
Optimale maatschappelijke  
ondersteuning van burgers 

In het kader van de nieuwe Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo 2015) experimen- 
teren zorg- en welzijnsprofessionals op  
grote schaal met nieuwe methodieken om 
hulpvragen van burgers goed op te pakken  
en op te lossen (dagbesteding, vervoer, 
huishoudelijke zorg, etc.). Die ondersteuning 
moet goedkoper worden met behoud van 
levenskwaliteit van burgers. Gemeenten 
kunnen met beroepskrachten en burgers  
zelf een passende aanpak kiezen. 

Lectoraat Wijkgerichte Zorg 

In het lectoraat Wijkgerichte Zorg wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe zorg- en 
welzijnsconcepten in wijken, ter ondersteuning van de zelfred-
zaamheid van kwetsbare groepen. Daarbij wordt ook naar de  
rol van de gebouwde omgeving en de inzet van ondersteunende 
zorgtechnologie in deze nieuwe concepten gekeken.

Lectoraat Sociale Integratie 

Het lectoraat doet al ruim 15 jaar onderzoek naar vraagstukken 
in het sociale domein. Aan het lectoraat is de Werkplaats Sociaal 
Domein gekoppeld. In deze werkplaats wordt met gemeenten, 
praktijkorganisaties, professionals en burgers samengewerkt 
aan het zoeken naar antwoorden op vragen die samenhangen 
met de nieuwe taken en rollen die uit de transformatie van het 
sociaal domein voortkomen.
  

Onderzoeksbeschrijving 

De ontwikkeling van efficiënte en effectieve maatschappelijke ondersteuning  
via leergemeenschappen van beroepskrachten, burgers, docent-onderzoekers  
en studenten in de gemeenten Maastricht en Roermond.

Social workers, wijkverpleegkundigen en 
ergotherapeuten in de gemeenten Maastricht 
en Roermond ervaren een grote variatie in 
aanpakken en merken dat er veel onduidelijk-
heid bestaat over welke aanpak het meest 
geschikt is. Ze willen niet alleen de onderlinge 
samenwerking verbeteren, maar ook de 
samenwerking met burgers. Deze beroeps-
krachten zijn concreet op zoek naar praktische 
hulpmiddelen om (1) de ondersteuningsvraag 
van burgers goed in kaart te brengen, (2) samen 
met burgers geschikte oplossingen te vinden 
en uit te voeren, en (3) de uitkomsten van dit 
traject goed en eenvoudig te monitoren.
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Doel
Een concreet en gedragen ondersteunings- 
pakket voor beroepskrachten en burgers dat 
zowel voor de beroepspraktijk als een breed 
scala aan opleidingen ter beschikking komt.

Vraagstellingen
1.  Met welke concrete methodieken en instru-

menten kan de ondersteuningsbehoefte  
van de individuele burger en diens sociale 
netwerk het beste verhelderd en in kaart 
worden gebracht? 

2.  Hoe kan, in samenwerking met de burger  
en diens sociale netwerk, een voorstel voor  
de oplossing van de problemen opgesteld  
en uitgevoerd worden? 

3.  Met welke indicatoren en bijbehorende 
meetinstrumenten kunnen de processen  
en effecten van de gekozen oplossingen  
goed en eenvoudig gemonitord en zo nodig 
bijgestuurd worden? 

Methode
In leergemeenschappen in iedere gemeente  
gaan beroepskrachten, burgers, docent- 
onderzoekers en studenten samen aan de slag 
om de lokaal reeds ingezette hulpmiddelen en 
methodieken verder aan te scherpen en te 
verbeteren. Dit gebeurt middels actieonderzoek 
waarin stapsgewijs verbeteringen in de aanpak 
worden uitgeprobeerd, geëvalueerd en doorge-
voerd. Op systematische wijze worden kennis en 
ervaringen tussen de twee leergemeenschap-
pen uitgewisseld zodat er optimaal van elkaar 
geleerd kan worden.
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