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In 2019 vond vanuit de Werkplaats Sociaal Domein 
Zuyd/Lectoraat Sociale Integratie een evaluatie plaats 
van drie proefprojecten in de pilot Integrale Afweging 
in de gemeente Roermond. Deze pilot, die in 2018 en 
2019 liep, is gericht op het anders organiseren, kijken, 
denken en handelen van organisaties in het kader van 
de Participatiewet, de Wmo en Jeugdwet om de 
toeleiding naar participatie van burgers in een kwets-
bare situatie te verbeteren. In deze onderlegger wor-
den de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek 
beschreven.

Inleiding
Achtergrond 

De opdracht aan gemeenten en partners in 
het sociale domein is om integraal te werken 
binnen het eigen domein en over de domeinen 
heen. De gemeente Roermond is deze pilot 
gestart om te komen tot een zo goed mogelijk 
op elkaar afgestemde dienstverlening gericht 
op het vergroten van zelfredzaamheid en 
participatie van burgers in een kwetsbare 
positie, conform de wettelijke opdracht. Zij wil 
graag weten wat de opbrengst is van deze 
pilot en heeft Zuyd Hogeschool verzocht dit te 
onderzoeken. De onderzoeksvragen luidden 
onder meer: 
Welke resultaten worden in de proefperiode 
geboekt?  
Wat kunnen de betrokkenen leren van hun 
ervaringen en meenemen voor het vervolg?  
 
Voordat hierop wordt ingegaan, wordt eerst 
het begrip integraal werken toegelicht.  
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Wat is integraal werken? 

De literatuur laat zien dat er geen eenduidige 
definitie bestaat, maar er kunnen wel enkele 
kerntyperingen onderscheiden worden. Zo is 
integraal werken meer dan interdisciplinair 
samenwerken. In de eerste plaats staat de 
cliënt centraal. Ten tweede is de gezamenlijke 
doelstelling leidend en niet de aanpak of de 
grenzen van de eigen discipline. Integraal 
werken vraagt om een samenwerking die het 
eigen domein overstijgt in denken en 
handelen. Deze werkwijze brengt meer 
complexiteit met zich mee en vraagt van 
betrokkenen ook om anders organiseren.

Om dit te realiseren is een attitudeverande-
ring nodig op vier relevante niveaus te weten:  
het niveau van wet- en regelgeving, gemeen-
te, organisatie en uitvoerend werkers (Conolly 
& Ward, 2008). Deze attitudeverandering met 
bijbehorende processen kost tijd. Minkman 
(2017, P. 23) onderscheidt voor dit proces vier 
fasen: (1) ontwerpfase, (2) experimenteerfase, 
(3) uitbouw en monitoringsfase en (4) de 
verduurzamings- en transformatiefase. Deze 
fasen nemen elk meerdere jaren in beslag.

De drie proefprojecten 
In de proeftuin integrale afweging hebben gemeentelijke medewerkers en partners 
van zorg- en welzijnsinstellingen vanuit een integrale afweging casussen van inwoners 
met complexe problematiek besproken, en samen met de inwoners vervolgstappen 
gezet.

In het project de Graasj is in het kader van simpel switchen (Kamerbrief 27-12-2018) in 
de participatieketen geëxperimenteerd met het werken met een ontschot budget en 
een persoonsgerichte aanpak voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.
 
In het project Ontschotten en Verbinden hebben vijf reguliere en speciale scholen 
geëxperimenteerd met integraal werken ten aanzien van uitstroomtrajecten van 
leerlingen in een kwetsbare situatie, onder meer door de inzet van Wmo makelaars 
werk.

Zoals hierboven omschreven zijn alle drie de 
projecten gericht op inwoners van Roermond 
die zich in verschillende mate in een kwets-
bare positie bevinden. Deze kwetsbaarheid is 
het resultaat van een combinatie van 
factoren, die niet per definitie kan worden 
toegeschreven aan de persoon zelf maar die 
mede tot stand komt door de interactie met 
zijn/haar omgeving (Ewijk, 2014). De inwo-
ners/leerlingen in de drie projecten hebben te 

maken met een bepaalde broosheid. Naast 
deze broosheid valt het op dat het voor hen 
niet van zelfsprekend is dat zij educatief, 
economisch, sociaal of maatschappelijk 
deelnemen aan de samenleving van Roer-
mond. Zo hebben zij bijvoorbeeld moeite om 
uit huis te komen, in contact te blijven met 
hun omgeving, hun school af te ronden of 
goed voor zichzelf te zorgen. Zij participeren 
niet of aan de zijlijn.

Onderzoeksmethoden 
De aard van de onderzoeksvragen vraagt om een kwalitatieve aanpak. Er is een 
procesevaluatie uitgevoerd waarvoor diverse interviews met betrokkenen zijn gehou-
den, en er zijn tafelgesprekken met de effectencalculator gevoerd. 

Effectencalculator 
De effectencalculator is geschikt om evaluatievragen te beantwoorden rondom 
projecten in het sociale domein. Het geeft een beeld van de daadwerkelijke uitvoering 
hiervan. Het instrument maakt betrokkenen bovendien bewuster van het proces, de 
keuzen die worden gemaakt, de impact die dat heeft op het individu, en indien mogelijk 
de kosten. Het is vooral geschikt voor aanpakken waarbij maatwerk voor individuele 
personen centraal staat (Kwakernaak, Deuten, Van Biene, Vos, & Hamdi, 2016). 
 
De effectencalculator omvat een tafelgesprek samen met de inwoner - in dit geval de 
deelnemer aan het project - en betrokken professionals.  In totaal zitten er gemiddeld 
vijf tot acht mensen om tafel. Gezamenlijk wordt er teruggekeken op de interventie. 
Men kijkt onder meer naar wat er is gebeurd en wat de ervaringen en uitkomsten 
hiervan zijn voor de deelnemers, zoals hij of zij dit zelf ervaren heeft. De uitkomst kan 
vervolgens vergeleken worden met de alternatieve situatie; wat zou er zijn gebeurd als 
de interventie niet was ingezet. Al naar gelang dit mogelijk is, worden eventuele kosten 
van de verschillende scenario’s meegenomen. 

In het project Ontschotten en Verbinden zijn met vijf  leerlingen elk twee tafelgesprek-
ken gevoerd met een half jaar daartussen. In het project ‘De Graasj’ zijn tafelgesprekken 
gevoerd met vier inwoners, hieraan voorafgaand zijn individuele interviews met hen 
gehouden. In de Proeftuin hebben binnen een halfjaar twee tafelgesprekken plaatsge-
vonden met één  inwoner. Een andere inwoner waarmee een eerste tafelgesprek 
gehouden is verliet tussentijds de gemeente. De proeftuin was ten tijde van het 
onderzoek nog niet zo ver om meer casussen aan te leveren.

Voor wie wordt er integraal samengewerkt in de drie projecten? 
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1. Integrale samenwerking in relatie 
tot inwoner/leerling

Diverse bronnen uit de literatuur laten zien 
dat in het kader van integrale samenwerking 
de relationele component tussen inwoner en 
professional van wezenlijk belang is voor het 
laten slagen van de dienstverlening (Van 
Arum, 2018, Polstra, 2018, Lub, 2019, Pijnen-
burg & van Hattum, 2012, Baart, 2018). Het 
gaat hierbij onder andere om aandacht, 
nabijheid, respect en erkenning, naast het 
realiseren van een vertrouwensrelatie, het 
bieden van praktische hulp, het hebben van 
realistische verwachtingen en het realiseren 
van eigenaarschap voor de inwoner. 

Het onderzoek maakt inzichtelijk dat deze 
relationele component vorm krijgt in het 
project de Graasj en het project Ontschotten 
& Verbinden. Binnen deze twee projecten 
vormt de inwoner/leerling het startpunt van 
de integrale samenwerking en wordt er als 
het ware een web van hulp en ondersteuning 
om de inwoner/leerling geweven.

2. Opbrengst voor de inwoners van 
Roermond 

Vertrouwen 

”De Graasj geeft je vertrouwen, ruimte en tijd.”
Uit het merendeel van de gesprekken met de 
inwoners/leerlingen komt naar voren dat zij 
opnieuw vertrouwen krijgen op drie niveaus:
- Vertrouwen in zichzelf: ze ervaren dat zij er  
 toe doen, dat ze er mogen zijn en dat ze  

 onderdeel zijn van de samenleving van  
 Roermond.
- Ze hervinden hun vertrouwen in de  
 professionals: zij zien mij, zij zien mijn  
 talenten en zij willen zich samen met mij  
 en voor mij inzetten zodat ik mee kan doen, 
 zij erkennen mij zoals ik ben.
- Hersteld vertrouwen in de gemeente:  
 het menselijke gezicht van de gemeente  
 is in beeld gekomen.

Een nieuw participatieperspectief

De inwoners/leerlingen ontdekken voor 
zichzelf een nieuw participatieperspectief. 
Zij stromen in eigen tempo en op eigen niveau 
uit naar een voor hen passend perspectief. 
Mensen gaan weer de deur uit, vinden een 
zinvolle dagbesteding of stromen uit naar 
werk of een vervolgopleiding. Mensen ervaren 
weer grip op hun eigen leven en nemen hun 
toekomst in eigen hand, ze durven weer te 
dromen. Bij twee van hen was dit niet het 
geval. De bevindingen doen vermoeden dat de 
complexiteit van hun problematiek, en de 
betrokkenheid van de sociale context hier een 
rol in spelen. 
”Als dit project er niet was geweest, had ik veel tijd 
op het politiebureau doorgebracht.” Nu stroomt 
deze inwoner uit naar werk. Door het nieuwe 
perspectief krijgt het leven van inwoners een 
andere wending waardoor zij minder gebruik 
maken van bepaalde voorzieningen zoals 
medische zorg, uitkeringen etcetera. 

Met anderen voor wie werk (nog) een brug te 
ver is, zijn samen stappen gezet. “Ik heb rust in 
het hoofd. Ik word niet dakloos.” zegt een cliënt 

Resultaten
bij sociale zaken. Het traject heeft hem 
geholpen zijn leven weer op de rol te krijgen, 
hij heeft weer hoop: “Ik kan weer naar een 
toekomst toe leven.” 

Verbondenheid

De tafelgesprekken als onderdeel van het 
onderzoek bleken niet alleen een evaluerende 
waarde te hebben maar juist ook een 
interventie waarde. Tijdens de tafelgesprek-
ken zaten alle bij een casus betrokken 
professionals samen met de inwoner/leerling 
om de tafel met als doel vooruit en terug te 
blikken op het geboden traject. De meeste 
inwoners/leerlingen hebben deze gesprekken 
als motiverend en empowerend ervaren. Deze 
tafelgesprekken zorgden voor korte lijnen en 
eenheid van informatie voor de inwoner/
leerling. Daarnaast voelden zij zich erkend en 
werden ze gesterkt door het vertrouwen en 
de inzet van de professionals. 
”Dit hadden wij nodig” zegt een ouder tijdens 
het tafelgesprek. Een cliënt bij sociale zaken: 
”Eigenlijk zou iedereen zo’n groepsgesprek moeten 
krijgen.”

3. Opbrengst voor de deelnemende 
organisaties inclusief de gemeente
 
Optimaliseren

- Door de deelnemende organisaties is hard  
 gewerkt aan het optimaliseren van de  
 toeleiding naar participatie. Zelfs al voor  
 aanvang van de pilots. Voor de scholen en  
 de Graasj staat de inwoner/leerling   

 centraal en zij organiseren rondom de  
 inwoner/leerling hun dienstverlening. Zij  
 lopen in sommige gevallen vast omdat  
 andere partijen uit het publieke domein  
 (nog) niet meewerken. 
- De inwoner staat ook bij de gemeente  
 centraal. Een gemeentelijke medewerker: 
 “Wij zijn soms heel erg geneigd om te  
 denken vanuit wetgeving en procedures.  
 De hulpverlening staat meer stil bij wat wil  
 die cliënt nou eigenlijk en hoe ziet die cliënt  
 zijn toekomst?” Gemeentelijke  
 medewerkers vertelden nu veel meer  
 vanuit de vragen van de inwoner te werk te  
 gaan. Ook betrekken zij externe partners  
 eerder. Doordat men elkaar heeft leren  
 kennen zijn de lijnen korter geworden en  
 kan er sneller worden geschakeld. 
- De professionals en gemeentelijke  
 medewerkers ervaarden de brede  
 samenstelling van de gesprekstafel als  
 meerwaarde. Door verder te kijken dan de  
 ‘usual suspects’ en niet alleen in overleg te  
 treden met directe collega’s maar juist door  
 breder uit te nodigen (bij een tafelgesprek  
 op school bijvoorbeeld ook de WMO- 
 consulent of jobcoach van de gemeente)  
 kon nieuwe kennis/een nieuw perspectief  
 worden aangereikt en een sluitend traject  
 worden gerealiseerd in het voordeel van de  
 inwoner/leerling.
- Het in samenspraak met de inwoner/ 
 leerling bepalen en evalueren van de route  
 en de inzet van de betrokken professionals,  
 positioneert de inwoner/leerling als een  
 gelijkwaardige gesprekspartner waardoor  
 deze zich eigenaar voelt van het te  
 doorlopen traject.
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Nieuwe oplossingen

Het domein overstijgend denken en handelen 
leidt tot nieuwe oplossingen. Om tijdig te 
kunnen signaleren zijn door de scholen 
bruikbare volgsystemen, rapportageformulie-
ren en kijkwijzers ontwikkeld, andere 
organisaties zoeken nog naar een passende 
oplossing.

4. Overige bevindingen

Toewijding

De inzet van de professionals wordt geken-
merkt door commitment en toewijding voor 
de deelnemers/leerlingen, zonder daarbij de 
realiteit uit het oog te verliezen. Deze inzet 
vindt plaats in formele gremia, maar juist ook 
tijdens de vele informele momenten. Het 
onderzoek laat zien dat deze informele 
momenten – die soms ook plaats vinden als 
een traject afgerond is – van essentiële 
waarde zijn voor deelnemers/leerlingen, om 
terugval in de oude situatie te voorkomen. 

Calculatie kosten 

Naast het feit dat deze informele momenten 
niet geregistreerd worden, bleken veel 
professionals niet gewend te zijn om hun 
formele uren te calculeren. Dit maakte het 
lastig om de kosten van de integrale afweging 
op een enigszins betrouwbare wijze in te 
schatten. 

Taal

Het onderzoek laat zien dat er verschillende 
betekenissen aan het begrip integrale 
afweging/samenwerking worden toegekend. 
Het lijkt voor een ieder vanzelfsprekend wat 
er onder wordt verstaan, maar onderling 
stemt de betekenis die men eraan geeft vaak 
niet overeen. Zo kent het beleid er een andere 
betekenis aan toe dan de uitvoering en tussen 
de uitvoerenden onderling gebeurt precies 
hetzelfde. Dat kan tot verwarring leiden en 
heeft invloed op de samenwerking. Het is 
raadzaam van elkaar te weten wat er onder 
dit begrip wordt verstaan. 

Looptijd

- Ondanks de mooie resultaten die geboekt  
 zijn, laat het onderzoek zien dat een jaar te  
 kort is om integrale samenwerking te  
 realiseren. Te kort omdat elke te doorlopen  
 fase meerdere jaren beslaat (Minkman,  
 2017). Te kort om tot de nodige attitude  
 verandering (Connolly & Ward, 2008) te  
 komen. Te kort voor gemeentelijke   
 medewerkers om daadwerkelijk Out of the  
 box te gaan werken. Bovendien is één jaar  
 te kort om het participatieperspectief te 
 bestendigen voor deelnemers. Zeker bij  
 hardnekkige of complexe problematiek.
- Uit het onderzoek komt naar voren dat de  
 drie projecten het proces van integrale  
 afweging anders zijn ingegaan, en daarom  
 deels op andere punten in de fasering  
 zitten (Minkman, 2017). Bij een aantal  

 scholen lijkt de ontwerpfase overgeslagen  
 te zijn. Bij de Graasj is veel aandacht aan de  
 ontwerpfase besteed, waardoor een breed  
 draagvlak is gerealiseerd. Bij de gemeente  
 zit men in de uitvoerende fase terwijl de  
 randvoorwaardelijke organisatorische  
 veranderingen ten tijde van het project nog  
 volop in gang zijn.
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Aanbevelingen
1. Broosheid van burgers vraagt om zorgvuldige aandacht voor, tijdens, maar zeker ook op het   
 moment van uitstroom. Broosheid verdwijnt niet per se als uitstroom is gerealiseerd: 
- Veranker opvolging. Deze hoeft niet per definitie intensief te zijn, het principe van vinger aan   
 de pols is voldoende. 
- Baken de trajecten niet op voorhand af in tijd, maar sluit aan bij de behoeften van de   
 inwoner/leerling.  

2. Er bestaan verschillende opvattingen over integrale samenwerking. Breng in beeld welke   
 ideeën en opvattingen er bestaan ten aanzien van integrale samenwerking onder de samen  
 werkende partners:
- Ga de dialoog met elkaar aan om tot een gedeeld beeld te komen en behoeftes, 
 randvoorwaarden en leervragen met elkaar in beeld te krijgen. 
- Maak een startfoto, een situatieschets van de bestaande situatie voor de integrale 
 samenwerking. 
- Realiseer beleid van onderop. Betrek uitvoerende medewerkers en partners 
 al in de ontwikkelfase.

3. Breed kijken is onlosmakelijk verbonden met integrale samenwerking, zeker als de inwoner   
 het uitgangspunt van de op te starten dienst of hulpverlening vormt. Deze brede blik is niet   
 automatisch een vanzelfsprekendheid. 
- Neem de tijd om breed te leren kijken en leer met en van andere professionals uit het   
 sociale domein. Juist het delen van ervaringen en kennis is van meerwaarde voor de 
 inwoner/leerling.
- Draag er zorg voor niet alleen een interne lerende organisatie te worden, maar vorm   
 een lerende gemeenschap met de samen werkingspartners.

Lectoraat Sociale Integratie 
Als lectoraat Sociale Integratie houden wij ons al ruim vijftien jaar bezig met samenle-
vingsvraagstukken, en dan met name met de taaie en ingewikkelde kwesties die met 
samen leven gepaard gaan. We doen praktijkgericht onderzoek, met een stevige 
theoretische basis. Doel van het onderzoek is altijd om een bijdrage te leveren aan het 
concrete samen leven zoals dat wordt vorm gegeven in buurten, wijken, scholen, 
gezinnen, organisaties et cetera. Daarbij werken we nauw samen met burgers en 
professionals, gemeenten en praktijkorganisaties, en uiteraard met opleidingen in het 
domein Zorg en Welzijn zowel binnen Zuyd Hogeschool als daarbuiten.
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