties een inloop zouden 

willen. Cliënten die in Haelen wonen hebben immers relatief weinig aan het opbouwen van 

sociale contacten in Roermond. Het zou dan ook een idee zijn om niet slechtst in de Velderie 

in Roermond een inloop te organiseren maar dit op meerdere locaties te laten plaatsvinden. 

7 
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Dit hoeft niet perse extra kosten met zich mee te brengen. De inlopen zouden bijvoorbeeld 

georganiseerd kunnen worden op een van de voorzieningen van Moveoo.   

 

7. Tijdens mijn bezoek aan de inloop in de Velderie viel mijn oog op de ideeënbus waar 

cliënten hun ideeën voor een volgende inloop kunnen deponeren. Wellicht is het een idee om 

op elke voorziening zo’n ideeënbus neer te zetten zodat cliënten, al dan niet anoniem, hun 

ideeën daarin kwijt kunnen.  

 

8.Vóór de zomer van 2012 zal Moveoo haar intrek nemen in de nieuwbouw. Daar waar 

Moveoo op haar nieuwe locatie over meer ruimte beschikt is het een idee om de inloop in de 

toekomst op locatie bij Moveoo te organiseren en niet meer in de Velderie. Niet alleen 

worden dan de huurkosten van de Velderie uitgespaard maar buurtbewoners worden tevens in 

de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen bij Moveoo en kennis te maken met de organisatie.  
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 Bijlagen 

 

 

 

9.1 Bijlage 1: Onderzoeksplanning  

  

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksplanning centraal. Aandacht zal worden besteed aan de 

onderzoeksfasen, de volgorde van onderzoeksactiviteiten, de communicatie met Moveoo en 

mijn begeleider van de universiteit en de vorm waarin de eindrapportage plaatsvindt.  

 

Het onderzoek naar het Wijkgericht Werken bij Moveoo zal plaatsvinden in de periode 

februari tot en met juni. Het onderzoek is opgebouwd in verschillende fasen. De eerste fase 

betreft een verkenning. Deze verkenning heeft plaatsgevonden in de maand februari waarin ik 

mij georiënteerd heb op een onderzoeksvraag, theoretische literatuur en op de te gebruiken 

onderzoeksmethoden. Daarnaast heb ik oriënterende gesprekken gevoerd met Moveoo. De 

verkenningsfase heeft geleid tot dit onderzoeksvoorstel.  

 

De tweede fase is het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek binnen Moveoo. Deze fase 

kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op het naar boven halen van 

thema’s die spelen binnen de organisatie met betrekking tot de door mij geformuleerde 

onderzoeksvraag.  Gedurende dit onderdeel zal ik informele en formele gesprekken houden, 

observaties uitvoeren en relevante stukken van de organisatie doorlezen. Dit onderdeel zal 

afgerond worden met een eerste analyse van de verzamelde gegevens. Deze analyse zal ik 

vervolgens bespreken met Moveoo. In het tweede onderdeel van deze fase zal ik de inhoud 

van de gevonden thema’s verdiepen door middel van semigestructureerde interviews.  

 

De derde fase behelst vervolgens de analyse van de onderzoeksgegevens. In deze fase zal ik 

de onderzoeksgegevens doorlezen en ordenen. Tevens zal ik de theoretische literatuur, die 

reeds in het onderzoeksvoorstel is behandeld, verder uitbreiden en aanvullen met nieuwe 

literatuur. De voorlopige resultaten zullen aan het eind van deze fase besproken worden met 

zowel Moveoo alsmede met mijn begeleider van de universiteit. Fase drie zal vervolgens 

afgerond worden met een eerste opzet van mijn scriptie.  

 

In fase vier zal ik mijn scriptie daadwerkelijk gaan schrijven. Vanuit een eerste conceptversie, 

waarin alle hoofdstukken een eerste vorm krijgen, zal ik via een tweede versie naar de 

definitieve schriftelijke versie toewerken. Alvorens ik de definitieve versie inlever zal ik deze 

bespreken met zowel Moveoo alsmede mijn begeleider van de universiteit.  Uiteindelijk 

zullen zowel Moveoo als de universiteit een kopie van het definitieve onderzoeksverslag 

ontvangen. Fase vijf zal tenslotte in het teken staan van de presentatie van mijn 

onderzoeksresultaten oftewel de verdediging van mijn scriptie.  

 

Onderstaand staat de onderzoeksplanning schematisch weergegeven.  
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9.2 Bijlage 2: Schematische weergave onderzoeksplanning 

 

Week Datum Fase Onderwerp 

09 2 maart 2012 Verkenning  Inleveren onderzoeksvoorstel 

Universiteit en Moveoo 

10 5 t/m 9 maart  Verkenning/uitvoeren 

onderzoek: deel 1 

Afspraak om opzet te 

bespreken met Universiteit en 

Moveoo en eventueel plannen 

van interviews. 

11 12 t/m 16 maart  Uitvoeren onderzoek:  deel 1 Houden van 

informele/formele 

gesprekken, uitvoeren 

observaties, documenten 

lezen om thema’s naar boven 

te halen 

12 19 t/m 23 maart  Uitvoeren onderzoek: deel 1   Houden van 

informele/formele 

gesprekken, uitvoeren van 

observaties, documenten 

lezen om thema’s naar boven 

te halen 

13  26 t/m 30 maart  Uitvoeren onderzoek: deel 1 1
e
 analyse gegevens en 

bespreking analyse met 

Moveoo 

13 26 t/m 30 maart  Uitvoeren onderzoek: deel 2  Afnemen interviews/ 

observaties: verdere 

verdieping  

14 2 t/m 6 april Uitvoeren onderzoek: deel 2  Afnemen 

interviews/observaties: 

verdere verdieping  

15 9 t/m 13 april uitvoeren onderzoek: deel 2 Afnemen 

interviews/observaties: 

verdere verdieping  

16 16 t/m 20 april Uitvoeren onderzoek: deel 2 Afnemen 

interviews/observaties: 

verdere verdieping  

17 23 t/m 27 april  Analyse  Gegevens lezen, ordenen, 

literatuur zoeken en 

beschrijven  

18 30 april t/m 4 mei Analyse Gegevens lezen, ordenen, 

literatuur zoeken en 

beschrijven  

19 7 t/m 11 mei Analyse Beschrijving resultaten, 

schrijven analyse gegevens  

20 14 t/m 18 mei Analyse Beschrijving resultaten , 

schrijven analyse gegevens  

20 14 t/m 18 mei Analyse Voorlopige resultaten 

bespreken Moveoo en eerste 

opzet eindverslag bespreken 

met begeleider universiteit  
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21 21 t/m 25 mei Schrijven scriptie Eerste conceptversie  

22 28 mei t/m 1 juni Schrijven scriptie  Tweede conceptversie  

22 28 mei t/m 1 juni Schrijven scriptie Tweede conceptversie 

bespreken Moveoo  

23 4 t/m 8 juni Schrijven scriptie Eindversie, 

24 11 t/m 15 juni Schrijven scriptie  Eindversie Klaar!  

25 18 t/m 22 juni   Inleveren scriptie Universiteit 

en Moveoo  

26 25 t/m 29 juni Scriptieverdediging  

27 2 juli t/m 6 juli  scriptieverdediging 
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9.3 Bijlage 3: Waarnemingsvragen  

In deze paragraaf is per onderzoeksmethode de onderzoeksvraag vertaald naar 

waarnemingsvragen in de vorm van een topiclist, een lijst met interviewvragen en een lijst 

met aandachtspunten voor de documentanalyse.  

 

Interviews  

Door middel van interviews heb ik getracht inzicht te krijgen in zowel het Wijkgericht 

Werken alsmede de wensen, behoeften en belemmeringen van cliënten en Moveoo ten 

aanzien van het Wijkgericht Werken. Om een goed beeld te krijgen van het Wijkgericht 

Werken zijn ook interviews afgenomen bij partners van Moveoo. Onderstaand is de topiclist, 

zoals die tijdens de interviews gehanteerd is, weergegeven.  

 

Topic list en interviewvragen cliënten Moveoo  

 Achtergrond  

Kunt u mij kort vertellen wie u bent en wat uw achtergrond is?  

 Dagindeling  

Kunt u mij een beschrijving geven van de invulling van uw dag?  

 Verwachting van Moveoo 

Wat verwacht u als cliënt van Moveoo?  

Welke rol speelt de cliënt, volgens u binnen de organisatie Moveoo?  

Welke rol moet Moveoo of uw begeleider innemen?  

Past het idee van het WW bij Moveoo als organisatie?  

 Bekendheid Wijkgericht Werken  

Bent u bekend met het Wijkgericht Werken van Moveoo? Zo ja, wat houdt het volgens 

u in en wat vindt u ervan? Past het idee van het WW bij Moveoo als organisatie? 

 Aanleiding en doelstelling van het Wijkgericht Werken? 

Wat is volgens u de aanleiding en doelstelling van het Wijkgericht Werken?  

Wat is het nut van het Wijkgericht Werken en ziet u dat nut ook?  

 Gebruikmaking van externe activiteiten 

Maakt u wel eens gebruik van externe wijkactiviteiten? Zo ja, kunt u hier een 

voorbeeld van geven. Zo nee, waarom niet? 

 Belemmeringen 

Welke belemmeringen ondervindt u eventueel ten aanzien van het deelnemen aan 

externe wijkactiviteiten? Heeft u een idee van belemmeringen die uw medebewoners 

ondervinden?   

 Rol van Moveoo 

Wat zou Moveoo volgens u kunnen doen om het gebruik van externe wijkactiviteiten 

te bevorderen onder cliënten?  

 

Topic list en interviewvragen medewerkers Moveoo  

 Achtergrond 

Wie bent u, wat is uw functie binnen Moveoo 

 Wijkgericht Werken 

Bent u bekend met het WW? Zo ja, wat houdt het volgens u in?  

 Aanleiding en doelstelling van het Wijkgericht Werken  

Wat is volgens u de aanleiding en doelstelling van het Wijkgericht Werken? 

Past het idee van het WW bij Moveoo als organisatie? Ondersteunt u de visie van 

Moveoo op het gebied van WW?  

 Gebruik van cliënten 
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Waarom wordt er volgens u slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van externe 

wijkactiviteiten door cliënten?  

 Rol van Moveoo 

Welke rol dient Moveoo aan te nemen ten aanzien van het Wijkgericht Werken? 

Op welke wijze kan Moveoo cliënten ondersteunen in het gebruik van wijkactiviteiten?  

 Wijkgericht Werken en zelfsturing 

Wijkgericht Werken vraagt een zekere mate van zelfsturing van de cliënt. Hoe ervaart 

u dit? Wijkgericht Werken vraagt ook een andere rol van de zorgverlener, hoe ervaart 

u dit?  

 Verwachting van Wijkgericht Werken 

Wat verwacht u van het Wijkgericht Werken?  

 

Topiclist en interviewvragen Mensana, RiaggZuid  

 Wijkgericht Werken 

Wat houdt het Wijkgericht Werken in volgens u? 

 Aanleiding en doelstelling van het Wijkgericht Werken  

Wat is volgens u de aanleiding en doelstelling van het Wijkgericht Werken? 

 Ervaring organisatie  

Hoe ervaart u het Wijkgericht Werken? Wat is de meerwaarde van het WW voor 

RiaggZuid?  

 Ervaring cliënten  

Hoe ervaren uw cliënten het Wijkgericht Werken? Wat zijn de eventuele weerstanden 

of positieve reacties? Wat is volgens u de reden van cliënten van RiaggZuid en 

mensana meer gebruik maken van de inloopactiviteiten dan cliënten van Moveoo? 

 Cliënten en activiteiten 

Maken cliënten ook gebruik van externe wijkvoorzieningen die niet georganiseerd worden 

door RiaggZuid/Mensana/Moveoo?  

 Inventarisatie 

Wordt er binnen uw organisatie geïnventariseerd wat de achtergrond van cliënten is om van 

daaruit een passend aanbod te bieden.  

 Rol van de organisatie  

Wat is de rol van uw organisatie in het Wijkgericht Werken?  

 Wijkgericht Werken en zelfsturing 

Wijkgericht Werken vraagt een zekere mate van zelfsturing van de cliënt. Hoe ervaart 

u dit? Wijkgericht Werken vraagt ook een andere rol van de zorgverlener, hoe ervaart 

u dit?  

 Verwachting van Wijkgericht Werken 

Wat verwacht u van het Wijkgericht Werken?  

 

Observaties 

De observaties die ik tijdens het onderzoek heb uitgevoerd hebben een bijdrage geleverd aan 

mijn algemene beeldvorming over Moveoo en het Wijkgericht Werken. Zoals reeds 

beschreven heb ik activiteiten geobserveerd en vergaderingen/bijeenkomsten over het 

Wijkgericht Werken bijgewoond. Daarnaast heb ik tijdens mijn bezoeken aan de locaties van 

Moveoo notities gemaakt. Hiervoor heb ik geen vooraf opgestelde observatielijst gehanteerd 

maar gewoon opgeschreven wat ik op dat moment van belang achtte.    

 

Documentanalyse 

Tijdens de analyse van relevante documenten heb ik de volgende lijst met aandachtspunten 

gehanteerd:  
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 Wat is Wijkgericht Werken 

 Aanleiding Wijkgericht Werken  

 Doelstelling Wijkgericht Werken 

 Rol Moveoo of andere soortgelijke organisaties ten aanzien van het Wijkgericht 

Werken  

 De rol van de cliënt binnen de organisatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


