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Inleiding
In dit rapport wordt toegelicht hoe het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, titelhouder Wmo werkplaats
Zwolle, het uitvoeringsteam ‘Iedereen doet mee & Organiseren van (in)formele verbanden’ heeft begeleid. Dit uitvoeringsteam is actief in de Zwolse wijk Dieze. Er nemen twaalf
professionals en twee stagiairs van negen verschillende partijen in plaats, elk met een eigen invalshoek. De negen partijen zijn: Buurtzorg, stichting Focus, Frion, De Kern, MEE,
RIBW, Sozawe gemeente Zwolle, Travers Welzijn en Wijz.
Het rapport bestaat uit twee delen: in de eerste paragrafen
wordt de startfase besproken. Daarin wordt beschreven hoe

Inleiding

de samenwerking tussen de gemeente Zwolle en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (Wmo werkplaats
Zwolle) tot stand is gekomen en hoe dat geleid heeft tot begeleiding van het uitvoeringsteam. Tevens wordt toegelicht
welke keuzes gemaakt zijn in de zoektocht naar een geschikte begeleidingsvorm. Tenslotte worden in deel 1 de
verschillende elementen van de gekozen begeleidingsvorm
toegelicht. In het tweede deel wordt ingegaan op de toepassing van de begeleidingsvorm. Per bijeenkomst van het uitvoeringsteam wordt uiteengezet welke elementen van de
begeleidingsvorm gehanteerd zijn.
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Van begeleiding naar Zelfsturing

Samenvatting
Nadat het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken de samenwerking met de gemeente Zwolle aanging om het uitvoeringsteam ‘Iedereen doet mee & Organiseren van
(in)formele verbanden’ te begeleiden, is gezocht naar een
methode waar interdisciplinaire samenwerking, zelfsturendheid en een gezamenlijk doel centraal staan.
De methode ‘Actieleerprogramma’ (ALP) van de Wmo
Werkplaats Nijmegen bleek aan deze eisen te voldoen. Bovendien bleek de methode direct toepasbaar. Door te werken met deze methode wordt de teamontwikkeling gestimuleerd. Teamontwikkeling vindt plaats via vier fasen (Levine, 1982; Remmerswaal 2007). Waar het uitvoeringsteam
startte in de parallelfase, is het doel om na negen maanden
het team zelfsturend te laten zijn. In de begeleiding is gebruik gemaakt van het Actieleerprogramma. De instrumenten die hierbij zijn ingezet passen bij de eerste ontwikkelingen van het team (Levine, 1982; Remmerswaal 2007).
De partnerschapskaart is een ideaal instrument om de parallelfase van het team vorm te geven: door te bespreken
wat men van belang vindt in de samenwerking wordt aan
wederzijds vertrouwen gewerkt.

Samenvatting

De instrumenten ‘casusleren’ en ‘kantelbox’ zijn goed bruikbaar om de autoriteitscrisis door te komen en in de opnemingsfase te geraken. Deze instrumenten blijven ook bruikbaar in latere fases van het team.
Onderliggend aan de inzet van de ALP-instrumenten wordt
aan teamontwikkeling gewerkt door elke bijeenkomst van
het uitvoeringsteam in te richten volgens de ‘Thema Gecentreerde Interactiemethode’ (TGI-methode) (Callens, 2004).
In elke bijeenkomst is aandacht voor het individu, het team,
de taak, het thema en de context.
Tenslotte is in de begeleiding rekening gehouden met overdragen van verantwoordelijkheid. Teamleden worden uitgenodigd actief mee te denken over de inhoud en werkwijze
van het uitvoeringsteam. Samenvattend kan gesteld worden
dat het doel is om na negen maanden het team zelfsturend
te laten zijn door te werken met instrumenten van het Actie
Leer Programma (Van Biene, 2014) en onderliggend in de
bijeenkomsten rekening te houden met de Thema Gecentreerde Actie Methode (Callens, 2004).
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Van begeleiding naar Zelfsturing

Summary
Since the Centre for Societal Issues started the cooperation
with the city of Zwolle on guiding the implementation team
‘Everyone participates & Organizing (in)formal relationships’, the researchers started the search for a method
where interdisciplinary co-operation, self regulation and a
common goal are combined.
The method ‘Action learning programme’ (ALP) met these
requirements. Moreover, this method proved directly applicable. In working with this method team development was
stimulated. Team development occurs through four stages
(Levine 1982; Remmerswaal 2007). The implementation
team started in the parallelstage. Goal is to achieve the reciprocity stage within nine months. Then the group development will be finished. Action learning was used in guiding
the team. The instruments used fit in well with the early development stages of the team (Levine 1982; Remmerswaal
2007).

The instruments ‘casus learning’ and ‘kantelbox’ are very
useful to get through the authority crisis and reach the intake phase. These instruments remain useful in later stages
of team development.
Underlying using these action learning instruments, team
development is stimulated by setting up every meeting according the Theme Centered Interaction method (TGImethod) . In each meeting focus on the individual, the team,
the task, theme and context is equally important (Callens,
2004).
Finally, the professionals are encouraged to participate actively and are invited to reflect on the working methods of
the Implementation team. In summary, the goal is to reach
the reciprocity phase in nine months (Levine, 1982;
Remmerswaal 2007) by working with instruments of Action
Learning (Van Biene, 2014) and setting up every meeting according the Theme Centered Action method (Callens, 2004).

The partnershipcard is an ideal instrument to help a team
getting through the first stage of development: discussing
what is important in the cooperation helps the team achieving mutual trust.

Summary
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Van begeleiding naar zelfsturing

Deel 1:

Startfase

Begin 2014 heeft de gemeente Zwolle besloten te gaan werken met uitvoeringsteams. Deze uitvoeringsteams zijn ingericht rondom wijkopgaven. In de gemeente Zwolle wordt
tweejaarlijks onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de
verschillende wijken en buurten. Uit de resultaten van dit
Buurt-voor-Buurtonderzoek worden wijkopgaven geformuleerd (gemeente Zwolle, 2014). Deze kunnen liggen op het
gebied van leefbaarheid, veiligheid en welzijn.
Voorbeelden van wijkopgaven zijn het tegengaan van overlast, het bestrijden van eenzaamheid of het stimuleren van

ontwikkelkansen van jeugd. Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van hogeschool Viaa heeft begin 2014 de
titel Wmo werkplaats voor de regio Zwolle gekregen. Vanuit
de Wmo werkplaats is de samenwerking met de gemeente
Zwolle aangegaan. Uit deze samenwerking is voortgekomen
dat een van de uitvoeringsteams zou worden begeleid. In
overleg met Hanneke Valkeman, wijkmanager stadsdeel
Oost, is besloten om het uitvoeringsteam ‘Iedereen doet
mee & organiseren van (in)formele verbanden’ te begeleiden. Dit uitvoeringsteam is gericht op twee van de wijkopgaven in Dieze.

Figuur 1: Kaart Dieze

Deel 1: Startfase
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Met het formeren van de uitvoeringsteams heeft de gemeente Zwolle voor ogen het sociale domein te ontkokeren
(Beleidsnota gemeente Zwolle: Uitvoeringsprogramma
Diensten in en aan Huis/Sociale Wijkteams, 2014). Verkokering betekent een gebrekkige samenwerking tussen verschillende sectoren en actoren die zich met een probleem bezig
houden (RMO, 2008). Om de ontkokering tot stand te brengen moeten de professionals van de uitvoeringsteams de
overgang maken naar een andere manier van aanbieden
van dienstverlening, samenwerken en productie leveren.
Deze poging tot ontkokering is een ingrijpend proces, ook
wel transitie genoemd. Een transitie is een fundamentele
verandering op de lange termijn van de manier waarop
wordt gehandeld, gedacht en georganiseerd (Grin, Rotmans
& Schot, 2010). Om deze fundamentele verandering goed
plaats te laten vinden is het zeer van belang de uitvoeringsteams van adequate begeleiding te voorzien.
Er is voor gekozen om de begeleiding van het uitvoeringsteam ‘Iedereen doet mee & organiseren van (in)formele
verbanden’ in handen te leggen van een docent en een onderzoeker. De docent heeft begeleidingskunde als expertise
en de onderzoeker heeft jarenlange ervaring met onderzoek
in het sociale domein. De begeleiders zijn complementair
aan elkaar en kunnen beiden hun eigen expertise inzetten.
Zo waarborgen zij de kwaliteit van de begeleiding en het actief werken aan het begeleidingsdoel. Het belangrijkste begeleidingsdoel is dat het uitvoeringsteam na verloop van tijd
op adequate en zelfsturende wijze aan de wijkopgaven kan
werken. Om een team een zelfsturende status te laten bereiken moet het een ontwikkeling doormaken.
Teamontwikkeling vindt plaats door verschillende fasen te
doorlopen (Levine 1982; Remmerswaal; 2007). Het is van
belang deze fasen goed te doorlopen om te voorkomen dat
het team stappen terug moet zetten in het proces. Er is gezocht naar een methodiek die het team zou helpen om de
verschillende fasen zo efficiënt mogelijk te doorlopen. Na
een uitgebreide literatuurstudie is gekozen voor het Actie
Leer Programma (ALP) van de Wmo Werkplaats Nijmegen.
Uit bestudering bleek dat de methode veel handvatten
bood om het uitvoeringsteam samen een team te laten worden. Binnen het ALP is het mogelijk om in negen maanden
een team zelfsturend te worden. Bovendien was Welzijn
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Nieuwe Stijl (WNS) goed geïmplementeerd in de methode.
Dat is belangrijk, want werken volgens de bakens van WNS
is een vereiste voor professionals. Naast dat de methode inhoudelijk goed aansloot bij de Zwolse situatie, kwamen uit
gesprekken met direct betrokkenen uit Arnhem en Nijmegen positieve gebruikservaringen naar voren. Er was gewerkt met instrumenten die ingezet konden worden in verschillende fasen van ontwikkeling van het team (Levine,
1982; Remmerswaal 2007).
In de volgende paragraaf wordt de visie op teamleren besproken. Vervolgens wordt toegelicht hoe het teamleren gestimuleerd wordt door te werken met instrumenten van het
Actie Leer Programma (ALP). Tenslotte wordt de verbinding
tussen teamleren, ALP en teamontwikkeling besproken.

Figuur 2: Bakens Welzijn Nieuwe Stijl

Teamleren
Het uitvoeringsteam is een verzameling professionals van
verschillende organisaties die gezamenlijk aan een wijkopgave gaan werken. Doordat zij allen een verschillende achtergrond hebben is het van belang dat zij als team gezamenlijk gaan leren. Teamleren kent een aantal uitgangspunten
(Van Biene, 2014):
-

Teamleren betekent dat teams op grond van werkervaringen komen tot reflectie en begripsvorming en in het
werkproces ontstaan verbetering en vernieuwing.

-

Het resultaat van teamleren is meer leerbereidheid,
een beter werkproces.

Van begeleiding naar zelfsturing

-

Teamleren vindt alleen plaats als een teamlid in de gelegenheid is zijn kennis te delen en bereid is collectief
te leren.

-

Er dient regel- en stuurcapaciteit te zijn toegekend aan
het team of deze wordt gaandeweg geconcretiseerd en
geformaliseerd. Het zijn of worden de kaders waarbinnen het team zijn werk uitvoert.

In bovenstaande vier uitgangspunten zijn twee doelen en
twee voorwaarden herkenbaar. Op grond van reflectie en
begripsvorming moet het beoogde resultaat – meer leerbereid, een beter werkproces – behaald worden.

Twee voorwaarden zijn daarbij noodzakelijk. De eerste voorwaarde ligt bij de professionals zelf: van hen wordt een
open houding en bereidheid tot leren verwacht. De tweede
voorwaarde ligt op het gebied van organisatie. Het uitvoeringsteam dient, eventueel gaandeweg, regel- en stuurcapaciteit toegekend te krijgen.
Als deze voorwaarden aanwezig zijn, staat het team niets in
de weg om te leren. Dit doet men door de verschillen van de
professionals naar boven te halen. Dat de professionals allen een verschillende achtergrond hebben is een grote
kracht. Door het uitwisselen van ideeën en alternatieven
kan het uitvoeringsteam optimaal gebruik maken van de talenten die zij bevat. Vragen stellen en doorvragen zijn hierbij
belangrijke vaardigheden. Zo wordt duidelijk op welke wijze
de professionals aan de wijkopgave kunnen werken. Middels het teamleren wordt gestimuleerd dat professionals
vraagstukken die op hun pad komen al lerende oplossen.Feedback, feedforward en reflecteren zijn sleutelbegrippen. Door gezamenlijk te reflecteren op onderling gerelateerde zaken en cliëntgebonden situaties, ontwikkelen de
professionals hun competenties en verwerven zij nieuwe
competenties (Van Biene, 2014).
Het teamleren is echter niet alleen voor de professionals
nuttig. Juist burgers kunnen profiteren van beter uitgeruste
professionals. De burgers ontvangen kwalitatief betere
dienstverlening, doordat professionals voortdurend gestimuleerd worden aan te sluiten bij de actuele situatie van de

Deel 1: Startfase

burger. Het doel van teamleren sluit volledig aan bij het
doel van de gemeente Zwolle: bijdragen aan persoonlijke
ontwikkeling, autonomie en zelfregie van burgers. Het
teamleren wordt vormgegeven door te werken met het Actie Leer Programma (ALP). Hieronder wordt toegelicht wat
het programma inhoudt en welke instrumenten bij de begeleiding van het uitvoeringsteam ingezet worden.

Actie Leer Programma (ALP)
Bij actieleren zijn de dagelijkse praktijken van de uitvoeringsteams leidend om de werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl eigen te maken. In het ALP wordt specifiek aandacht geschonken aan ´de klantvraag´ en hoe deze vraag integraal te ondersteunen vanuit nieuwe werkwijzen. Kenmerken van actieleren zijn (Van Biene, 2014):
-

nadruk op leren door te doen (learning by doing);

-

nadruk op teamleren (collectieve leeropgaven);

-

actieleren vindt plaats a) aan de hand van thema’s die
b) met het uitvoeringsteam worden vastgesteld en c)
aansluiten bij het Wmo-beleid en de wijkprogrammering;

-

in de leeropgaven wordt tevens gewerkt aan bedrijfs/organisatorische kwesties;

-

er wordt uitgegaan van dialogisch werken;

-

andere betrokkenen uit diverse netwerken dragen bij
ofwel kunnen op verzoek deelnemen;

-

professionals ontwikkelen eigen regel- en stuurcapaciteit;

-

professionals nemen (uitvoeringsteam)besluiten;

-

het betreft gestuurd leren: leden van een uitvoeringsteam hebben een individuele en gezamenlijke leeropdracht.

Van het uitvoeringsteam wordt reflectievermogen gevraagd
om aan bovenstaande kenmerken te voldoen. Doel is om
het uitvoeringsteam te laten functioneren als een reflectief
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netwerk. Binnen dit netwerk werken professionals samen
met burgers, instituties en elkaar om aan de wijkopgave te
werken. Zij bespreken en analyseren de wijkopgave, geven
daar betekenis aan en ondernemen hierin actie. Werkenderwijs komen zij tot oplossingen, nieuwe inzichten en nieuwe
systemen (Van Biene, 2014).
Actieleren is een proces waarin de volgende stappen steeds
opnieuw worden gevolgd:
1.

Het stellen van vragen om de aard van de situatie helder te krijgen;

2.

Het bepalen van mogelijke oplossingen;

3.

Het ondernemen van actie.

In de begeleiding van het uitvoeringsteam ‘Iedereen doet
mee & organiseren van (in)formele verbanden’ wordt gekozen om in de eerste fase te werken met drie instrumenten
van het Actie Leer Programma: de partnerschapskaart, het
casusleren en de kantelbox. De wens is om later in het proces de effectencalculator in te zetten. In de volgende paragrafen worden deze vier instrumenten toegelicht.

Partnerschapskaart
Bij de start van de begeleiding van het uitvoeringteam is er
voor gekozen om gebruik te maken van de partnerschapskaart (Van Biene, 2014). Met deze kaart verwoorden de professionals van het uitvoeringsteam hoe zij willen samenwerken, welke voorwaarden zij hiervoor nodig hebben en wat
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zij hiervoor willen doen (acties). Deze drie thema’s gelden
als succesfactoren: als de acties, voorwaarden en samenwerking goed verlopen, kan het uitvoeringsteam succesvol
zijn. Een ingevulde partnerschapskaart vormt het samenwerkingsconvenant van het uitvoeringsteam. Het invullen
van de partnerschapskaart behelst vijf stappen. De partnerschapskaart wordt van rechts naar links ingevuld. De eerste
stap is bepalen welke waarden van belang zijn binnen het
uitvoeringsteam. Aan professionals van het uitvoeringsteam
werd gevraagd om de volgende zin af te maken: “Ik vind het
uitvoeringsteam succesvol als…” Hierna wordt de samenwerking in twee stappen besproken. Eerst wordt gesproken
over de relaties, vervolgens welke handelingen hierbij passen. Hierna wordt bij de vierde stap gesproken over condities. Welke voorwaarden zijn belangrijk om succesvol te
kunnen zijn als uitvoeringsteam? Tenslotte wordt afgesproken welke acties het team wil koppelen aan voorgaande
stappen. Door voorafgaand aan een project de partnerschapskaart in te vullen, wordt de zienswijze van de leden in
beeld gebracht en kunnen de leden daarover in gesprek
gaan. Zo kunnen op voorhand afspraken gemaakt worden
over het vormgeven van de samenwerking (Van Biene,
2014).
Door de partnerschapskaart in te vullen geven de professionals aan wat zij belangrijk vinden en creëren zij doelen die
zij gezamenlijk na kunnen streven. Tevens biedt het instrument een basis voor de samenwerking waar later in het proces bij stil gestaan kan worden. Zo kan bekeken worden of
de gestelde doelen, voorwaarden of afspraken op het gebied van samenwerking wijzigingen aangebracht dienen te
worden. (zie figuur 3)

Van begeleiding naar zelfsturing

Figuur 3: Partnerschapskaart

Deel 1: Startfase
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Casusleren

Zo worden casussen op een duurzame manier besproken.

Het casusleren vindt plaats volgens de Reflectieve Team
Methode (RTM). Uiteindelijke doel is om een casus binnen
acht minuten te bespreken. De casus wordt besproken volgens een vast stappenplan:
1.

De inbrenger geeft een korte samenvatting van zijn casus;

2.

De inbrenger formuleert een reflectievraag (wat wil hij
weten van zijn teamleden);

3.

De teamleden schrijven in één minuut– ieder voor zich hun bevindingen/antwoorden/ideeën op de dialoogkaart (of schrijfblok);

4.

De coach nodigt twee personen uit om hun idee te vertellen. Er wordt geen rondje gemaakt om te horen wat
een ieder heeft bedacht;

5.

De inbrenger bepaalt welk idee het eerst besproken
wordt;

6.

Gaandeweg brengen teamleden hun idee naar voren
indien van toepassing;

7.

De leercoach nodigt tussentijds de groepsleden uit de
dialogen samen te vatten;

8.

De inbrenger maakt de ingebrachte informatie actiegericht en vertelt hoe hij er mee verder gaat.

Figuur 4: Dialoogkaart

Dialoogkaart & Actiekaart
Bij stap 3 wordt er gebruik gemaakt van dialoogkaarten.
Deze dialoogkaarten worden na afloop aan de inbrenger van
de casus gegeven zodat deze professional de bevindingen
kan meenemen.
De inbrenger schrijft zelf bij de laatste stap van de methode
op zijn actiekaart welke acties hij/zij in wil zetten. In een volgende bijeenkomst wordt er middels het instrument Kantelbox teruggegrepen op de casusbespreking.
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Figuur 5: Actiekaart

Van begeleiding naar zelfsturing

Kantelbox
Door kantelboxen in te vullen worden professionals in staat
gesteld om inzicht te krijgen in de mate waarin hun interventies bij cliënten in overeenstemming zijn met de andere
manier van werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl. Ook biedt
het systematisch werken met kantelboxen een alternatieve
manier van registreren, namelijk registreren op basis van

betekenisvolle informatie over de interventie in plaats van
op basis van kengetallen en structurele gegevens. Daarmee
wordt als het ware ook ‘gekanteld’ van registratiesysteem
naar reflexief systeem (Van Biene, 2014). De kantelbox kan
worden ingezet na een casusbespreking. Nadat de casusinbrenger aan de hand van de adviezen die uit de casusbespreking voortkomen aan het werk gaat, kan in een latere
bijeenkomst teruggekoppeld worden middels de kantelbox

Figuur 6: De kantelbox

Reflector Bakens Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)

Figuur 7: Reflector Bakens Welzijn Nieuwe Stijl

Deel 1: Startfase
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Effectencalculator
De effectencalculator is een instrument om de effecten van
de inzet van professionals en burgers te meten. Met de effectencalculator kan getoetst worden of de aanpak van professionals en burgers tot maatschappelijk meerwaarde en
economische voordelen leidt (Meere, Hamdi & Deuten,
2013).
Drie vragen staan hierbij centraal:


Wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?



Welke ondersteuning is hiervoor nodig?



Wat is het prijskaartje daarvan?

Door deze vragen te stellen wordt inzichtelijk gemaakt wat
het effect is van de ingezette interventie. De financiële uitkomsten worden ingebracht in een rekenmodel. Daarmee
wordt in kaart gebracht wat de interventie heeft gekost. In
de bespreking kunnen de professional en de cliënt aangeven
wat wel of niet werkte aan de interventie. Daarmee wordt
de meerwaarde van de interventie in beeld gebracht. De effectencalculator is niet ingezet in de begeleiding van het uitvoeringsteam. Dit instrument word in 2015 wel ingezet in de
begeleiding van sociale wijkteam.

Teamontwikkeling
In de inleiding is kort genoemd dat actieleren een adequate
methodiek is om de verschillende fasen van groepsontwikkeling (Levine, 1982; Remmerswaal 2007) efficiënt te doorlopen. Nu wordt toegelicht wat deze fasen exact inhouden.
Elk team maakt verschillende ontwikkelingen door. In de begeleiding van het uitvoeringsteam werkt men vanuit de visie
van Levine en Remmerswaal. Uitgangspunt van deze theorie
is dat er sprake is van een positieve contactgroei tussen
mensen als zij elkaar blijven zien. Ook het uitvoeringsteam
zou naar elkaar toe kunnen groeien en langzamerhand een
cohesieve groep gaan vormen. Het uiteindelijke doel is om
een zelfsturend uitvoeringsteam te organiseren. Groepsvorming wordt beïnvloed door de mate waarin de begeleider
erin slaagt om op gepaste wijze gezag en invloed van zichzelf aan de groepsleden over te dragen. Ontwikkeling van
groepen loopt parallel aan die van individuen. Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door een toenemende autonomie
in denken en gedrag (Remmerswaal, 2007).
In het model van Levine zijn er vier ontwikkelingsfasen: de
parallelfase, de opnemingsfase, de wederkerigheidsfase en
de eindfase. Het bereiken van een nieuwe fase in de ontwikkeling wordt voorafgegaan door een ‘crisis’. Tussen de vier
ontwikkelingsfases bevinden zich zodoende drie crises: de
autoriteitscrisis, de intimiteitscrisis en de separatiecrisis. (Zie
figuur 8)

Figuur 8: Model van Teamontwikkeling (Levine, 1982)
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Parallelfase
Binnen deze fase staat het kennismaken met elkaar centraal. Leden van een groep nemen een afwachtende houding ten opzichte van de begeleiding aan. Er wordt afgetast
wie de ander is en hoe men aan het werk gaat. Het opbouwen van vertrouwen is belangrijk.
Autoriteitscrisis
Tijdens de parallelfase komen langzamerhand autoriteitscrises voor. Als de leden van de groep zich wat meer op hun
gemak voelen, gaan zij vraagtekens zetten bij de gang van
zaken in de groep en de ontstane spelregels. Een verschuiving van verantwoordelijkheid van begeleider naar de groep
is noodzakelijk om deze crisis goed door te komen en richting opnemingsfase te kunnen gaan.

Hoewel bovenstaande fasen een lineair proces vormen, betekent dit niet dat een groep deze fasen stapsgewijs volgt.
Crises kunnen op verschillende momenten voordoen en
groepen kunnen stappen vooruit, maar ook achteruit zetten. Om dit proces goed te begeleiden wordt uitgegaan van
het teamleren en worden instrumenten van het Actie Leer
Programma ingezet. Onderliggend aan deze werkwijze
wordt in de organisatie van bijeenkomsten van het uitvoeringsteam rekening gehouden met de Thema Gecentreerde
Interactie Methode (TGI-methode).

Thema Gecentreerde Interactie Methode (TGI Methode)

Opnemingsfase
Binnen deze fase is er meer behoefte aan eigen regie en
verantwoordelijkheid. Posities veranderen van volgend naar
meer kritisch. Er kunnen subgroepen ontstaan die later
weer oplossen in het geheel.
Intimiteitscrisis
Naarmate de acceptatie tussen groepsleden groeit en de
angst om afgewezen te worden naar de achtergrond verdwijnt, wordt de sfeer harmonieuzer en veiliger. Gevoelsmatige en persoonlijke uitwisselingen tussen groepsleden
worden gangbaar zonder dwingend voor iedereen te zijn.
Wederkerigheidsfase
In deze fase weten de leden van elkaar wie ze zijn en durft
men elkaar aan te spreken. De ontwikkelingsfase van de
groep is voltooid en de groepsdynamiek komt tot rust. Men
heeft vertrouwen in elkaar en in de werkstructuur.
Eindfase
Waar groepen starten, kunnen groepen ook eindigen. In de
eindfase wordt de balans opgemaakt en wordt de groep afgesloten.

Deel 1: Startfase

Figuur 9: Polariteitenmodel van Cohn
Binnen de TGI Methode staat het polariteitenmodel van
Cohn centraal (Callens, 2004). Dit model kent vijf componenten. De driehoek met het ‘ik’, ‘wij’ en ‘het’ stelt het team
voor. Elk van deze drie componenten binnen het team is
even belangrijk. Het team werkt met een thema (de vierde
component), in het geval van het uitvoeringsteam is dat ‘Iedereen doet mee & stimuleren van (in)formele verbanden’.
Het vijfde component is de globe, oftewel de context waarbinnen het team werkt.
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Het team: ik, het en wij
De drie componenten van het team - het individu (ik), het
team (wij) als de taak (het) – zijn allen even belangrijk.
Mocht een van de componenten te kort komen, dan heeft
dat invloed op de andere componenten. Bijvoorbeeld, als
men te taakgericht is, kan dat ten koste van de samenwerking in het team gaan. Als individuen ondersneeuwen, voelen zij zich geen onderdeel van het team en kunnen zij niet
optimaal meewerken aan de taak. Daarom zijn de bijeenkomsten van het uitvoeringsteam zo ingericht dat alle drie
de componenten aan bod komen.
De omgeving (globe)
De fysieke omgeving waar de leden van het uitvoeringsteam
werkzaam zijn is de Zwolse wijk Dieze. Dat is ook wat hen
bindt. De leden hebben echter allen een andere werkgever
en komen zodoende uit verschillende werkomgevingen, met
verschillende werkwijzen en culturen. Daarnaast heeft de
globe ook nog een andere invloed op het samenzijn. Spanningen en veranderingen die spelen in het werkveld hebben
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invloed op de professional en op het team. Het is van belang
blijvend in te schatten of dit om aandacht vraagt.
De TGI Methode binnen het uitvoeringsteam
Binnen het uitvoeringsteam wordt gewerkt aan ontwikkeling van het team (Levine 1982; Remmerswaal; 2007) door
uit te gaan van teamleren (Van Biene, 2014). Onderliggend
hieraan wordt rekening gehouden met de TGI Methode.
Binnen de bijeenkomsten wordt getracht met elke component van het polariteitenmodel van Cohn rekening te houden. Elke component wordt als even belangrijk ingeschat:
het individu, het team, de taak, het thema en de context zijn
alle van gelijkwaardige importantie. Storingen hebben hierbij voorrang: als dit niet gebeurt dan wordt het groepsproces belemmerd. In elke groep is het van belang om rekening
te houden met alle componenten. Omdat het uitvoeringsteam een zeer gemêleerde groep is die werkzaam is in een
periode van veel verandering, is het in dit geval extra van
belang dat er balans is tussen de verschillende componenten.

Van begeleiding naar zelfsturing

Deel 2

Begeleidingsfase

In deel 1 is toegelicht wat de methode actieleren inhoudt en
waarom voor deze methode gekozen is. Ook is toegelicht
vanuit welke visie op teamontwikkeling gewerkt wordt en
wat de TGI Methode inhoudt. In dit deel wordt toegelicht
hoe deze visie en methodieken toegepast zijn in de begeleiding van het uitvoeringsteam. De begeleiding van het uitvoeringsteam ‘Iedereen doet mee & Organiseren van
(in)formele verbanden’ startte in mei 2014. In de maanden
mei en juni zijn er drie bijeenkomsten geweest. Waar in de
eerste bijeenkomst vier uur was ingeruimd, had men in de
tweede en derde bijeenkomst drie uur beschikbaar. In september zijn de bijeenkomsten weer opgestart. In totaal zijn
er acht bijeenkomsten. In november 2014 is een gezamenlijke bijeenkomst van alle uitvoeringsteams gepland, waarin
zij de resultaten van hun samenwerking presenteren.
Binnen elke bijeenkomst is ruimte en aandacht voor alle polariteiten van het model van Cohn: het individu, het team,
de taak, het thema en de context. Door elke bijeenkomst te
starten met een moment waarin elke professional de mogelijkheid krijgt om aan te geven hoe hij of zij erbij zit. Zo komt
het individu aan bod. Tevens wordt er binnen dit moment
besproken of er blokkades zijn die invloed kunnen hebben
op het functioneren van het team. Het thema heeft vanzelfsprekend in elke bijeenkomst een centrale rol: de professionals buigen zich elke bijeenkomst over de wijkopgaves ‘Iedereen doet mee’ en ‘Organiseren van (in)formele verbanden’. Ook de context speelt een rol: bijvoorbeeld de wijk
waarin de professionals werkzaam zijn of de context van de
instellingen van waaruit de professionals werken. Er is
daarom gekozen om de bijeenkomsten op wisselende locaties te houden om te voorkomen dat één instellingscontext
centraal stond. In de volgende paragrafen wordt per bijeenkomst weergegeven welke thema’s aan bod kwamen, welke
instrumenten zijn ingezet en welke keuzes in de begeleiding
zijn gemaakt.

Deel 2: Begeleidingsfase

Bijeenkomst 1: 8 mei 2014
Locatie: Frion
Geheel in overeenstemming met de visie van Remmerswaal
en Levine stond de eerste bijeenkomst voornamelijk in het
kader van kennismaking. In de eerste fase van teamontwikkeling, de parallelfase, nemen de leden van een groep een
afwachtende houding ten opzichte van de begeleiding aan.
Er wordt afgetast wie de ander is en hoe men te werk gaat.
De eerste interventie was dat elke professional zich kort
voorstelde en ook aangaf hoe het was om hier aanwezig te
zijn. Dit creëerde een bepaalde openheid waarin mensen
hun twijfels, onzekerheden maar ook hun belangen konden
uitspreken. Vervolgens werd er informatie gegeven over de
methode Actieleren. Daarna was er ruimte voor een actieve
werkvorm waarin de leden van het uitvoeringsteam zich aan
elkaar voorstelde. Zo leerde men elkaar kennen en werd
men bovendien gestimuleerd actief te participeren. In de
parallelfase is het opbouwen van vertrouwen belangrijk.
Daarom is ervoor gekozen om in de eerste bijeenkomst een
start te maken met het invullen van de partnerschapskaart.
Door de partnerschapskaart in te vullen konden de leden
nadenken over de thema’s: wanneer is ons uitvoeringsteams een succes, hoe moeten we de samenwerking vorm
geven, welke voorwaarden hebben we hiervoor nodig en
welke acties moeten we hierbij ontwikkelen (stap 1 – 5). De
verschillende stappen werden doorlopen met gebruikmaking van diverse werkvormen. Met deze manier van werken
werd niet alleen vertrouwen opgebouwd maar kwam er ook
veel enthousiasme en energie vrij om met elkaar aan de slag
te gaan. Met het invullen van de partnerschapskaart werden er afspraken gemaakt en werd er uitgesproken hoe men
met elkaar wilden samenwerken. Er werd als het ware een
samenwerkingsconvenant geschreven waar in latere bijeenkomsten op teruggegrepen kon worden.
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Bijeenkomst 2: 12 juni 2014
Locatie: Buurtzorg.
De bijeenkomst startte door de professionals de gelegenheid te geven te delen hoe men erbij zat. Zo konden de leden aangeven of er bijvoorbeeld sprake was van een blokkade om deel te nemen. Dit was voor veel professionals herkenbaar. Het effect hiervan is dat het een beroep doet op
de onderlinge betrokkenheid. Gevoelens van onzekerheid
en verlies mogen worden geuit en gedeeld.
Na het rondje uitwisselen werd de partnerschapskaart verder ingevuld. Door het invullen van de partnerschapskaart

kwam een gesprek op gang. Een van de leden van het uitvoeringsteam maakte de blokkade ‘instellingsbelangen’ bespreekbaar. Er werd besproken in hoeverre deze belangen
een rol speelden in het uitvoeringsteam. De professionals
stelden zich hierbij kwetsbaar op en gaven aan dat instellingsbelangen soms onvermijdelijk zijn. De gangbaarheid
van deze gevoelsmatige en persoonlijke uitwisselingen is typerend voor de opnemingsfase.
Hoewel nog niet gezegd kon worden dat het team zich al in
deze fase bevond is het een positief signaal dat men al zo
snel tot een harmonieuze en veilige sfeer wist te komen
waarin gevoelsmatige en persoonlijke uitwisselingen plaats
konden vinden.

Figuur 10: Ingevulde partnerschapskaart
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Nadat de partnerschapskaart volledig was ingevuld, is men
gestart met een casuïstiekbespreking. Het bespreken van
casuïstiek heeft meerdere doelen. In feite komen alle aspecten van het polariteitenmodel van Cohn terug in casuïstiekbespreking. Het ‘ik’ is te herkennen in de professional die de
casus inbrengt. Het ‘wij ‘ is zichtbaar in de behandeling van
de casus: hoe kan het team helpend zijn voor de inbrenger.
Ook de taak en de context komen naar voren. De taak is de
casus zelf, de inbrenger kan hier na de inbreng mee aan de
slag. De context is zichtbaar in hoe de inbrenger de casus
schetst en hoe de overige leden reageren.
In deze bijeenkomst is er uitleg gegeven over de casusleermethode voor teamleren. Deze bespreking ging volgens de
Reflectieve Team Methode (RTM):
1.

De inbrenger geeft een korte samenvatting van zijn casus;

2.

De inbrenger formuleert een reflectievraag (wat wil hij
weten van zijn teamleden);

3.

De teamleden schrijven in één minuut – ieder voor zich
- hun bevindingen/antwoorden/ideeën op de dialoogkaart (of schrijfblok);

4.

De coach nodigt twee personen uit om hun idee te vertellen. We gaan geen rondje maken om te horen wat
een ieder heeft bedacht;

5.

De inbrenger bepaalt welk idee het eerst besproken
wordt;

6.

Gaandeweg brengen teamleden hun idee naar voren
indien van toepassing;

7.

De leercoach nodigt tussentijds de groepsleden uit de
dialogen samen te vatten;

8.

De inbrenger maakt de ingebrachte informatie actiegericht en vertelt hoe hij er mee verder gaat. Hij schrijft
dit op een actie kaart die hij de volgende bijeenkomst
weer meeneemt.

Uiteindelijke doel is om een casus binnen acht minuten te
bespreken.

Deel 2: Begeleidingsfase

Bijeenkomst 3: 26 juni 2014
Locatie: Stichting Focus
Deze bijeenkomst startte als alle bijeenkomsten met een
rondje uitwisselen. Vervolgens werden de leden uitgenodigd
om ieder in twee minuten te vertellen hoe zij, vanuit hun organisatie, werkten aan de wijkopgaves ‘Iedereen doet mee’
en ‘Organiseren van (in)formele verbanden’. Vervolgens
werd over deze “elevator pitch” doorgesproken. Aan bod
kwam wat de overeenkomsten en verschillen in de werkwijzen van de leden waren en wat men van elkaar kon leren.
Na deze bespreking werd door de leden gesproken over de
werkwijze binnen het uitvoeringsteam. Enkele leden van het
team zetten vraagtekens bij de gebruikte intervisievorm. Dit
is een kenmerk van een autoriteitscrisis: doordat de leden
van een groep zich meer op hun gemak voelen kunnen zij
kritischer zijn. Om deze crisis goed door te komen en richting opnemingsfase te gaan is het noodzakelijk dat er een
verschuiving van verantwoordelijkheid van de begeleider
naar de leden van de groep plaatsvindt. Daarom hebben de
begeleiders ervoor gekozen het gesprek aan te gaan en de
vraag te stellen wat de behoefte was van de leden. Daarnaast zijn de leden uitgenodigd om zelf actie te ondernemen
om de gewenste verandering tot stand te laten komen. Eén
van de professionals heeft aangeboden mee te werken aan
de voorbereiding van de volgende bijeenkomst. In dit overleg zijn diverse intervisievormen naast elkaar gelegd en is de
bijeenkomst van 15 september voorbereid.
Bijeenkomst 4: 15 september 2014Locatie: Wijz
Na de vakantie is deze bijeenkomst gestart met het gebruikelijke rondje. Er was een nieuwe professional die zich voorstelde en er was een professional na een sabbatical van 3
maanden weer terug. Tijdens deze bijeenkomst is het instrument ‘Kantelbox’ geïntroduceerd. Op basis van de casusbespreking in de vorige bijeenkomst werd de inbrenger gevraagd om op de volgende vragen antwoord te geven:


Wat heb je aangetroffen?



Wat heb je ermee gedaan?



Wat was jouw toegevoegde waarde?
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Deze vragen werden op een flap geschreven en in de ruimte
opgehangen. Zo ook de 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Er
werd gevraagd welke bakens van WNS de professionals herkenden in de casusbeschrijving van de inbrenger. Daarmee
werd concreet gemaakt welke bakens wel en niet ingezet
werden en of de inbrenger ook in zijn werkwijze daadwerkelijk had gekanteld. Het inzetten van de kantelbox maakt dat
de casusbespreking meer is dan een reflectie op eigen handelen. De link met de nieuwe manier van werken vanuit de
bakens wordt hiermee heel concreet inzichtelijk en bespreekbaar. Bovendien is het een meetmoment waar later
naar teruggegrepen kan worden.

Deze vragen werden op een flap geschreven en in de ruimte
opgehangen. Zo ook de 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Er
werd gevraagd welke bakens van WNS de professionals herkenden in de casusbeschrijving van de inbrenger. Daarmee
werd concreet gemaakt welke bakens wel en niet ingezet
werden en of de inbrenger ook in zijn werkwijze daadwerkelijk had gekanteld. Het inzetten van de kantelbox maakt dat
de casusbespreking meer is dan een reflectie op eigen handelen. De link met de nieuwe manier van werken vanuit de
bakens wordt hiermee heel concreet inzichtelijk en bespreekbaar. Bovendien is het een meetmoment waar later
naar teruggegrepen kan worden.

Vanuit het uitvoeringsteam zijn vragen naar voren gekomen
die betrekking hebben op de wijkopgaven ‘iedereen doet
mee’ en ‘organiseren van (in)formele verbanden’. Vanuit
hogeschool Viaa lag het aanbod om studenten in te zetten
om aan deze vragen te werken. Er zijn groepen studenten
gekoppeld aan professionals van het uitvoeringsteam. Zij
zullen gezamenlijk werken aan het maken van een sociale
kaart. Daarmee worden zowel formele als informele netwerken in kaart gebracht. Daarnaast is afgesproken dat de
studenten in beeld gaan brengen wat de verwachtingen van
de professionals en bewoners van de wijk Dieze zijn ten opzichte van elkaar. De bijeenkomst werd afgesloten met een
gezamenlijke lunch.

Vanuit het uitvoeringsteam zijn vragen naar voren gekomen
die betrekking hebben op de wijkopgaven ‘iedereen doet
mee’ en ‘organiseren van (in)formele verbanden’. Vanuit
hogeschool Viaa lag het aanbod om studenten in te zetten
om aan deze vragen te werken. Er zijn groepen studenten
gekoppeld aan professionals van het uitvoeringsteam. Zij
zullen gezamenlijk werken aan het maken van een sociale
kaart. Daarmee worden zowel formele als informele netwerken in kaart gebracht. Daarnaast is afgesproken dat de
studenten in beeld gaan brengen wat de verwachtingen van
de professionals en bewoners van de wijk Dieze zijn ten opzichte van elkaar. De bijeenkomst werd afgesloten met een
gezamenlijke lunch.

Bijeenkomst 4: 15 september 2014

Bijeenkomst 5: 6 oktober 2014

Locatie: Wijz

Locatie: Stichting Focus

Na de vakantie is deze bijeenkomst gestart met het gebruikelijke rondje. Er was een nieuwe professional die zich voorstelde en er was een professional na een sabbatical van 3
maanden weer terug. Tijdens deze bijeenkomst is het instrument ‘Kantelbox’ geïntroduceerd. Op basis van de casusbespreking in de vorige bijeenkomst werd de inbrenger gevraagd om op de volgende vragen antwoord te geven:

Deze bijeenkomst is voorbereid door twee professionals van
het uitvoeringsteam. De begeleiders van het team namen
hierbij een faciliterende en ondersteunende rol aan. Hiermee werd de regie stapsgewijs meer overgelaten aan de
professionals en kan het uitvoeringsteam richting de opnemingsfase gaan waarin men zelfsturend is.



Wat heb je aangetroffen?



Wat heb je ermee gedaan?



Wat was jouw toegevoegde waarde?
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Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen op
tafel (onrust binnen organisaties, kennis over de wijk ontbreekt, ‘kijkje in de keuken’ van andere deelnemers, we
moeten iets opleveren anders blijven we steken) die horen
bij de opnemingsfase. Deelnemers willen weer eigen regie
en posities veranderen van volgend naar meer kritisch. Dit

Van begeleiding naar zelfsturing

zorgde ervoor dat er naar de partnerschapskaart werd teruggegrepen en er een discussie op gang kwam over de
wijze waarop er samengewerkt werd. Naar aanleiding van
dit gesprek werd afgesproken dat men vaker contact met elkaar wilde. De professionals spraken af dat er een groepsmail werd aangemaakt om vragen aan elkaar te stellen en er
wekelijks een moment werd gecreëerd waar de professionals elkaar kunnen treffen om casuïstiek te bespreken. Afgesproken is dat een van de begeleiders hierbij aanwezig zal
zijn. De voorbereiding van de volgende bijeenkomst wordt
door 3 professionals opgepakt.

Bijeenkomst 6: 3 november 2014
Locatie: Stichting Focus
De bijeenkomst van 3 november stond in het teken van de
volgende vragen: Wat is aanwezig, wat is er nodig en waar
willen we naartoe als uitvoeringsteam? Deze vragen kwamen vanuit de professionals zelf. Het uitvoeringsteam heeft
de opdracht gekregen om tot 1 januari 2015 aan de wijkopgaves te werken. Door deze vragen te beantwoorden wilden
de professionals de opbrengsten van het team borgen. De
professionals hebben in ontspannen sfeer met elkaar deze
vragen beantwoord en uitgewisseld. Zonder dwingend te
zijn maar juist vanuit acceptatie en harmonie. Daarin is de
intimiteitsfase herkenbaar. De beantwoording van de vragen is in een tabel in bijlage 4 weergegeven.

Informatiemarkt: 6 november
Locatie: Brede school Het Wonderwoud
Uit de samenwerking tussen de professionals en de studenten zijn een aantal producten naar voren gekomen. De studenten hebben op basis van gesprekken met professionals
en burgers een sociale kaart van de wijk Dieze gemaakt.
Daarnaast hebben de studenten professionals en burgers
geïnterviewd. Leidende vraag bij deze interviews was wat de
verwachtingen van professionals en burgers ten opzichte
van elkaar waren. De studenten hebben een informatiemarkt in de wijk Dieze georganiseerd. Hierbij waren zowel
professionals als burgers uitgenodigd. In bijlage 4 is een
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persbericht weergegeven met een impressie van de informatiemarkt.

Bijeenkomst 7: 1 december
Locatie: Buurtzorg
De laatste bijeenkomst is voorbereid door drie professionals
van het uitvoeringsteam. Zij wilden het graag met elkaar
hebben over de wijze waarop de professionals vanaf 1 januari 2015 in een Uitvoeringsteam (UT) of Sociaal Wijkteam
(SWT) komen te werken. Zij wilden bespreken hoe zij verder gestalte kunnen geven aan de prettige en functionele
samenwerking tot nu toe. De professionals hebben zich opgedeeld in de groepen van de toekomstige teams (SWT of
UT). Vanuit beide partijen is verder nagedacht over wat zij
voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar verwachten.
De professionals uit het UT hebben in de samenwerking met
SWT heldere procedures, een heldere visie, goede communicatie en vertrouwen nodig. Hiervoor hebben zij korte lijnen nodig, concrete vragen van SWT en het team weet het
UT te vinden met de expertise die zij in huis hebben. Ook is
er de wens om elkaar te ontmoeten (UT en SWT) en willen
zij graag een inloopmogelijkheid in de wijk voor alle professionals. De professionals uit het SWT zien als doel: “Het versterken van sociale zelfredzaamheid op wijk- en buurtniveau
op alle levensgebieden van alle doelgroepen (0-100). Hiervoor hebben zij vanuit het UT voornamelijk kennis nodig
over de specialismen van professionals in het UT. Zij zien
een knip tussen specialisatie op individueel en collectief niveau en communicatie is volgens hen erg belangrijk. Zo zijn
er van weerszijden uitspraken gedaan over wat men van elkaar verwacht, nodig heeft en hoe men elkaar kan blijven
ondersteunen, ook als zij per 1 januari in verschillende rollen en teams terechtkomen.
Tijdens deze laatste bijeenkomst is er ruimte gemaakt om
met elkaar te evalueren en afscheid te nemen van elkaar. De begeleiders hebben voor een persoonlijke attentie
van de professionals gezorgd en zij kregen namens de professionals een mooi boeket bloemen aangeboden. Zo was er
in de laatste bijeenkomst van het uitvoeringsteam ruimte
voor inhoudelijke aspecten en werd de begeleidingsperiode
op een positieve manier afgesloten.
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Evaluatie
Na de laatste bijeenkomst van het uitvoeringsteam is aan de
professionals gevraagd of zij een evaluatieformulier in wilden vullen. De belangrijkste uitkomsten van deze evaluatie
worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Eerst worden de
uitkomsten van de gesloten vragen gepresenteerd, vervolgens de uitkomsten van de open vragen.

Gesloten vragen
Aan professionals is als eerste gevraagd een rapportcijfer te
geven ter beoordeling van de bijeenkomsten van het uitvoeringsteam. Hier kwam een gemiddeld cijfer van 7,6 uit naar
voren.
Vervolgens is aan professionals gevraagd de toegepaste instrumenten te waarderen. Zij konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre zij de instrumenten die ingezet
zijn van toegevoegde waarde vonden. De antwoordmogelijkheden liepen uiteen van ‘Nee, helemaal niet’ tot ‘Ja, heel
veel meerwaarde’. Daartussen stonden de antwoordmogelijkheden ‘Nee, onvoldoende tot matig’ en ‘Ja, redelijk veel
ruimte’. Uit de grafiek (figuur 11) blijkt dat het instrument
Dialoogkaart als meest waardevol wordt gescoord. Hoewel
de verschillen klein zijn, worden de Kantelbox en Partnerschapskaart minder gewaardeerd.

Daarnaast is aan professionals gevraagd hoe zij de methode
actieleren ervaren hebben. Ook hier kon men via een vierpuntsschaal antwoorden. Geen van de professionals scoort
een twee of lager. Er kan dus gesteld worden dat de professionals positief waren over actieleren. Deze tendens is ook
zichtbaar bij de beantwoording op de vraag of er genoeg
ruimte was voor eigen inbreng. Ook hier scoren alle professionals een 3 of 4. De gemiddelde score op Actieleren was 3,
25 en op Eigen inbreng 3,5.

Actieleren & Eigen inbreng
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

Figuur 12: Grafiek Actieleren & Eigen inbreng

Waardering Instrumenten
4
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Als het relatief hoge rapportcijfer tegenover het rapportcijfer van de verwachtingen wordt gezet wordt een punt van
aandacht zichtbaar. Aan professionals is gevraagd ook een
rapportcijfer toe te kennen aan in hoeverre de begeleiding
aan de verwachtingen voldaan heeft. Geen enkele keer is dit
cijfer hoger dan de algemene ervaring. Om inzicht te krijgen
hoe dit verklaard kan worden kan gekeken worden naar de
beantwoording op de open vragen. De professionals zijn
daarin gevraagd hoe zij terugkijken op de bijeenkomsten.

Figuur 11: Grafiek Waardering Instrumenten
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“Prima begeleiding. Goed voorbereid en uitgestippeld. In eerste instantie veel leiding genomen, later
weer losgelaten en verantwoordelijkheid ‘teruggegeven’.”
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Cijfer verwachtingen

Figuur 13: Grafiek Begeleiding

Open vragen
Uit de open vragen die aan professionals gesteld zijn kwamen uiteenlopende antwoorden. De antwoorden die de
professionals gegeven hebben zijn ingedeeld in vier
thema’s: overdragen van verantwoordelijkheid, proces- vs.
taakgericht, afronding uitvoeringsteam en positieve feedback.
Opvallend was dat bij elk thema er zowel professionals waren die volledig positief waren als professionals die met
name kritisch waren. Dit tekent de professionals. Zij hebben
verschillende achtergronden en verschillen daarom vaak in
hun werkwijzen en opvattingen.

“Begeleiding is goed. Prettig dat er bij de start van
het uitvoeringteam meer ondersteuning werd gegeven en naarmate de vergaderingen vorderden
werden deze steeds meer van de teamleden van
het uitvoeringsteam.”
Een van de professionals gaf aan dat dit wellicht nog meer
plaats had kunnen vinden.
“Ook al vind ik dat jullie de verantwoordelijkheid
altijd terug hebben gelegd, toch ben ik benieuwd
wat er gebeurd zou zijn als er géén begeleiding
was; was er dan meer de praktijk opgezocht? Waren we op pad gegaan? Alleen maar praten of ook
doen? Ik heb het antwoord niet, maar gevaar van
begeleiding kan zijn dat mensen erop gaan leunen;
je kunt altijd hierop terugvallen. Dus een tip zou
zijn om te kijken naar hoe je nog meer de verantwoordelijkheid bij de leden kunt houden, en tegelijkertijd een begeleidende rol kunt hebben. Nogmaals: ik vind het prima gedaan en weet niet hoe
je dit nog beter kan doen, maar er schuilt een klein
gevaar in.”

Proces- vs. Taakgericht
Overdragen van verantwoordelijkheid
Aan professionals werd gevraagd of zij konden aangeven
wat zij prettig vonden in de begeleiding en of zij tips konden
geven. Wat als prettig werd ervaren was het overdragen van
verantwoordelijkheid.
“Langzamerhand de leiding/inhoud laten doen
door de leden van het uitvoeringsteam. In het begin was de sturing erg prettig en goed. Daarna kregen we voldoende ruimte om zelf de regie te gaan
nemen. Ook goed was jullie bewustwording hierin
naar ons toe.”
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De professionals hebben steeds meer verantwoordelijkheid
gekregen. De laatste bijeenkomsten zijn door hen zelf voorbereid. Toch hebben enkele professionals aangegeven dat
zij meer aandacht voor de taak hadden willen hebben.
“Meer actief zijn naar de burger. We zijn bezig geweest met het proces, elkaar leren kennen. Dat
was ook nodig. We zijn nog niet klaar met onze opdracht. Nu wordt het tijd dat wat we hebben gedaan in actie te gaan zetten, eventueel naar de
burger. Hoe zorgen we er actief voor dat we iedereen mee laten doen in de wijk? We zijn nog niet de
wijk ingegaan.”

Van begeleiding naar zelfsturing

“Ik vind het goed om kennis te maken, om gezamenlijk een basis te vinden ( partnerschapskaart) ,
maar zou sneller over gaan tot meer concrete aanpak. Minder tijd voor alleen het proces. ‘learning by
doing’ lijkt mij bij uitstek te werken als je gezamenlijk iets aanpakt , iets uitwerkt. Ik vind dat er nu te
weinig aandacht is geweest voor de inhoudelijke
onderwerpen.”
Niet alle collega’s deelden bovenstaande mening. Een van
de professionals noemde de procesmatige aanpak juist als
sterk punt.
“Door procesmatig te werk te gaan leer je de collega’s en hun expertise goed kennen. Goede binding met de professionals.”

Positieve feedback
Naast de punten ter verbetering hebben de begeleiders veel
positieve feedback ontvangen. Veel van de professionals gaven aan tevreden te zijn over de begeleiding. Dit is in lijn
met het hoge rapportcijfer dat de professionals hebben toegekend, terugkijkend op de begeleidingsperiode.
“Begeleiding ging absoluut vanuit gelijkwaardigheid, wat zeer prettig en gepast is.”
“Goed omgegaan met onzekerheid (toekomst UT,
ontwikkelingen wijkteam, komen en gaan medewerkers).”
“Grote betrokkenheid. Makkelijk toegankelijk en
hoge flexibiliteit.”

Afronding uitvoeringsteam

“Goed, professioneel en zeer prettig.”

Terugkijkend op wat het uitvoeringsteam heeft opgeleverd
zijn de professionals verdeeld. Een van de professionals
noemt dat er meer resultaat behaald had kunnen worden.
Een andere professional noemt juist dat er veel bereikt is.

“Erg prettige samenwerking. Ik vind dat jullie een
prettige manier van werken hebben. Jullie hebben
veel kennis ingezet, maar hier niet mee ‘geschermd’. Mooie gelijkwaardige aanpak met
ruimte voor iedereen. Tevens mooie middelen ingezet tijdens de verschillende bijeenkomsten.”

“Belangrijke stappen zijn gezet, maar gezien het
aantal uren dat door alle partijen is geïnvesteerd
en het behaalde resultaat vind ik het niet enorm.
Hoewel dit mijn inziens meer te maken heeft met
de onzekere toekomst en gebrek aan daadwerkelijke interactie met de collega’s én doelgroep in de
wijk.”
“Productief geweest. Zie de partnerschapskaart,
dus ook iets concreets opgebouwd. Leren te kantelen.”

Evaluatie

Concluderend kan gesteld worden dat de meningen van de
professionals uiteenlopen en dat de professionals concrete
verbeterpunten weten te noemen. Naast deze verbeterpunten geven de meeste professionals aan tevreden te zijn over
de begeleiding. Dit komt zowel in de positieve feedback als
in het hoge rapportcijfer naar voren.
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Conclusie
Van april tot en met december 2014 is in acht bijeenkomsten het uivoeringsteam ‘Iedereen doet mee & Organiseren
van (in)formele verbanden’ begeleid. Dit uitvoeringsteam
heeft als doel om aan deze twee genoemde opgaves in de
Zwolse wijk Dieze te werken. Voor de start van de begeleiding van het uitvoeringsteam is een uitgebreide literatuurstudie en gesprekken met direct betrokkenen van het gekozen Actie Leer Programma vooraf gegaan. Aanvullend op het
ALP is gekozen om uit te gaan van de begeleidingskundige
visie van Remmerswaal en Levine. Hiermee ontstond een
eclectische set van methodieken en instrumenten die ingezet kon worden bij de begeleiding van het uitvoeringsteam.
Dat de begeleiders dit rijke arsenaal aan methodieken en instrumenten in konden zetten is zeer waardevol gebleken.
De verschillende instrumenten hadden elk hun toegevoegde
waarde. De partnerschapskaart is zeer waardevol gebleken
als samenwerkingsconvenant. Dit zorgde voor binding bij de
start van het proces. Daarnaast kon er later in het proces op
teruggegrepen worden. Het casusleren werd als verhelderende methode ervaren. De professionals wisten steeds
sneller casussen te omschrijven en te behandelen. De kantelbox was aanvullend op het casusleren. Hoewel het niet
altijd gemakkelijk was om de werkwijze van de professional
concreet te maken, gaf het de professionals wel inzicht in
hoeverre men heeft gehandeld volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.
Terugkijkend op de begeleidingsperiode zijn er drie factoren
waar te nemen die belangrijk waren in de samenwerking.
Ten eerste vond de begeleiding van het uitvoeringsteam
plaats in een roerige periode. Er heerste bij de professionals
veel onduidelijkheid over de toekomst van het sociaal werk
en wat dat voor invloed had op hun functie. Meerdere professionals hebben in het proces aangegeven dat zij vreesden

Evaluatie

voor behoud van hun functie. Enkele van hen zijn ook daadwerkelijk uit het proces gestapt. De diversiteit in het team
bleek een tweede belangrijk aandachtspunt te zijn. De professionals hadden allen een andere achtergrond. De werken zienswijzen bleken onderling soms zeer te verschillen.
Deze variatie was een grote kracht van het team, maar
vroeg in de begeleiding ook sterke focus. Ten derde bestond
het uitvoeringsteam uit kritische professionals. Dat maakte
dat zij graag meedachten over de gekozen aanpak van de
begeleiding. Daar is rekening mee gehouden door de professionals verantwoordelijkheid te geven. Zo zijn de laatste bijeenkomsten door de professionals zelf voorbereid. Daarnaast zijn de professionals gekoppeld aan studenten van hogeschool Viaa die de minor ‘Kracht van de Samenleving’
volgden. Vanuit deze samenwerking is een informatiemarkt
voor burgers en professionals georganiseerd waarin producten zijn gepresenteerd. De drie factoren – roerige tijd,
diversiteit in het team en kritische professionals – hadden
allen invloed op het groepsproces. Een gedegen voorbereiding en een open, flexibele houding van de begeleiders is
noodzakelijk geweest om dit proces goed te begeleiden.
Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat het uitvoeringsteam veel heeft opgeleverd. Niet alleen hebben de professionals veel meer contact – ook buiten de bijeenkomsten
om – ook is er middels het actieleren veel aandacht geweest
voor het ‘nieuwe werken’. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten te noemen. Zo geven professionals aan dat zij achteraf gezien meer tot actie hadden willen over gaan. Desalniettemin hebben de professionals aangegeven tevreden te
zijn over de samenwerking. Dat blijkt uit de hoge waardering die zij toegekend hebben in de evaluatieformulieren.
De begeleiding heeft niet alleen voor de professionals veel
opgeleverd.
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De ervaringen van de begeleiding en de uitkomst van de
evaluatie worden door Hogeschool Viaa meegenomen in de
training van de sociale wijkteams in Zwolle en omgeving, die
in januari 2015 zal starten.
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Bijlage 2

Data bijeenkomsten casuïstiekbesprekingen

Casuïstiek besprekingen vonden plaats op:
-

Dinsdag 21 oktober

-

Dinsdag 28 oktober

-

Dinsdag 4 november

-

Dinsdag 11 november

-

Dinsdag 18 november

-

Dinsdag 25 november

-

Dinsdag 2 december

-

Dinsdag 9 december

-

Dinsdag 16 december

Bijlage 2: Data bijeenkomsten casuïstiekbesprekingen
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Bijlage 3

Persbericht informatiemarkt

Bron: http://www.diezerpoorter.nl/onderzoek-naar-veranderingen-in-de-zorg/
Onderzoek naar veranderingen in de zorg
7 november 2014
Wanneer u geen zorgvraag hebt zal het u een zorg zijn, maar wanneer u wel een zorgvraag hebt, dan heeft u er kopzorgen
bij. Wat gaat er per 1 januari veranderen? Studenten van de gereformeerde hogeschool Viaa hebben die vraag gesteld
aan zowel professionals als bewoners in Diezerpoort. De studenten, de meesten van de studie maatschappelijk werk, volgen de minor ‘De kracht van de samenleving’. Studente Janny van den Bosch vat de resultaten als volgt samen: “Veel onzekerheid in beide groepen.”
Janny en haar collega studenten presenteren donderdagmiddag hun ervaringen op de informatiemarkt in Brede School Het
Wonderwoud aan de Beukenstraat. Op het schoolplein staat een eerste kraam die met vrolijke kleuren versierd is. Hier zijn
de resultaten te vinden van de interviews in Dieze-West. Studenten bieden bezoekers ijverig iets warms aan. “Wilt u misschien koffie, of misschien een kopje erwtensoep? Gemaakt door één van de moeders.” Hoewel het een mooie dag is, zit er
een vinnige ‘bite’ in het windje, waardoor de erwtensoep gretig aftrek vindt. Daarnaast zijn de woorden van begeleidend
docent Christel van Til hartverwarmend. Ze verklaart herhaaldelijk dat ze trots is op haar studenten en dat ze het een hele
eer vindt de markt te mogen openen.
Christel van Til opent de informatiemarkt
Diezerpoort

Bijlage 3: Persbericht inforamatiemarkt
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Het kraampje van Janny en haar medestudenten staat in de warme hal van de school. Zij hebben interviews afgenomen in
Dieze-Centrum, Bagijneweide en de Indische Buurt. Volgens Janny maakt het niet zozeer uit of je woont in een klein arbeidershuisje of in een stadsvilla wanneer je een zorgvraag hebt. Wel maakt het uit of je in je omgeving mensen kent die je kunnen helpen. Volgens haar zijn mensen met een zorgvraag ongerust. “Mensen zitten op een zogenaamd ‘keukentafgelgesprek’ te wachten waarin bijvoorbeeld wordt vastgesteld hoeveel recht ze hebben op huishoudelijke hulp. Dat wachten
maakt onzeker.”
Esther de Hoog is één van de studenten die onderzoek gedaan heeft in Dieze-Oost. In de marktkraam van haar en haar collega studenten geen foldertjes, maar een lijvig onderzoeksverslag. De studenten hebben mensen thuis geïnterviewd, maar
ook spontaan op de parkeerplaats van de Jumbo. Het is Esther opgevallen dat mensen mopperen over de welzijnsorganisaties. “Bewoners klagen erover dat een klein groepje mensen die bij de welzijnsorganisatie bekend is, zaken voor de hele
buurt bepaalt. Zo zijn veel bewoners helemaal niet zo blij met de herinrichting van het (Simon van Slingelandt) plein en vinden ze dat er veel te weinig aandacht is voor speelplekken voor kinderen. Aanvragen bij de gemeente duren ook veel te
lang.” Aldus Esther.
Bewoners zullen in de toekomst veel meer zelf moeten doen en regelen. Wat vinden de ondervraagde Diezerpoorters daarvan? Volgens Esther en collega Grianne Steendam is er best veel begrip voor de invoering van de nieuwe zorgwet, maar zien
ze ook een privacy probleem. “Het gevoel van privacy belemmert de zorgvraag. Mensen willen niet graag afhankelijk zijn van
hun buren.” De beide studentes zeggen de gesprekken in de wijk heel boeiend te vinden. Grianne is erg enthousiast over
Dieze-Oost. “Veel leuker dan ik had verwacht. Door de gesprekken gaat de wijk veel meer voor je leven en het is leuk om te
merken dat er een enorme diversiteit is.”
In haar openingswoord merkt Christel van Til op dat ze de studenten graag op pad stuurt om ervaring op te doen. “Ga er op
af”, was het devies en haar opdracht heeft goed uitgepakt. Ook voor de wijkkrant, want dankzij de inzet van deze studenten
is er op de website van de Diezerpoorter een nieuwe sociale kaart geplaatst. De studenten hebben in het woud van zorgaanbieders een kleurrijke orde aangebracht. Ieder initiatief heeft een herkenbaar kleurtje en ook initiatieven van niet-professionals zijn op de kaart gezet. Zo kun je er bijvoorbeeld buurttuinen vinden. Onder het kopje ‘handige adressen’ kunt u de kaart
op deze website terugvinden.
Jelma Schutte (rechts) geeft uitleg over haar
sociale kaart van Diezerpoort
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Bijlage 4

Wat is aanwezig, wat is er nodig en waar willen we naar toe als uitvoeringsteam?

Bijlage 4: Wat is aanwezig, wat is er nodig en waar willen we naar toe als uitvoeringsteam?
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Bijlage 5

Evaluatieformulier

Beste professional,
Van mei tot december 2014 heeft het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (hogeschool Viaa) een bijdrage mogen leveren aan de bijeenkomsten van het uitvoeringsteam ‘Iedereen doet mee & Organiseren van (in)formele verbanden’. Wij kijken terug op een inspirerende, leerzame periode en willen ook graag jouw mening daarover peilen. We willen graag weten
hoe we jou als professional nog meer van dienst kunnen zijn. Daarom willen we je vragen even (ongeveer vijf minuten) de
tijd te nemen om onze vragenlijst in te vullen.
Alvast hartelijk dank!
Christel van Til, Sjoerd Haga en Eelke Pruim
Hogeschool Viaa / Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

1)

Hoe heb je de bijeenkomsten van het uitvoeringsteam over het algemeen ervaren?
Geef een cijfer tussen 1 en 10, waarbij 10 een hoge waardering betekent
Ik geef het volgende cijfer: ….

2)

Was er ruimte voor je eigen inbreng?
a. Nee, helemaal niet
b. Nee, onvoldoende tot matig
c. Ja, redelijk veel ruimte
d. Ja, heel veel ruimte

3)

Was het werken vanuit de methode actie-leren voor jou een meerwaarde?
a. Nee, helemaal niet
b. Nee, onvoldoende tot matig
c. Ja, redelijk veel meerwaarde
d. Ja, heel veel meerwaarde

4)

Vond je het instrument Partnerschapskaart (zie figuur 1, pag. 3) van toegevoegde waarde?
a. Nee, helemaal niet
b. Nee, onvoldoende tot matig
c. Ja, redelijk veel toegevoegde waarde
d. Ja, heel veel toegevoegde waarde

Bijlage 4: Wat is aanwezig, wat is er nodig en waar willen we naar toe als uitvoeringsteam?
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5)

Vond je het instrument dialoogkaarten (zie figuur 2, pag. 3) van toegevoegde waarde?
a. Nee, helemaal niet
b. Nee, onvoldoende tot matig
c. Ja, redelijk veel toegevoegde waarde
d. Ja, heel veel toegevoegde waarde

6)

Vond je het instrument Kantelbox (zie figuur 3, pag. 3) van toegevoegde waarde?
a. Nee, helemaal niet
b. Nee, onvoldoende tot matig
c. Ja, redelijk veel toegevoegde waarde
d. Ja, heel veel toegevoegde waarde
Vond je de aparte bijeenkomsten voor casuïstiekbespreking (vanaf oktober) van toegevoegde waarde?
a. Nee, helemaal niet
b. Nee, onvoldoende tot matig
c. Ja, redelijk veel toegevoegde waarde
d. Ja, heel veel toegevoegde waarde

7)

8)

In hoeverre hebben de bijeenkomsten van het uitvoeringsteam voldaan aan je verwachtingen?
Geef een cijfer tussen 1 en 10, waarbij een 10 betekent dat de bijeenkomst helemaal heeft voldaan aan je verwachtingen.
Ik geef het volgende cijfer: ….

9)

Wat vond je van de inhoud van de bijeenkomsten van het uitvoeringsteam?

Tips:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tops:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
10) Wat vond je van de begeleiding vanuit de Viaa?
Tips:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tops:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11) Algemene opmerkingen
Tips:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tops:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijlage 4: Wat is aanwezig, wat is er nodig en waar willen we naar toe als uitvoeringsteam?
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Figuur 1: De Partnerschapskaart
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Van begeleiding naar zelfsturing

Figuur 2: De Dialoogkaart

Figuur 3: Actiekaart

Figuur 4: De Kantelbox

Bijlage 4: Wat is aanwezig, wat is er nodig en waar willen we naar toe als uitvoeringsteam?
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