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Betere zorg en ondersteuning 

voor kwetsbare mensen. 

Dat is onze missie sinds 1979. 

Bureau HHM onderzoekt 

en adviseert, met passie 

en met visie. Wij brengen 

mensen en organisaties in 

beweging. Omdat zorg altijd 

beter kan. Onze drijfveer is 

om een wezenlijk verschil 

te maken voor kwetsbare 

mensen en professionals 

in zorg en welzijn. Bureau 

HHM combineert toegepast 

wetenschappelijk onderzoek 

met creativiteit. Wij brengen 

complexe problemen terug 

tot de kern. Wij spreken 

duidelijke taal en gebruiken 

heldere beelden. Onze 

oplossingen zijn maatwerk.
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HHM Maggezien

VOORWOORD

Bureau HHM bestaat 40 jaar. In dit magazine laten we onze 

opdrachtgevers en relaties zien wat we allemaal deden en nog 

steeds doen. 

Dit magazine blaakt van de voorbeelden waarin HHM’ers laten 

zien hoe zij werken. Slimme mensen met passie voor de zorg. 

Soms op de voorgrond, maar meestal op de achtergrond. 

Wij staan voor wat we adviseren en willen onszelf overbodig 

maken. Alleen zo realiseren wij blijvende meerwaarde van ons 

werk en daar maken opdrachtgevers dankbaar gebruik van. 

De kracht van onzichtbaarheid en onze professionele meer‑

waarde in combinatie met olijke nuchterheid mag gezien 

worden: Maggezien. 

Vol trots laat bureau HHM zich zien in dit magazine.

                                 Sanja Bouman
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 Maak het niet 
mooier dan het is

Jannie Nijlunsing, bestuurder van de Groningse 

zorgorganisatie De Hoven, en  Patrick Jansen 

van bureau HHM werken ruim vier jaar samen. 

Een openhartig gesprek over de relatie tussen 

twee bevlogen, maar ook nuchtere mensen die 

de zorg beter willen maken.

Jannie: ‘Bureau HHM duwt niet in een bepaalde 

richting, maakt het niet mooier dan het is.’

Patrick: ‘Jullie moeten verder met het resultaat. 

Daarom duwen we niet. Wij reiken aan. Anders 

wordt het ons probleem en dat helpt jou als klant 

niet.’

Jannie: ‘Klopt. Jij vindt het belangrijk dat iedereen 

het resultaat accepteert. Het gaat niet om wat jij 

als adviseur vindt. Ik heb ook liever helemaal geen 

externe adviseurs. Maar soms is het beter een 

neutraal persoon erbij te hebben, bijvoorbeeld als 

je allerlei partijen samen moet brengen. En jullie 

leveren ook nuttige data en analyses.’

Jannie en Patrick ontmoetten elkaar voor het 

eerst bij het Kwaliteitsinstituut in Utrecht, zo’n vier 

jaar geleden. Daarna kreeg bureau HHM twee 

opdrachten uit Groningen. Er moest een visie komen 

op ouderenzorg in Groningen en in het verlengde 

daarvan een visie op de totale zorg en ondersteuning 

in het aardbevingsgebied. 

IN GESPREK DE HOVEN



HHM MAGAZINE  •  5 

 DE HOVEN IN GESPREK

Toekomstvisie zorg 
aardbevingsregio 
Groningen 
Het doel van het ondersteuningstraject 

was om te komen tot een visie op het 

zorglandschap in Groningen over 20 jaar die 

kaders biedt voor de versterkingsoperatie in 

het aardbevingsgebied. Het eindproduct is 

een toekomstperspectief op zorg voorzien 

van een doortastende analyse, die:

• gericht is op de aardbevingsregio in 

Groningen

• een overzicht geeft van de vraag‑ 

prognose van diverse doelgroepen in 

de aardbevings regio voor de komende 

20 jaar met een vertaling naar een 

regionale spreiding van het zorgaanbod

• kaders biedt voor de vertaling naar de 

lokale situatie

• een vertaling naar vastgoed mogelijk 

maakt (de vertaling zelf is geen 

onderdeel van de opdracht)

• een doorkijk geeft van zorg naar aan‑

palende beleidsvelden (participatie, 

leefbaarheid, krimp), zonder alles‑

omvattend te willen zijn

• wordt gedragen door de betrokken 

stakeholders

Jannie kwam in de stuurgroepen die aan de visies 

werkten, Patrick begeleidde de stuurgroepen met 

collega Lennart Homan.

Patrick: ‘Het is lekker werken met Jannie want 

zij wil altijd vooruit, zij werkt al jaren aan nieuwe 

oplossingen in de ouderenzorg. Dat houdt mij 

natuurlijk ook bezig. Zij is een bestuurder met een 

missie, dat motiveert mij.’

Jannie: ‘Met Patrick bespreek ik graag mijn dilemma’s. 

En ik geef zelf niet snel op. Ik ben gespecialiseerd in 

het trekken aan dode paarden. Het gaat mij om het 

gebied, om de mensen die er wonen, niet om De 

Hoven en al helemaal niet om mijzelf.’’ 

Patrick: ‘Ik werk niet naar een bepaalde oplossing 

toe, maar als het moet ga ik heel hard aan een 

project trekken. Dan bel ik Jannie op en zeg ik dat ze 

toch naar een bijeenkomst moet komen. Dat ik haar 

nodig heb om de anderen in beweging te krijgen. En 

dat doet ze dan ook wel, als ik goede argumenten 

heb.’

De adviseurs van bureau HHM werken in heel 

Nederland. Deze samenwerking tussen bestuurder 

en adviseur is bijzonder. Jannie Nijlunsing komt 

uit Westerbork, Drenthe. Haar kantoor is in 

Onderdendam, een dorp boven Bedum, Groningen. 

Patrick komt uit de Achterhoek, hij woont in Hengelo 

en werkt vanuit het kantoor in Enschede. Het is de 

gedeelde cultuur, vanuit het Westen gezien de regio 

achter de IJssel, die een speciale band schept tussen 

beiden. 

Ik heb ook liever 
helemaal geen 

externe 
adviseurs. 

“
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Maar wat is die cultuur dan?

Jannie: ‘Het gaat om ogenschijnlijk kleine dingen. 

Maar voor ons zijn ze van grote betekenis. 

Groningers reageren vaak op positieve situaties 

met de uitspraak “t kon minder.” En wij dragen 

en verdragen veel. Bij verzakking van huizen 

in Amsterdam tijdens de aanleg van de metro 

kwamen de bewoners direct in actie en eisten 

herstel, versterking en vergoeding. Bij de 

aardbevingen gaat het om meer huizen en 

boerderijen, maar het heeft lang geduurd voor de 

Groningers van zich lieten horen. 

Patrick: ‘Als ik Onderdendam binnenrijd herken 

ik het gevoel hoe de mensen hier leven. Als je 

er in een stuurgroep zit kan je daardoor dingen 

plaatsen.’

Jannie: ‘Wij verstaan elkaars taal, daardoor begrijp 

je elkaar beter.’

Patrick: ‘Geen poespas, geen kouwe kak. Als 

mensen gaan blazen kan ik heel nuchter vragen: 

waar heb je het over, ik begrijp er niets van. Dan 

kom je vaak snel tot de kern. Wij houden van 

aanpakken en doen. Het is nuchterheid, niet 

mooier maken dan het is.’

Jannie: ‘Mee eens. Waarom moet het altijd over 

processen gaan, en moet alles in het Engels? 

Ik hoef het niet over slingers en ballonnen te 

hebben. Je moet het beetpakken zoals het is. 

Blabla, dat irriteert mij. Dan blijf ik beleefd, 

maar dan haak ik af. Ik ben een aanhanger van 

de psychiater Dirk de Wachter. Hij zegt: ‘De 

ongebreidelde leukheid is de rode loper naar 

zinloosheid’. Als bestuurder is onzichtbaarheid 

het allerbelangrijkste. Je kunt wel heel veel doen 

natuurlijk, maar loop er niet mee te koop. ’

Patrick: ‘De visie op de ouderenzorg in 

Groningen hebben we opgeschreven namens de 

zorgaanbieders. 

Bureau HHM kwam er niet in voor. Op het 

afsluitende congres bleek dat het werkte. Men 

herkende zich er in, er was onmiddellijk een 

breed draagvlak.’ 

Jannie: ‘Dit visietraject leidt tot de oprichting 

van een expertisecentrum in Delfzijl, voor 

alle inwoners van Delfzijl, Appingedam en 

Loppersum. Het is een samenwerking tussen 

drie zorgaanbieders: De Hoven, Lentis en 

Zonnehuisgroep Noord. We vragen andere 

zorgaanbieders en professionals uit de regio ook 

mee te gaan doen. We gaan geïntegreerde zorg 

aanbieden: psychische zorg, gehandicaptenzorg 

en ouderenzorg. Uniek en een voorbeeld voor 

Nederland, zo heeft minister Hugo de Jong 

gezegd. Het is altijd moeilijk om handen en 

voeten te geven aan een visie. Het is uiteindelijk 

papier. Het gaat er om dichtbij de mensen te 

staan. Als zij het niet voelen, zien of ruiken dan 

krijg je het niet voor elkaar. En dat gaat nu dus 

gebeuren. Daarom ben ik trots op dit resultaat.’

Uitwerking toekomstvisie ouderenzorg Groningen
Bureau HHM heeft de stuurgroep ‘Meerjareninkoop ouderenzorg 

Groningen’ ondersteund bij het inzichtelijk maken van gebiedsgerelateerde 

ontwikkelingen in de provincie Groningen. Daarbij ging het onder andere om 

ontwikkelingen die te maken hebben met ontvolking, verhoudingsgewijs lage 

SES, arbeidsmarktproblematiek en gaswinning.

Dit heeft geleid tot een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen in 

de provincie Groningen en waar zorgkantoor en Wlz‑aanbieders op moeten 

anticiperen. Daaruit volgde een toekomstvisie voor de inrichting van de Wlz‑

zorg in drie subregio’s binnen de provincie Groningen. Een visie die we met 

de diverse aanbieders per subregio uitwerken in regionale plannen.

Bureau HHM ondersteunt Menzis Zorgkantoor en de betrokken 

zorgaanbieders bij de verdere vormgeving van het bijbehorend proces.

IN GESPREK DE HOVEN
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Bureau HHM 
onderzoekt, adviseert en beweegt. 

Dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben wij de 
kennis en expertise van mensen uit het veld nodig. 

Vindt u het leuk om ons daarbij te helpen? 
Schrijf u dan in voor het HHM onderzoekspanel.

 
Als lid van het onderzoekspanel krijgt u een uitnodiging 

als wij uw hulp kunnen gebruiken bij één van onze onderzoeken 
of projecten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het invullen 

van een vragenlijst, het aanleveren van relevante data of 
een verzoek om een (telefonisch) interview.

Ga naar onderzoekspanel.hhm.nl en meld u aan!

Eerst meer informatie over ons panel en deelname?
Neem dan contact met ons 

op door te bellen naar 053 433 05 48 
of mailen: onderzoek@hhm.nl

Denkt u met 
ons mee?

ONDERZOEKSPANEL HHM
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AANBOD De zorgmarkt verkennen

De juiste zorg 
op de juiste plek
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CLIËNTEN - De Zorgmarktverkenner helpt 

om inzicht te krijgen in de mensen, waar een 

organisatie nu en in de toekomst voor wil zijn. 

Dit inzicht helpt bij het maken van strategische 

keuzes over de positionering en profilering van de 

zorgorganisatie, om optimaal in te spelen op hun 

behoeften.

PERSONEEL - Om echt vanuit de behoeften 

van mensen zorg te verlenen, is het nodig 

om zicht te hebben op zowel de kwalificaties 

als competenties van zorgmedewerkers. 

Met de Zorgmarktverkenner krijgt de zorg‑

aanbieder informatie voor de strategische 

personeelsplanning. Met daarnaast inzicht in de 

mogelijkheden voor samenwerking met andere 

organisaties. 

WOONBEHOEFTE - Demografische, 

sociaal‑maatschappelijke en beleidsmatige 

ontwikkelingen beïnvloeden het benodigde 

zorgvastgoed en zorgen voor uitdagingen om 

zwaardere en complexe zorg in de thuissituatie te 

organiseren. De Zorgmarktverkenner geeft inzicht  

in de woonbehoefte van de cliënten en toont de 

consequenties voor het benodigde zorgvastgoed.

ZORGLANDSCHAP - Welke zorgaanbieders zijn 

actief in de regio, welke zorgproducten leveren 

zij en wat is het marktaandeel. Essentieel voor 

het bepalen van de koers van een organisatie. 

Als de huidige zorg helder is, kan men een 

gefundeerde keuze maken over de te leveren 

zorg in de toekomst. Met daarnaast inzicht in de 

mogelijkheden voor samenwerking met andere 

organisaties. 

Inzicht en richting voor de zorgorganisatie

De zorgmarkt verkennen AANBOD

Quickscan Zorgmarktverkenner. 

Ontdek via de online scan nieuwe 

kansen voor de organisatie.w

De 7 stappen van de Zorgmarktverkenner
Samen met uw organisatie bepalen we de optimale route 

voor een zorgmarktverkenning op maat

Waar nodig helpen wij u met het implementeren van de aanbevelingen.

SAMEN IMPLEMENTEREN

Op basis van de uitkomsten bespreken we met elkaar de aanbevelingen. 

We geven advies hoe u de aanbevelingen in de praktijk kunt toepassen.

AANBEVELINGEN BESPREKEN

In overleg met u bepalen we de vorm van de rapportage. 

We presenteren de uitkomsten op inzichtelijke en aantrekkelijke wijze.

RAPPORTAGE

Samen met u bespreken we de uitkomsten. Wat zien we? 

Wat zegt ons dit? Welke keuzes kunnen we maken?

SAMEN REFLECTEREN

We verwerken de verzamelde gegevens, vertalen dat in 

de benodigde inzichten en analyseren de uitkomsten.

DATA-ANALYSE

Welke aanvullende gegevens hebben we nodig om de zorgmarkt-

verkenner uit te voeren? Welke partijen hebben we daarbij nodig?

DATA-VERZAMELING

Welke inzichten moet de zorgmarktverkenner opleveren? 

En welke vragen worden daarmee beantwoord?

VERKENNEN

Samen met uw organisatie bepalen we de optimale route voor een zorgmarktverkenning op maat.
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Bureau HHM doet 

al jaren onderzoek 

voor zorgaanbieders 

naar verschillende 

onderwerpen, zoals 

vastgoed, personeel en 

de toekomstige zorgvraag. 

Elke vraag is uniek, maar er zijn thema's 

die blijven terugkomen. Er is altijd de 

onderliggende vraag die bijna alle 

zorgorganisaties bezighoudt: 

Hoe organiseer ik voor mijn organisatie 

en mijn cliënten de juiste zorg op de 

juiste plek en het juiste moment. 

Het aantal mensen dat gebruikmaakt 

van zorg en ondersteuning, en hun 

ondersteuningsbehoefte verandert continu. 

Daarom speelt deze vraag bij iedereen. 

We hebben onze kennis gebundeld 

in een unieke aanpak, ondersteund 

door informatietools. Daarmee was de 

Zorgmarktverkenner geboren.

De Zorgmarktverkenner 

bestaat uit vier onderdelen, 

gebaseerd op de vragen van 

de meeste zorgaanbieders. De 

onderdelen geven informatie 

voor het bieden van de juiste 

zorg op de juiste plek. Eerst 

brengen we de cliënten in de 

regio in kaart. Welke mensen er in de 

regio wonen en welke ondersteuningsbehoefte deze 

mensen hebben en hoe je daar als zorgaanbieder 

jouw aanbod optimaal op kunt afstemmen. Daarnaast 

kijken we naar personeel. Om aan de groeiende vraag 

naar zorg te kunnen blijven voldoen is een effectieve 

inzet van het beperkt beschikbare personeel nodig. We 

geven input voor het ontwikkelen van een strategische 

personeelsplanning. Ten derde beïnvloeden 

verschillende ontwikkelingen hoeveel en wat voor type 

zorgvastgoed je als aanbieder nodig hebt om optimaal 

aan te kunnen sluiten bij de woonbehoefte van de 

cliënten. We bieden inzicht in deze ontwikkelingen 

en de consequenties voor het benodigde vastgoed. 

Tenslotte: het zorglandschap is zowel landelijk als 

in de regio continu aan verandering onderhevig. We 

bekijken welke zorgaanbieders er in de regio actief 

zijn, welke zorgproducten er worden geleverd en welk 

marktaandeel de zorgaanbieder heeft. Deze informatie 

is essentieel bij het bepalen van de koers van een 

organisatie en het bieden van passende zorg.

Eline
Wat is de 

Zorgmarkt-
verkenner?

Waar
bestaat de 
Zorgmarkt-

verkenner uit?

over de Zorgmarktverkenner

AANBOD De zorgmarkt verkennen
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De zorgmarkt verkennen AANBOD

De Zorgmarktverkenner biedt 

een overzicht van alle aspecten 

van het zorglandschap. De 

verkenner helpt bij het voeren 

van een gesprek over hoe je 

als organisatie de juiste zorg 

aan cliënten in jouw regio 

kunt bieden. U krijgt inzicht in 

het maken van keuzes over de 

strategische positionering en 

profilering van de organisatie. 

Ook toont het de opgave waar je 

als gezamenlijke zorgorganisaties 

voor staat, zodat je hierop kunt 

inspelen. Dit faciliteert het doorvoeren 

van veranderingen in het zorgaanbod en de 

organisatie van het zorglandschap.

Ja, de Zorgmarktverkenner is geschikt 

voor elk type organisatie, in ieder domein. 

Dus of u nu een VVT‑, GZ‑, GGZ‑, Jeugdzorg‑ 

of Welzijnsorganisatie bent, zolang u 

streeft naar het bieden van de juiste zorg 

op de juiste plek op het juiste moment. De 

verkenner helpt ook bij vraagstukken over 

cliënten, vastgoed en wonen, personeel en 

ontwikkelingen in het (regionale) zorglandschap.

Wat kan ik 
er als 

zorgaanbieder 
mee?

Is de 
Zorgmarkt-
verkenner 
geschikt 
voor mijn 

organisatie?

Meer weten? 

Neem contact op met Eline Lubbes (foto)

of Lennart Homan
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THEMA BESCHERMD WONEN

In beschermd wonen 
kom je eigenlijk alle 
uitdagingen tegen 
die je maar kunt 
bedenken als het gaat 
om de transformatie 
in het sociaal domein. 

“
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BESCHERMD WONEN THEMA 

Werden mensen met psychische en psychiatrische 

problematiek vroeger opgenomen in een vaak wat afgelegen 

omgeving, nu is de beweging ingezet om mensen niet meer 

uit de samenleving te halen maar juist bescherming te 

bieden in de vertrouwde omgeving. Om dat te realiseren 

is een basisniveau aan voorzieningen en kennis nodig, 

geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met 

gemeenten en ketenpartners. Vanaf 2021 zijn afzonderlijke 

gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting van 

beschermd wonen in plaats van de centrumgemeenten die 

dat nu zijn. 

Complexiteit

Nico Dam: “In beschermd wonen kom je eigenlijk alle 

uitdagingen tegen die je maar kunt bedenken als het gaat 

om de transformatie in het sociaal domein. De problematiek 

van mensen is complex en domein overstijgend. Het 

raakt verschillende beleidsterreinen en er zijn meerdere 

gemeentelijke afdelingen bij betrokken waaronder: Wmo, 

wonen en sociale zaken. Daarin zit ook een grote uitdaging, 

alleen al binnen de gemeenten. Van oorsprong hebben  die 

afdelingen een andere manier van kijken. Zo zijn de mensen 

van de afdeling wonen vaak gewend om te kijken naar de 

infrastructuur en gebouwen in plaats van naar de mensen 

die er wonen. En de mensen van de sociale dienst kijken 

vaak vanuit de grenzen die wet‑ en regelgeving stelt en 

minder vanuit de bijdrage die regelingen kunnen leveren 

aan de oplossing van problematiek en het vergroten van de 

zelfstandigheid van mensen. Als het gaat om beschermd 

wonen dan is verbinding tussen die verschillende 

afdelingen, kennis van de doelgroep en een gedeelde 

visie van essentieel belang. En dan ben je er nog niet. Dit 

moet je samen met je ketenpartners (zorgaanbieders, 

woningcorporaties, welzijn, geneeskundige zorg) èn de 

wijk doen. Want het maatschappelijk draagvlak is ook een 

van de sleutelfactoren voor een succesvolle (waar mogelijk 

ambulante) inrichting van beschermd wonen." 

Doelgroep

De groep cliënten binnen beschermd 

wonen is beperkt. Landelijk hebben 

we het over zo’n 30.000 mensen. 

De onderliggende problematiek 

is echter vaak zo complex dat het 

een hele uitdaging is deze 

mensen goed te ondersteunen. 

Het gaat vrijwel altijd om 

multiproblematiek. Mensen 

zijn op meerdere levens‑ 

gebieden vastgelopen. 

BESCHERMD WONEN IN DE WIJK 
VRAAGT REGIONALE AANPAK 

“Jij en ik kunnen morgen psychiatrisch patiënt worden en dan wil je ook zo normaal mogelijk meedoen in de maatschappij.” 

Het antwoord van Nico Dam, op de vraag of de beweging die nu binnen beschermd wonen wordt gemaakt past bij de wens 

van de cliënt. Een raak antwoord dat direct het tijdsbeeld schetst van meedoen, participeren en zorg dichtbij huis. 
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Nico Dam: “Voor deze doelgroep moet je zo’n

 stabiliteit creëren dat er ook ruimte is om 

terug te vallen op zwaardere zorg. Het gaat 

immers niet om een gebroken been dat binnen 

afzienbare tijd kan genezen.”

Ervaring

Bureau HHM ondersteunt veel gemeenten 

bij de inrichting van beschermd wonen, vaak 

in het regionale verband van de huidige 

centrumgemeenten.

Nico Dam: “Maar weinig gemeenten kunnen 

dit proces in hun eentje lopen. Het vraagt om 

regionale samenwerking en het koppelen van 

de verschillende beleidsterreinen. In de praktijk 

zien wij dat het helpt dat wij de doelgroep, 

achtergronden en rollen van de verschillende 

maatschappelijke partners kennen. Wij kunnen 

partijen samenbrengen en zo 

het visieproces makkelijker doen 

verlopen om partijen vervolgens 

samen in de actiestand te krijgen. 

Welke concrete afspraken 

zijn nodig? Wie draagt welke 

verantwoordelijkheid en is wanneer 

aan zet? Ik geloof dat als deze 

samenwerking kan werken op het 

gebied van Beschermd Wonen het 

op alle terreinen kan werken. Juist 

omdat deze opgave alle complexe 

factoren bevat die je samen moet 

oplossen om ervoor te zorgen dat 

mensen mee kunnen blijven doen.” 

THEMA BESCHERMD WONEN

Historie en ervaring bureau HHM
Bureau HHM is al jarenlang betrokken bij de inrichting van beschermd 

wonen. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Een kleine greep:

• In de periode 2006‑2014 hebben we voor het ministerie van VWS 

de methodiek van de ZorgZwaartePakketten ontwikkeld. Ook de 

pakketten die tot 2015 voor Beschermd Wonen werden gebruikt 

(de GGZ‑C pakketten) hebben we onderzocht en op inhoud 

uitgewerkt.

•  In opdracht van het ministerie van VWS verbeterden we een 

aantal jaar geleden het historisch verdeelmodel Beschermd 

Wonen 2015/2016. Het verbeterde model kwam tot stand na 

een uitgebreid onderzoek onder alle centrumgemeenten. Het 

onderzoek bood inzicht in de feitelijk zorgsituatie op 1 januari 

2015, de start van de gemeentelijke verantwoordelijkheid; het 

vormt nog altijd de basis voor de huidige financiering.

•  Inmiddels helpen wij verscheidene gemeenten en 

maatschappelijke partners bij de ontwikkeling van een integrale 

aanpak op het gebied van wonen, dagbesteding, financiën en 

sociaal functioneren. Op basis van onze ervaring signaleerden 

wij tien knelpunten die de ketenaanpak beschermd wonen vaak 

belemmeren. Deze punten staan in een eenvoudig schema 

waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. 

instroom

Toegangsorgaan BW

Naar aanleiding van een cliëntvraag, 
onderzoekt het toegangsorgaan 
welke ondersteuning passend is, 
welke bijdrage het sociale netwerk 
kan leveren en geeft indien nodig 
een beschikking af. De activiteiten 
die hierbij centraal staan zijn het 
onderzoek, het afgeven van de 
beschikking en (begeleiden bij) de 
plaatsing.

1 2

3

4 5 6

7

10

(Overbruggings-
zorg)

Beschermd
wonen

(Nazorg)

HET ONDERZOEK
Komt de inwoner in 

aanmerking voor Beschermd 
Wonen? Welke 

ondersteuning is passend?

BESCHIKKING
Wat is de aard, omvang en 

duur van de benodigde 
ondersteuning? 

PLAATSING
Sprake van vrije keus? 

Welke aanbieder is 
geschikt? Hoe ga je om met 

cliënten buiten de regio?

VOORBEREIDEN OP 
UITSTROOM

Is iemand voldoende 
zelfredzaam? Zijn er andere 

belemmeringen voor uitstroom 
(schulden, aantekening 

woningbouw)? Welke fasering in 
wonen is gewenst (zijn er 

omklapconstructies mogelijk)?

Ambulante 
GGZ Forensische 

zorg

Thuissituatie

Huisartsen

Klinische
GGZ

Wijkteam

Andere
gemeenten

Jeugdzorg

Maat-

schappelijke
opvang 

MONITORING
Waar zijn de cliënten in zorg? 

Welke resultaten 
zijn geboekt?

CAK

SVB

ZELFSTANDIG
WONEN

ZELFSTANDIG 
WONEN MET 
DAGBESTEDING

BEGELEID
ZELFSTANDIG 
WONEN

9

Beschermd Wonen

Definitie Beschermd Wonen (Wmo, Artikel 1.1): 
“Het wonen in een accommodatie van een instelling met 
daarbij behorend toezicht en begeleiding bestemd voor 
personen met psychische of psychosociale problemen die 
zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de 
samenleving”. 
Deze inwoners hebben (tijdelijk) extra ondersteuning nodig 
binnen een vertrouwde omgeving met als doel, waar 
mogelijk, weer terug te keren in de maatschappij.

doorstroom

ui
ts

tr
oo

m

Ketenaanpak 
Beschermd Wonen

1. Overdracht jeugd (18-) naar BW (18+)

2. Preventie instroom (instroom-analyse)

3. Match vraag en aanbod & wachtlijstbeheer

4. SMART-doelstellingen & monitoring

5. Afweging pgb versus Zorg in Natura

6. Regionale afspraken gemeenten (afsprakenset)

7. (Tijdige) aanmelding CAK en SVB

8. Bepalen knip lokaal vs. regionaal

Anticiperen op uitstroomperspectief 

(bv. cliëntprofielen en prikkels in bekostiging)

9. Invulling steunstructuur (op de domeinen: 

wonen, financiën, dagstructuur en begeleiding) 

(prognoses woningmarkt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aandachtspunten

FINANCIERING
Overdracht

centrumgemeente 
naar lokale gemeente

8



HHM MAGAZINE  •  15 

BESCHERMD WONEN THEMA

In de Achterhoek zijn ze volop bezig met een sluitende regionale aanpak. Lennart Homan 

van bureau HHM begeleidt dit proces. Samen met Els Birkenhäger van Sité Woondiensten 

vertelt hij hier meer over dit project in een interview voor de Gelderse website Wonen en 

Ruimte. “Eerst eens iedereen aan één tafel krijgen, daar begon het een jaar geleden mee.”

“Woningcorporaties, zorgpartijen en gemeenten: als je elkaar niet kent en niet weet wat de ander 

bezighoudt, is het lastig samenwerken.” Er waren op gemeentelijk niveau al veel contacten tussen 

partijen onderling, maar regionaal gezien was er nog genoeg te verkennen. Els Birkenhäger van 

Sité Woondiensten: “Als woningcorporatie dragen wij graag bij aan een succesvolle ‘landing’ in 

de wijk. Daarom willen wij erop kunnen vertrouwen dat iemand die bij ons komt wonen zich kan 

redden. Dat oordeel ligt bij de verschillende zorgaanbieders. Het is dus fijn om te weten hoe zij 

werken en dat zij ook ons belang kennen. Het is een grote legpuzzel en iedereen heeft een stukje.”

Redeneren vanuit de cliënt

Wie je bij dat puzzelen voor ogen moet houden, zijn natuurlijk de mensen om 

wie het gaat. “Daarom is het belangrijk om vast te stellen: wat wil en 

kan de cliënt?”, vertelt Homan. “Dat geeft richting en aanleiding 

voor afspraken. De zorgpartijen hadden een nadrukkelijke rol 

in dat proces. Die redeneren van nature al vanuit de cliënt 

en houden zich niet bezig met gemeentegrenzen. Dat was 

erg inspirerend.” Birkenhäger vult aan: “Dan besef je: 

wat als iemand graag of juist absoluut niet in hetzelfde 

dorp wil wonen als zijn familie? Dat kan een wereld 

van verschil maken voor het succes van deze opgave. 

En door vanuit de cliënt te kijken, beseften we dat er 

behoefte was aan individueel maatwerk en nieuwe 

woonvormen. Met een regionale aanpak is realisatie 

daarvan veel haalbaarder.”

U leest dit interview op de website Wonen en 

Ruimte (of scan de QR-code).

De Achterhoek inspireert
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Vo o r b e e l d :
In een regio hielpen we mee om 

tot nieuwe, geïntegreerde (Wmo 

& Jeugdhulp) overeenkomsten 

te komen met de regionale 

aanbieders. Daarbij ontstond 

ruimte om bij de dure, 

gespecialiseerde vormen 

van jeugdhulp na te denken 

over de verbinding van de 

inhoudelijke transformatie‑

ambities van de gemeenten met 

de bedrijfsvoeringsrisico’s van 

de aanbieders. Dit heeft geleid 

tot nieuwe, intensieve vormen 

van overleg tussen vergelijkbare 

aanbieders en gemeenten. 

Met als belangrijkste doel dat 

inhoudelijke veranderingen 

worden gerealiseerd en dat 

aanbieders de tijd krijgen om hun 

interne organisatie daarop aan te 

passen. 

Vo o r b e e l d :
Zo kregen we opdracht van een 

regio die had besloten met ‘Open 

House’ te gaan werken, op basis 

van lege raamovereenkomsten. 

Toen de uitgaven fors bleken 

te stijgen, was de reflex dat 

de tarieven te hoog waren 

vastgesteld. Ons onderzoek 

toonde aan dat die tarieven 

wel degelijk zorgvuldig en dus 

reëel waren opgebouwd. Maar: 

de regio had weinig aandacht 

besteed aan de ontwikkeling 

van de ‘toegang’. Daarmee 

was de sturing op de beoogde 

ontwikkeling bij het ‘Open House’ 

model niet goed ontwikkeld.

Vo o r b e e l d :
Veel gemeenten willen de 

innovatie stimuleren door de 

aanbieders niet meer op concrete 

producten, maar op resultaten bij 

inwoners te bekostigen. Daarmee 

wordt ruimte gecreëerd zodat 

aanbieders nieuwe oplossingen 

kunnen bedenken en in de 

praktijk invoeren. Maar als je 

weinig tijd beschikbaar stelt aan 

het contractmanagement en niet 

oprecht geïnteresseerd bent in 

de manier waarop aanbieders die 

ruimte invullen, loop je de kans 

dat achteraf het resultaatsbudget 

gewoon naar de klassieke 

producten is vertaald.

THEMA CONTRACTERING EN BEKOSTIGING
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BEKOSTIGINGSVRAAGSTUKKEN 
NAAR 
EEN 
HOGER 
NIVEAU

Ook over tien jaar moet er nog voldoende 

zorg en ondersteuning beschikbaar zijn 

voor kwetsbare mensen. Demografische 

ontwikkelingen noodzaken tot her-

bezinning: het aantal ouderen groeit 

en het aandeel kwetsbare ouderen 

daarbinnen ook. De ontwikkelingen in de 

GGZ verschuiven de ondersteuningsvraag 

naar het gemeentelijke sociaal domein, 

terwijl de budgetten niet meegroeien.

De grootste uitdaging die hier nu ligt voor 

gemeenten is om consistente keuzes te 

maken in het sociaal domein. Contractering 

(inkoop, aanbesteding) is vaak een eigen‑

standig proces, waarbij de procedures 

strak uitgelijnd zijn en heldere deadlines 

kennen. De keuze voor een wijze van 

bekostiging daarbinnen komt dan als 

vanzelf naar boven. De techniek van de 

contractering lijkt min of meer automatisch 

tot bekostiging te leiden. 

Dat is jammer, want wij zien regelmatig 

dat de bestuurlijke visie dan uit het oog 

verloren wordt. De middelen die je kiest 

moeten namelijk passen bij de visie. Kies je 

voor een relatie met aanbieders op basis 

van vertrouwen, dan hoort daar een vorm 

van bekostiging bij die dat vertrouwen 

versterkt, niet een die van wantrouwen 

uitgaat. 

CONTRACTERING EN BEKOSTIGING THEMA

De grote uitdaging voor gemeenten is 

het maken van keuzes: hoe willen we het 

lokale stelsel van zorg en ondersteuning 

veranderen? Wat zijn de aangrijpingspunten 

en welke rol geven wij de maatschappelijke 

partners? Als de contractering en de wijze 

van bekostigen geen verband houden met 

de bovenliggende visie op de verandering 

in het sociaal domein, verandert er in de 

praktijk weinig. 

Wij proberen in onze opdrachten zoveel 

mogelijk bekostigingsvraagstukken naar 

een hoger niveau te tillen. Wat wordt er nu 

echt gevraagd en waarom? Past de vraag bij 

de toekomstvisie van de gemeente? Welke 

ambities zijn leidend voor de veranderingen 

in de praktijk? Hoe kunnen contractering en 

bekostiging daaraan bijdragen? Het is mooi 

om te merken dat onze opdrachtgevers 

zich ontvankelijk tonen voor deze complexe 

vraagstukken. Bewustzijn is immers het 

begin van elke verandering.

Ook vanuit het perspectief van contractering 

en bekostiging zijn er veel mogelijkheden 

om de noodzakelijke veranderingen in 

het sociaal domein te realiseren. Die 

veranderingen zijn noodzakelijk om de 

komende jaren de ondersteuning van 

kwetsbare mensen betaalbaar en daarmee 

beschikbaar te houden. Wij puzzelen graag 

met u mee.



18  •  HHM MAGAZINE

In de zorg is veel meer mogelijk dan je denkt. HHM’ers denken in mogelijkheden en zien kansen voor 

vernieuwing. Zij kennen de praktijk en vertalen dit naar landelijke verbeteringen op systeemniveau. 

Omgekeerd kunnen zij zorgaanbieders en gemeenten goed adviseren omdat zij weten wat er speelt. Wij 

houden van innoveren en experimenteren. Wij pleiten wel voor rust. De komende jaren geen wets‑ of 

stelselwijzigingen in de langdurige zorg meer. Maar kijk wel of je binnen het systeem de mogelijkheden 

optimaal benut. Dit noemen wij neretnemirepxe: omgekeerd experimenteren. Wat is de echte behoefte 

van de cliënt? Bouw vanuit die vraag de zorg op. Met eerst een passend aanbod, en kijk dan pas naar de 

meest geëigende betaaltitel. Zo wordt de zorg goedkoper.

V e r a n d e r e n  i n  d e  z o r g ,  e r  l i j k t  g e e n  e i n d  a a n  t e  k o m e n . 

W a t  k a n  b u r e a u  H H M  d o e n  a a n  d e  h e e r s e n d e  v e r a n d e r m o e h e i d ? 

HHM 5 vragen

De neuzen staan 
bij ons alle kanten op

Adviseurs van bureau HHM kunnen sturen zonder macht. Wij pleiten voor eigen regie. 

Regie van bestuurders, professionals en van de cliënt. Regie is een fascinerend iets. De 

ene cliënt vindt de ultieme vorm van eigen regie: zelf hulp in de huishouding inhuren om‑

dat hij daarmee niet afhankelijk is van anderen. Anderen verstaan onder eigen regie: het 

huis wordt door familieleden schoon gehouden. De vraag is hoe kun je dan als aanbieder 

of gemeente eigen regie van elk individu faciliteren? Dat vereist maatwerk en lef op in‑

koopniveau. Lef om niet per uur in te kopen, maar op resultaat. Lef van de bestuurder die 

daarin ook eigen regie heeft. Dat vraagt om wikken en wegen, risico’s en kansen afwegen: 

het nieuwe leiderschap in de zorg. Dat zie je terug in onze adviezen en de manier waarop 

wij met opdrachtgevers en betrokken organisaties in gesprek gaan.

Bureau HHM snapt wat er in de zorg gebeur t , 

maar snapt bureau HHM wel  hoe je  in  de zorg moet adviseren? 

2
1
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5 vragen HHM

Onze adviseurs moeten zichzelf misbaar maken. Zo houdt de opdrachtgever de regie. 

HHM’ers moeten ruimte krijgen om mee te bewegen met de organisatie. HHM’ers zijn 

creatief in het zoeken naar oplossingen die passen. Dat begint bij het stellen van vragen, 

in plaats van het geven van antwoorden. Dat begint met offertes die geen blauwdruk 

zijn voor een kant en klaar plan van aanpak. HHM’ers zijn opgeleid in het voeren van 

het goede gesprek. Samen met de zorgprofessionals wordt aan een blijvende oplossing 

gewerkt. Of dat nou gaat om een kostprijsonderzoek, het versterken van de kwaliteit van 

zorg, of een strategische personeelsplanning.

Bureau HHM is zo plat als een dubbeltje. Het is niet ‘up or go’, maar ‘happy or go’. Een HHM’er krijgt 

energie uit het werk bij de opdrachtgever. Op kantoor wisselen we kennis uit, en rondom het whiteboard 

ontstaan de meest prachtige denkslagen. HHM heeft opdrachten in heel Nederland dus het maakt 

niet uit waar je woont. Bij ons werken bedrijfskundigen, gezondheidswetenschappers, economen en 

communicatiedeskundigen. En we kennen allemaal het boek ‘Leiding geven aan professionals, niet doen’. 

De neuzen moeten dus niet één kant op. Ze moeten àlle kanten op, zodat we het geheel overzien.

Goede zorg en passende ondersteuning begint bij de intake. Dat geldt voor alle sectoren 

in de zorg. We moeten breder kijken, naar de mens als geheel. Neem de ouderenzorg. 

Veel mensen komen in crisis een verpleeghuis binnen. Daar hoort een snelle analyse van 

de problematiek bij. Maar dat is geen intake. Een goede intake kijkt levensbreed en handelt 

uit het perspectief van positieve gezondheid. Als dat brede beeld er is dan kun je samen, 

in nauw overleg met de cliënt, prioriteren. Wat is voor de cliënt belangrijk? Wat kan wel 

en wat niet. Het is van belang het onderscheid te kennen tussen behoefte, vraag, aanbod 

en financiering. In de praktijk is de financiering, in feite het aanbod, leidend en naar de 

daadwerkelijke behoefte van de cliënt lijkt niemand meer te kijken. Er zijn ook situaties 

waarin iemands levensverhaal en de behoefte keurig in een intakedossier opgenomen 

zijn, maar waarin er geen link gelegd wordt met het zorgplan. Hier kan vrij eenvoudig veel 

vooruitgang worden geboekt.

3

5
4

En hoe onderscheidt bureau HHM zich daarmee van andere adviesbureaus? 

Over personeelsplanning gesproken,  hoe doet bureau HHM dat zelf ? 

Tenslotte :  waar kan nu in de zorg de meeste vooruitgang worden geboek t?? 
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THEMA ORGANISATIEONTWIKKELING

Bureau HHM 
heeft verstand 
van onderzoek 
en van veranderen

WIJ 
LETTEN

OP 
ANDERE 
DINGEN
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ORGANISATIEONTWIKKELING THEMA

Bureau HHM heeft verstand van onderzoek in zorg en welzijn maar ook van veranderen. Dat is een zeldzame 

combinatie. Chantal IJland en Judith Kippers, ervaren en betrokken adviseurs, vertellen hoe zij klanten in beweging 

brengen. 

Adviseur Chantal IJland, arbeids‑ en organisatie psycholoog: ‘De 

mensen kennen bureau HHM vooral als een onderzoeks‑ en 

adviesbureau. Wij hebben zeven jaar geleden gezegd dat we 

genoeg kracht in onze eigen organisatie hebben om ook de 

uitvoering te doen van onze adviezen aan organisaties. Toen 

hebben we het team Organisatieontwikkeling opgericht. Wij 

zijn intussen met zo’n acht adviseurs, onder wie steeds meer 

jonge collega’s die dit vak ook willen leren.’

Adviseur en bedrijfskundige Judith Kippers: ‘Aan ‘bureau HHM 

onderzoekt en adviseert’ is toen ‘beweegt’ toegevoegd. Want 

wij letten op andere dingen. Wat wij doen is het begeleiden 

van dynamische processen. Zo brengen wij organisaties, 

teams of professionals in beweging.’ 

Chantal: ‘Soms zijn we gedurende langere periode verbonden 

aan een organisatie, soms zijn het kortere 

interventies waarin we management 

of teams coachen, trainingen geven of 

bijvoorbeeld bijeenkomsten faciliteren’. 

Er is een grote vraag naar veranderaars in zorg en welzijn. 

Steeds vaker worden daarom bij bureau HHM de krachten van 

veranderaars en onderzoekers gebundeld. Judith: ‘Door die 

samenwerking leren wij weer van onze collega’s. Dan krijgen 

wij weleens terug van een klant: dus jullie snappen hoe de 

financiering in elkaar zit? Heb je daar ook al verstand van? 

Ja, zeggen wij dan, de zorgzwaartepakketten, de ZZP’s, zijn 

immers bij bureau HHM ontwikkeld.’

De veranderaars van bureau HHM werken in de VVT, 

gehandicaptenzorg, ggz en steeds meer bij gemeenten. De 

meeste opdrachten komen uit de ouderenzorg, waar de 

afgelopen jaren veel te doen is geweest over de kwaliteit van 

zorg. En waar zorgaanbieders de ouderenzorg op een andere 

manier moeten organiseren. 

Chantal: ‘Onze kracht zit in het verbinden van zorg‑

professionals, management en bestuur. Altijd gericht op 

verbetering van het primaire proces. De kern is: goede 

zorg leveren voor de cliënt door het goed toerusten van 

medewerkers en teams’.

Judith: ‘Ik merk dat bestuurders het prettig vinden als wij hen 

met de kritische blik van een buitenstaander advies geven. En 

men vindt het fijn als wij complexe zaken simpel maken, helder 

op papier zetten, visualiseren. Het gaat er in ons werk ook om 

om de juiste taal te spreken’. 

Soms is er weerstand. Judith: ‘Dan gaan we het gesprek aan. 

Mijn vraag is vervolgens: ‘Hoe voelt dit voor jullie? Opgelegd? 

Als het antwoord ‘ja’ is gaan we het er over hebben. En als er 

na afloop wordt gezegd dat het nog steeds niet 

goed voelt, dan geef ik mijn opdracht terug. 

Wij hangen namelijk niet aan een opdracht. 

Mensen voelen dat. En dan krijg je het 

vertrouwen.’

Chantal: ‘Wij zijn open in onze manier van werken. Daar hou 

ik van. Natuurlijk krijg je wel te maken met verschillende 

belangen en posities. Ik hanteer daarom duidelijke spelregels: 

werken vanuit de waarden die je belangrijk vindt, geen trucs 

uithalen, aanspreken’.

Judith: ‘Mensen zeggen vaak: ja maar, dat kan niet. Wij gaan 

echter verder, hebben vaak toch oplossingen voor een 

probleem.’

De veranderaars vinden het belangrijk in de opdrachten 

gebruik te maken van het potentieel van de mensen in de 

organisatie en hen goed toe te rusten. 

Chantal: ‘Een risico is dat een organisatie afhankelijk van ons 

wordt. Wij zorgen er voor dat de organisatie door kan gaan met 

het project als wij weg zijn. We maken ons graag misbaar, dat is 

een teken dat we het goed gedaan hebben.’ 

"Er is grote vraag 
naar veranderaars 
in zorg en welzijn"
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THEMA ORGANISATIEONTWIKKELING

‘De samenwerking met bureau HHM is het beste te omschrijven met drie woorden: 

inspirerend, aanstekelijk en open. De ideeën, begeleiding en uitvoering van bureau HHM 

leidden tot een open gesprek tussen alle geledingen van de organisatie. Bureau HHM is 

bij Vanboeijen gestart door een marktverkenning uit te voeren en heeft dit gedaan door 

een combinatie van bureauonderzoek, gesprekken met medewerkers en een interactieve 

marktarena. Dit heeft ons inzicht gegeven in onze positie in de markt en heeft ook een 

nadrukkelijke stem gegeven aan de medewerkers. De opzet van de bijeenkomsten maakte dat 

er een open gesprek ontstond. Er kwam waardevolle informatie naar boven. Hierdoor werden 

directie, management en medewerkers geïnspireerd. 

Volgend op de marktverkenning zijn door bureau HHM op een inspirerende wijze ‘dit zijn 

wij’-sessies begeleid. Ruim 300 medewerkers, bewoners en cliënten, ouders en verwanten en 

andere belanghebbenden hebben hier aan deelgenomen. De werkmethoden die bureau HHM 

gebruikt maakten dat de deelnemers zich vrij voelden om te zeggen wat ze wilden. En zij 

voelden zich gehoord en gezien tijdens de ‘dit zijn wij’-sessies. Ik zie dat als één van de grootste 

pluspunten van bureau HHM. 

Uiteindelijk heeft dit bijgedragen aan de strategische koers van Vanboeijen voor de jaren 

2019-2021 met als titel 'Dit zijn wij'. In de interactieve en 

gezamenlijke totstandkoming heeft bureau HHM 

een belangrijke rol gespeeld.”

Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe 

zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, 

jongeren, volwassenen en ouderen met een 

vaak ernstige verstandelijke beperking.

Iedereen voelde zich gehoord en gezien

Annette Imhof, 
Voorzitter Raad van Bestuur 
van Vanboeijen

Dit zijn wij.
Koers 2019 – 2021

vanboeijen.nl
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COLUMN

HIER DOEN WIJ HET VOOR
Patrick Jansen

Hoe werkt dat bij bureau HHM? Ik zal u een paar voorbeelden 
geven van onderzoeken op landelijk niveau. Daarmee leveren we 
een inhoudelijke bijdrage aan de wet‑ en regelgeving. 

Zo heeft bureau HHM op basis van een uitgebreid onderzoek naar 
de kenmerken van cliënten en hun zorgbehoefte in alle sectoren 
voor de AWBZ zorgzwaartepakketten (ZZP’s) ontwikkeld. Dit 
vormt nog steeds de basis van het huidige bekostigingssysteem 
met zorgprofielen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Met deze 
systematiek is het mogelijk om de financiële middelen op basis 
van zorgzwaarte te verdelen binnen zorgorganisaties en daarvoor 
zorg te leveren die past bij de behoefte van de cliënt. Ik herinner 
me nog goed dat een ambtenaar van het ministerie van VWS 
bij de eerste landelijke registratie van ZZP's in 2007 zei: "Wat fijn 
dat we nu veel duidelijker hebben over welke mensen we het 
hebben.” 
 
Omdat ondertussen de visie op cliënten en de zorgbehoefte 
is veranderd hebben we voor de gehandicaptenzorg enkele 
zorgprofielen inhoudelijk en financieel geactualiseerd. Hiermee 
hebben we voor mensen met een ernstige meervoudige 
beperking helder gemaakt wat het extra kost om te zorgen dat zij 
zich individueel nog verder kunnen ontwikkelen.

Ook voor de geestelijke gezondheidszorg hebben we zorg‑
profielen ontwikkeld. Die worden vanaf 2021 voor de Wlz 
gehanteerd. Om er zeker van te zijn dat deze zorgprofielen in de 
praktijk werken hebben we de conceptversie landelijk getoetst 
onder een grote groep zorgorganisaties.

Dit leverde het resultaat op dat het profiel passend is bij 97% 
van de 1.245 cliënten uit het onderzoek. Een bevestiging dat 
de zorgprofielen een goede weergave zijn van de verschillen in 
zorgzwaarte tussen cliënten. 

Mensen met een combinatie van een psychische stoornis en 
verstandelijke beperking vallen niet langer tussen wal en schip. 
Zij krijgen zorg en behandeling op maat.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en een tijdelijke 
verblijfsbehoefte werden door de hervorming van de langdurige 
zorg vanaf 2015 van het kastje naar de muur gestuurd. Met als 
gevolg dat ze niet de juiste zorg kregen. Wij hebben de kenmerken 
en zorgvragen van deze groep jongeren landelijk in beeld gebracht. 
Op basis van dit onderzoek is sinds 2017 structureel € 60 miljoen 
toegevoegd aan de Wmo. Gemeenten kunnen met dat geld tijdelijk 
verblijfszorg organiseren voor ouders met een verstandelijke 
beperking of voor jong‑volwassenen met een verstandelijke 
beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

In onze adviestrajecten bieden we gemeenten en zorgorganisaties 
inzicht in de zorgvraag van hun burgers. Gemeenten kunnen 
vervolgens beleid maken en zorg inkopen, passend bij de vraag 
van hun burgers. Voor zorgorganisaties biedt dit inzicht in het 
vastgoed en personeel dat nodig is voor het opzetten van een 
buurtvoorziening waar ouderen tijdelijk kunnen verblijven om hun 
mantelzorgers te ontlasten. 

Onze brede kennis over de zorg gebruiken we ook in verander‑
trajecten bij zorginstellingen. Vanuit kwaliteitskaders ondersteunen 
we instellingen om verandering tot stand te brengen in het 
primaire proces. Met behulp van interactieve sessies en concrete 
handreikingen zorgt bureau HHM ervoor dat professionals beter 
zijn toegerust om persoonsgerichte zorg te leveren. Dat ze beter 
met elkaar samenwerken en beter aansluiten op de behoefte van 
de cliënt. Dat ze in staat zijn om in de relatie tussen professional 
en cliënt kwalitatief goede zorg te leveren. Als de verzorgende 
vervolgens aan een bewoner vraagt wat zijn hobby’s zijn en zorgt 
dat de bewoner deze hobby’s kan blijven uitoefenen, dan denk ik: 
hier doen we het voor.

Wij krijgen vaak complexe en uitdagende opdrachten. Daar werken wij met passie en enthousiasme aan. Ons werk moet 
effect hebben op cliënten. Want het gaat ons om kwalitatief betere zorg voor de cliënt. Dat is onze drijfveer. Daar doen 
wij het voor.
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SAMENWERKING SPECIAL ARTS

Fotografie Claudia Kamergorodski
Sneewwitje en de 7, Special Theater Road Show Overijssel

Bureau HHM is strategisch partner van Special Arts en helpt met het in beeld brengen van de 

maatschappelijke waarde en impact van de activiteiten van Special Arts. Dit doet bureau HHM onder 

meer door het uitvoeren van impactonderzoeken bij projecten van Special Arts. 

Special Arts voedt bureau HHM met ideeën op het gebied van inclusie. Initiatieven, projecten en 

netwerkbijeenkomsten van Special Arts zijn hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Special Arts creëert kunstontmoetingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Special Arts is een landelijke stichting die stimuleert dat mensen met een handicap aan 

kunst kunnen doen en hun pure talenten kunnen ontwikkelen.

www.specialarts.nl
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SPECIAL ARTS SAMENWERKING



26  •  HHM MAGAZINE

THEMA COMPETENTIETOOL

DE BEHOEFTE 
VAN CLIËNT ÉN 
MEDEWERKER 

CENTRAAL
In de media verschijnen in 
toenemende mate berichten van 
organisaties die afdelingen sluiten 
omdat er onvoldoende personeel 
beschikbaar is. We zien wachtlijsten 
ontstaan in de ouderenzorg. We horen 
medewerkers klagen over gebrek 
aan tijd om cliënten echte aandacht 
te geven. Werkdruk en ziekteverzuim 
stijgen. Er is krapte op de arbeids-
markt. Werkgevers in de zorg staan 
voor de uitdaging om personeel te 
behouden. De Commissie Werken in 
de Zorg wijst er in haar rapport op dat, 
naast het vinden van nieuw personeel, 
het behouden van personeel meer 
aandacht zou moeten krijgen. Waarom 
verlaten medewerkers de organisatie 
of zelfs de sector? 
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COMPETENTIETOOL THEMA

Voorbeelden 

In ons werk zien we schrijnende situaties. Cliënten 

die een uur moeten wachten voordat ze naar het 

toilet geholpen worden, of mantelzorgers die in 

de gezamenlijke woonkamer een valpartij zien 

gebeuren en de dienstdoende verzorgende niet 

kunnen vinden omdat ze bezig is bij een andere 

cliënt. 

Ook in gebiedsteams/wijkteams is sprake van 

oververhitte werksituaties. Personeel wil graag 

invulling geven aan de preventieve taak, maar 

in de praktijk ligt de focus vaak op het oppakken 

van casuïstiek die het meest dringend is. De focus 

verschuift van preventie naar brandjes blussen of 

het afgeven van een beschikking voor maatwerk. 

Strategische personeelsplanning

Wouter Hart schrijft in zijn boek 'Verdraaide 

organisaties' dat mensen in organisaties soms 

teveel verwijderd raken van het werken vanuit 

de bedoeling. De systeemwereld is meer leidend 

dan het werken vanuit de bedoeling. Cijfers zijn 

de norm geworden. Hoeveel mensen moeten er 

op een groep staan om kwaliteit te garanderen? 

Wij draaien deze vraag om: welke behoefte 

hebben cliënten? Wat vraagt dat van onze 

professionals en hoe kan een organisatie hierin 

sturen? Het gaat dan niet om het aantal, maar 

om de competenties. Wij ontwikkelden een 

competentietool die helpt dit inzichtelijk te 

maken.

De Competentietool is een instrument dat de 

behoefte van de cliënt legt naast de competenties 

die in het team aanwezig zijn. De uitkomst vormt 

de basis voor het gesprek over wat nodig is. Dit 

helpt om je beter te focussen op de optimale 

personeelssamenstelling in je team en ook bij 

je opleidingsbeleid en het ontwikkelen van de 

strategische personeelsplanning (SPP).

Juiste competenties

In de praktijk zien we dat het ontwerp en de 

invoering van de strategische personeelsplanning 

een te smalle benadering heeft. Het is het feestje 

van HR en de focus ligt op een discussie rondom 

de verdeling van de verschillende niveaus. Andere 

organisaties spreken alleen over de budgettaire 

kaders. De toekomst van elke zorgorganisatie 

hangt af van de personele component. Het is dan 

ook een thema dat hoog op het prioriteitenlijstje 

van menig bestuurder staat. Lag in het verleden de 

oplossing in het kijken én realiseren van de juiste 

functiemix binnen de organisatie, nu ligt het accent 

op het inzetten van de juiste competenties. 

Een goede strategische personeelsplanning staat 

nooit op zich, maar is een vertaling van de visie 

en strategie van de organisatie en bovenal: de 

behoefte van de cliënt. Het vraagt ook een goede 

uitwerking. 
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De afgelopen jaren was er 

vooral aandacht voor de 

kwantitatieve norm. Door het 

toenemen van de complexiteit 

van de zorg en grote diversiteit 

in cliëntengroepen is dat 

niet meer voldoende voor 

het leveren van zorg die 

cliënten nodig hebben. 

Het kwaliteitskader geeft 

daarom de opdracht aan 

zorgorganisaties om de 

samenstelling en inzet van 

teams af te stemmen op de 

cliëntengroep:

Landelijk worden hier kwaliteitsgelden voor beschikbaar gesteld. 

Voldoende mensen, de juiste mix aan competenties en slim plannen 

vormen de sleutel voor succes.  

Wij hebben met zorgorganisaties tools ontwikkeld waar teams mee 

aan de slag kunnen:

1. Beschikbaarheid  –  Voorhanden model

2. Competenties  –  Competentietool 

3. Samenwerking   –  Krachtige teams

4. Formatie en budget   – Vergelijking of nieuw model

Wij gaan er samen met u graag mee aan de slag.

Wat is de impact van de keuzes in de planning 

voor de medewerkers ten aanzien van hun 

deskundigheid, vaardigheden en competenties? 

Naast de technische uitwerking is het ook van 

belang de kwalitatieve slag naar de praktijk te 

maken. Wij zien het gesprek met de mede‑

werkers over de werkelijke behoefte van de cliënt 

als onderdeel van een totaalaanpak rond SPP.

Centrale vragen die in de ontwerpfase 

beantwoord moeten worden: 

• wat is de visie op zorg‑ en dienstverlening 

(medisch model, welzijn, positieve 

gezondheid)

• wie zijn je klanten

• wat is hun daadwerkelijke behoefte? 

Pas als dit helder is ben je toe aan de strategische 

slag met je personeelsplanning. Bij deze planning 

zijn de gewenste deskundigheid, maar ook de 

gewenste competenties van belang. De functie‑

omschrijvingen bieden hiervoor handvatten, 

maar wat betekent dat nu echt op de werkvloer 

voor de gewenste kwaliteit van zorg? 

Ook met die vraag gaan we regelmatig aan de 

slag.

Personeelssamenstelling. 

Dit gaat over de adequate 

samenstelling van het 

personeels‑bestand. Hoeveel 

zorgverleners met welke 

vaardigheden en competenties 

zijn nodig om te voorzien in 

de (fluctuaties in) wensen en 

behoeften van de cliënten 

waaraan de zorgorganisatie zorg 

en ondersteuning biedt? 

Bron: Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg

THEMA COMPETENTIETOOL

   

Het
gesprek

Competenties

Deskundigheid

Behoefte
cliënt

Visie en
strategie

Strategische
personeels-

planning
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Intussen moeten de professionals bereid en in staat zijn om aan te 

sluiten bij de mogelijkheden van welzijn in het voorveld. Om de eigen 

regie te versterken van de inwoner en diens mantelzorgers, in plaats 

van de klassieke begeleiding en dagbesteding. Ook dat vergt veel van 

mensen, want zij moeten ander gedrag laten zien.

Hoe moeilijk is de transformatie nu echt, vroeg ik mij vier jaar geleden 

af. Enigszins vertwijfeld. Er gaat veel goed bij de gemeenten. Maar 

zoals bureau HHM altijd zegt: het kan beter. Ik mis soms scherpte bij 

het maken van beleid en keuzen. 

De vier genoemde uitgangspunten zijn wat mij betreft onverkort 

van toepassing. Voor iedereen, van bestuurder tot verzorgende, van 

beleidsambtenaar tot verpleegkundige. 

Van de vier uitgangspunten is lef en leiderschap wat mij betreft het 

belangrijkst. Er is veel bekend over de benodigde veranderingen en 

ook over de noodzaak dat ze worden gerealiseerd. Wees niet bang om 

je nek uit te steken, welke rol je ook hebt.

Want: zonder wrijving geen glans.

Ik beschreef vier uitgangspunten voor een succesvolle transformatie:

•    Werkelijke interesse in de kwetsbare mens

•    Buiten de lijntjes kleuren

•    Passie boven protocollen

•    Lef en leiderschap

Op dat moment was er veel geloof in het slagen van de veranderingen 

in de gemeenten. De gemeentelijke visies en beleidsplannen 

beloofden een geleidelijk afscheid van de systeemwereld met 

productcodes, vinklijstjes, tariefparameters en administratieve lasten. 

Daarvoor in de plaats zou de leefwereld van de inwoners centraal 

komen te staan, met aandacht voor de eigen regie, de veerkracht en 

zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.

Inmiddels zijn we vier jaar verder. Veel ervaringen rijker, een paar 

illusies armer. ‘Oude’ producten als individuele begeleiding en 

dagbesteding worden helaas nog steeds gecontracteerd, geïndiceerd 

en geleverd. Gelukkig voeren steeds meer gemeenten alternatieven in, 

bijvoorbeeld in de vorm van resultaatbudgetten. Dat geeft aanbieders 

de ruimte.

En de zogenoemde ‘aansluiting op het voorveld’ verbetert, zij het 

stap voor stap. Het gaat hierbij om de verbinding tussen algemeen 

beschikbare oplossingen voor afnemende zelfstandigheid (‘welzijn’), 

de informele ondersteuning rondom een kwetsbare inwoner en de 

professionele zorg. 

COLUMN

ZONDER WRIJVING GEEN GLANS 

Nico Dam

Transformatie: hoe moeilijk kan het zijn? Onder deze titel schreef ik in het voorjaar 2015 een artikel over de decentralisaties 

in de langdurige zorg. Aanleiding was mijn deelname aan een studiereis naar Engeland, waar eerder een vergelijkbare 

beweging was ingezet. 
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ACHTERGROND 40 jaar HHM

Bureau HHM

1979

Van bureau HHM als technisch en bedrijfskundig organisatieadviesbureau naar ‘HHM 
onderzoekt, adviseert en beweegt’ in vier decennia. Hoe hebben wij geprobeerd in de afgelopen 
40 jaar de zorg beter te maken? Enkele van onze (spraakmakende) opdrachten aan de hand van 
het tijdbeeld.

1989 1999

De AWBZ bestaat al 

enige tijd als wettelijk kader 

voor mensen met langdurige 

beperkingen. Deze mensen woonden 

vaak ver weg van de gewone maatschappij, 

in bossen en duinen, achter hekken. Dit 

kantelde in de jaren ’80 door een andere 

visie en emancipatie van cliënten: 

“Gewoon waar mogelijk!” werd 

het adagium.

De AWBZ wordt 

almaar groter; ontwikkelingen 

van extramuralisering gaan door en 

er ontstaat behoefte aan meer objectieve 

toewijzing van zorg. Vanaf halverwege de 

jaren ‘90 werd dan ook toegewerkt naar een 

onafhankelijke, objectieve, uniforme en 

integrale indicatiestelling voor de gehele 

AWBZ, op basis van de hulpbehoefte 

van de cliënt in plaats van het 

aanbod. 

Bernhard Hoeksma en 

Cor Homans richten bureau HHM 

op. Zij kijken met bedrijfs- en wiskundige 

ogen naar deze toen zogeheten “softe sector” 

en doen onder meer tijdnormstelling in 

instellingen voor gehandicaptenzorg. Voor het 

eerst wordt op basis van gemeten zorgzwaarte 

in instellingen personeel verdeeld; we 

leggen hiermee de basis voor de latere 

zorgzwaartefinanciering.

Eerst participeert 

Bureau HHM actief in de 

totstandkoming van centrale loketten 

voor zorg en welzijn; deze loketten 

ontwikkelen zich tot onafhankelijke regionale 

indicatieorganen (RIO’s). We gaan aan de 

slag om de RIO-vorming in heel Nederland 

te ondersteunen. De opmaat voor onze 

latere betrokkenheid bij het CIZ. 

Tijdnormstelling blijft actueel.

Ti jdsbeeld
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40 jaar HHM ACHTERGROND

2009 2019

Modernisering 

van de AWBZ werd 

nodig geacht om de knelpunten 

van die tijd op te lossen. De cliënt 

moest centraal komen te staan en veel meer 

keuzevrijheid hebben. Dit werd onder meer vertaald 

naar financiering op basis van zorgzwaarte voor alle 

cliënten, de mogelijkheid van een persoonsgebonden 

budget voor alle doelgroepen, flexibele aanspraken 

en landelijke onafhankelijke indicatiestelling. Tot slot 

wilde men de wachtlijsten oplossen (mede naar 

aanleiding van rechtszaken in de thuiszorg 

werden deze niet langer acceptabel 

gevonden). 

Bureau HHM was 

op diverse manieren betrokken 

bij de modernisering, bijvoorbeeld bij 

de modernisering van het pgb en ook bij de 

ontwikkeling van de zorgzwaartepakketten: 

we deden landelijk onderzoek naar de zorgzwaarte 

van alle cliënten in de AWBZ; pas in 2007 was daarmee 

bijvoorbeeld voor het eerst duidelijk hoeveel mensen in een 

verzorgings- of verpleeghuis wonen vanwege dementie 

en hoeveel vanwege somatiek. Tot slot onderzochten 

we de wachtlijsten. Het was voor het eerst dat 

deze informatie, gebaseerd op uniforme 

productdefinities, landelijk 

beschikbaar kwam. 

De zorg wordt 

complexer onder meer vanwege 

een hoge mate van professionaliteit en 

specialisatie terwijl tegelijkertijd sprake is van 

toenemende multimorbiditeit en kwetsbaarheid over 

meerdere domeinen. De kosten stijgen explosief, vanwege die 

complexiteit, maar ook vanwege de vergrijzing. De administratieve 

lastendruk wordt almaar groter vanwege toenemende eisen aan 

verantwoording en kwaliteit. Ook dreigen er forse tekorten op 

de arbeidsmarkt. Na diverse pakketmaatregelen vindt er in de 

periode 2006/2007 een herziening van het zorgstelsel plaats 

en uiteindelijk een grote herziening in 2015. Vanaf dan is er 

een nieuw wettelijk kader voor de langdurige zorg en 

vinden de grote decentralisaties plaats naar het 

gemeentelijk domein.

Wij zien 

samenwerking als antwoord op 

vraagstukken van vergaande specialisatie 

en complexiteit; bij onvoldoende samenwerking en 

afstemming, loopt de kwaliteit van zorg gevaar; cliënten laten zich 

immers niet opknippen. Wij adviseren over samenwerking rondom 
complexe doelgroepen. Bij multiproblematiek ontstaan vraagstukken 

van regie. We ontwikkelen bijvoorbeeld AVE, een Integrale Aanpak ter 

Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Niet 

alleen samenwerking is een antwoord: ook reductie van complexiteit is 

nodig. Wij zijn betrokken bij de decentralisaties en adviseren over herontwerp 

van de zorg in geografische gebieden; er is een beweging naar een andere 

schaal waarop de zorg en ondersteuning wordt geboden (van ‘verkokerd 

en specialistisch’ naar ‘verbreding binnen een gebied’). Wij doen 

wijkscans en zijn betrokken bij inrichting van de toegang. Tot slot 

ondersteunen we teams en instellingen om 

weer terug te keren naar de bedoeling 

door middel van coaching.

...toekomst
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INTERVIEW DE OPRICHTERS

Kijken met een 
ingenieursblik
Cor Homans en Bernhard Hoeksma zijn de twee HH’s van 

bureau HHM. In 1979 zijn de oud-studenten van de Universiteit 

Twente begonnen met hun organisatieadviesbureau voor de 

gezondheidszorg. Hoeksma (wiskundige en bedrijfs-

kundige) is de analyticus, de man van modellen 

en structuren. Homans’ kracht ligt 

in het doorzien van processen 

tussen mensen. Homans 

(werk tuigbouwkundige 

en bedrijfskundige) en 

Hoeksma staan al enkele 

jaren op afstand van de 

dagelijkse gang van 

zaken bij bureau HHM. 

Intern worden zij 

‘de aandeelhouders’ 

genoemd. Maar zij 

zijn geregeld op het 

kantoor in Enschede te 

vinden.
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Bernhard: ‘Toen we begonnen in 1979 werd er 

in onze omgeving wat meewarig gekeken: als 

dat maar goed komt, vanuit een bedrijfskundig 

perspectief adviseren in de softe sector. Op basis 

van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Wij 

waren pioniers.’

Cor: ‘Wij konden met onze achtergrond zo het 

bedrijfsleven in, maar kozen bewust voor de 

onderkant van de zorgmarkt, de care. Dat niet 

populair was en voor velen niet 

interessant. Wij zagen daar een 

uitdaging in. Onze echtgenotes 

werkten in de zorg. Wij verbaasden 

ons toen over de keuzes die daar 

werden gemaakt. Met onze inbreng 

kon je ervoor zorgen dat er meer geld 

bij de feitelijke zorg terechtkwam; of dat de zorg 

rechtvaardiger werd verdeeld.’

Bernhard: ‘In de langdurige zorg is maar beperkt 

sprake van harde commerciële marktwerking. 

Maar als zorgaanbieder heb je wel te maken met 

cliënten en hun familie die steeds mondiger en 

kritischer worden. En door voor een bepaalde 

zorgaanbieder te kiezen stemmen cliënten met 

hun voeten. Er zijn overal cliëntenraden en 

vergelijkingssites op internet. De zorgverzekeraar 

heeft een flinke vinger in de pap. Burgers 

beginnen zelf met nieuwe zorgvormen. 

Kortom: als zorgaanbieder moet je strategisch 

echt een goede meerjarenvisie hebben op zorg, 

personeelsbeleid en vastgoed.’ 

Kijken met een 
ingenieursblik

Gissen is 
missen 

en 
meten is 

weten

Cor: ‘De organisatie van de zorg is er voor de 

zorgvrager niet gemakkelijker op geworden; 

één deel van de zorg is overgeheveld naar 

de gemeenten. Er zijn verschillende schotten 

ontstaan; de kunst is al die partijen goed te laten 

samenwerken.’

In de organisatieadvieswereld in zorg en welzijn 

is de afgelopen jaren veel veranderd. Begin jaren 

tachtig van de vorige eeuw was bureau HHM 

één van de weinige spelers, met name 

in de ouderenzorg. Bernhard: ‘Er is nu 

sprake van een vechtmarkt. Er zijn zoveel 

meer aanbieders van organisatieadvies 

in zorg en welzijn. En er zijn heel veel 

zzp’ers. Voor sommige grote opdrachten 

moet worden aanbesteed. Dat is nogal 

doorgeschoten. Je vergeet een A4‑tje ergens in 

de vele bijlagen van het aanbestedingstraject en 

je ligt eruit. Wij zijn nog van de oude stempel: je 

neemt een opdracht alleen aan als je hem goed 

begrijpt. Nu moet je voorzichtig zijn in het stellen 

van slimme vragen, want de concurrent kan de 

antwoorden via het aanbestedingsportaal ook 

zien.’

Cor: ‘Het gaat erom dat je met begrijpelijke 

oplossingen komt. Ooit hebben we eens een 

leuke aanpak bedacht voor de wachtlijsten. Met 

het succes daarvan zijn we naar de aanbieders 

van zorg en het ministerie van VWS gegaan. Daar 

waren ze toen zo enthousiast over dat we de 

opdracht kregen om landelijk aan de slag te gaan.’

DE OPRICHTERS INTERVIEW
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Nu bureau HHM 40 jaar bestaat vindt 

zowel Cor als Bernhard dat de omgeving 

weliswaar is veranderd, maar dat het werk 

van de organisatieadviseur en de onderzoeker 

gelijk is gebleven. Dat geldt volgens hen ook 

voor de veranderaars bij bureau HHM. Zij 

doen niet alleen onderzoek, maar gaan bij 

instellingen aan de slag om zorgprofessionals 

in beweging te krijgen. De achtergrond 

van HHM’ers is meer divers geworden. Er 

werken nu ook gezondheidswetenschappers, 

bestuurskundigen, bedrijfseconomen, sociaal‑ 

en communicatiewetenschappers en arbeids‑ 

en organisatiepyschologen.

Bernhard: ‘Wij zijn niet veranderd en het werk 

van de HHM’er is in essentie niet veranderd. De 

kern is: kijk kritisch naar de manier waarop de 

zorg is georganiseerd, durf af te wijken en durf je 

nek uit te steken als HHM’er. Als het om inhoud 

gaat moet je niet te bescheiden zijn. Wij zijn 

weleens te vroeg geweest met oplossingen, dan 

was de zorg er nog niet klaar voor. Maar daar 

leer je van.’

Cor: ‘Je moet een mening durven te hebben, 

een visie die afwijkt van wat de meerderheid 

vindt. Maar de kunst in de gesprekken met de 

opdrachtgever is hem te laten denken dat hij 

die slimme oplossing heeft bedacht. In die zin 

moet je als veranderaar niet teveel ego hebben. 

Ik hoop dat we, ondanks het feit dat er niet al te 

veel ingenieurs meer bij bureau HHM werken, 

toch met een ingenieursblik naar de problemen 

in de zorg blijven kijken.’

Bernhard: ‘Op verzoek van de sector hebben 

wij zorgzwaartepakketten ontwikkeld. Vooral 

bedoeld om te zorgen dat bij de bepaling van het 

budget van een zorg aanbieder rekening wordt 

gehouden met de relatieve zorgzwaarte van 

hun cliënten. Dat systeem is landelijk ingevoerd 

en daar kunnen we nog steeds trots op zijn. In 

de toekomst zal dit thema actueel blijven en wij 

hebben daarvoor de expertise in huis. Intussen 

blijven twee oneliners van kracht: ‘Gissen is mis‑

sen en meten is weten.’ 

INTERVIEW DE OPRICHTERS
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Albertus Laan

SLEEPING WITH THE ENEMY
De afgelopen decennia vond een sterke specialisatie plaats in 

de zorg. Samenwerking tussen zorgaanbieders wordt daardoor 

steeds belangrijker. 

Met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, wordt 

de noodzaak tot samenwerking in het sociaal domein ook 

urgenter. Gemeenten moeten samenwerken met zorgaanbieders. 

Zorgaanbieders moeten onderling samenwerken. En hoewel 

niemand tegen samenwerking is, blijkt de praktijk weerbarstig. 

Bij samenwerking spelen, net als in elke relatie, misverstanden, 

veranderende verwachtingen en tegenstrijdige belangen een 

rol. Organisaties hebben verschillende mogelijkheden om hier 

mee om te gaan. Contracten en werkafspraken zijn veelgebruikte 

instrumenten. Hiermee worden posities expliciet gemaakt, waardoor 

misverstanden kunnen worden voorkomen. Maar de praktijk laat 

zich niet vangen in contracten en werkafspraken.

Een gemeente wil dat verschillende organisaties voor jeugd- 

en jongerenwerk gaan samenwerken en legt dit vast in een 

uitvoeringovereenkomst. Hoewel alle partijen de overeenkomst 

ondertekenen, verloopt de samenwerking moeizaam. De visie 

van de gemeente wordt omarmd, maar verschillen in werkstijlen 

leiden tot incidenten.   

Ook vertrouwen is een essentieel instrument bij samenwerking. Het 

creëert openheid, stimuleert gezamenlijke activiteiten, vermindert 

controledrang en helpt bij oplossen van conflicten. Vertrouwen, 

vooral doen, zo lijkt het. Maar is de ander te vertrouwen? Is 

samenwerken soms niet een kwestie van ‘sleeping with the enemy’? 

Ofwel: hoe kunnen organisaties bouwen aan vertrouwen? 

De levenscyclus van een samenwerking heeft drie stadia. Het 

eerste stadium is de mate van bekendheid met elkaar. Soms zijn 

organisaties bij de start vreemden voor elkaar, terwijl andere 

organisaties elkaar al goed kennen. Vertrouwen wordt dan als het 

ware geïmporteerd vanuit een eerdere ervaring. Het hebben van 

een gemeenschappelijk verleden speelt dus een sleutelrol. 

Als dit er niet is, vraagt het scheppen van een basis voor vertrouwen 

een extra investering. Het tweede stadium is het sluiten van 

contracten en het maken van werkafspraken, waarbij informele 

afspraken worden geformaliseerd. Het vastleggen hiervan verschaft 

helderheid.

Bij het uitwerken van een regionale crisisroute voor jongeren is 

een groot aantal partijen betrokken, waaronder zorgaanbieders 

met GGZ-expertise en met LVB-expertise. Beide groepen 

aanbieders moeten onderling werkafspraken maken over hun 

beschikbaarheid bij crisissituaties. Omdat de zorgaanbieders met 

GGZ-expertise een historie van samenwerking hebben, komen 

zij snel tot werkafspraken. De zorgaanbieders met LVB-expertise 

hebben dit verleden in mindere mate. Zij hebben meerdere 

sessies nodig om tot werkafspraken te komen.

Openheid markeert het derde stadium van samenwerking. Het 

creëren van een omgeving waarin alles gezegd kan worden, op het 

juiste moment, met de juiste nauwkeurigheid, is de lakmoesproef 

voor samenwerking. Dit vraagt aandacht en zorgvuldigheid, vooral 

in het begin. De basis voor het initiële vertrouwen moet immers 

uitgebouwd worden. Als dit niet goed gaat, ontstaat een ‘neerwaarts 

effect’: de samenwerking verloopt steeds moeizamer, of stagneert 

zelfs. Als dit wel goed gaat, is juist sprake van een ‘opwaarts effect’: 

de samenwerking levert steeds meer op en het bereiken van 

resultaten gaat steeds makkelijker.   

Wijkteams moeten samenwerken met tal van organisaties. 

De afgelopen jaren hebben zij veel ervaring opgedaan met 

elkaar. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden, waarbij de 

samenwerking zelf ook steeds meer onderwerp van gesprek 

wordt, wat een impuls is voor de kwaliteit ervan. 

Samen bouwen aan vertrouwen. Het is vooral een kwestie van doen.

Albertus Laan promoveerde aan de Universiteit Twente op de vraag hoe opdracht-

gevers en opdrachtnemers tot vertrouwensvolle samenwerking kunnen komen. 
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De mantelzorger weet niet waar te beginnen

Dochter Anne is mantelzorger van haar moeder. Moeder is 

vergeetachtig en in de war. Ze is erg ziek geweest vanwege 

een neurosepsis en verblijft in een revalidatiecentrum. Over 

5 dagen wil ze naar huis. ‘Ik ben mijn eigen baas, iedereen 

denkt maar dat ik dement ben.’ Anne zegt dat haar moeder 

niet naar huis kan, dat het niet verantwoord is. Moeder loopt 

slecht en is al een paar keer gevallen. Dochter dringt aan 

op langer verblijf. De arts is onverbiddelijk, moeder kan niet 

langer het bed bezet houden, er is een wachtlijst. 

Veeleisend

Moeder is veeleisend. Anne is overstuur en weet niet waar 

ze moet beginnen met het regelen van zorg. Ze wordt veel 

gebeld door haar moeder. Ze is moe, slaapt slecht. Er moet 

thuiszorg komen, de woning moet worden aangepast en de 

huishoudelijke hulp moet weer opgestart worden. Anne heeft 

een broer en zus, maar die laten alles aan haar over. 

Feestdagen

De revalidatiearts verwijst Anne naar een maatschappelijk 

werker. De maatschappelijk werker stelt voor dagopvang 

te regelen. Ook moet het huis aangepast worden. De 

revalidatiearts adviseert Anne om een klusjesman in te 

huren. Dat lukt niet op zo’n korte termijn, net voor Kerst. 

De maatschappelijk werker is bovendien twee weken niet 

bereikbaar in verband met de feestdagen. Van de huisarts 

heeft Anna niets gehoord. Van haar moeder begreep ze wel 

dat hij in het revalidatiecentrum langs is geweest. 

Wijkteam

Anne krijgt een tip dat ze contact moet opnemen met het 

wijkteam van de gemeente. Anne heeft hier niet eerder van 

gehoord. En wat blijkt, moeder is al bekend bij het wijkteam. 

Lies van het wijkteam zegt de zaak weer op te kunnen pakken. 

Nu herinnert Anne zich dat haar moeder weleens de naam 

Lies heeft laten vallen. Anna gaat met Lies na wat er allemaal in 

gang is gezet aan zorg en er wordt een afspraak gemaakt om 

een plan te maken. Samen met de moeder en Anna. 

CASUS
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Wat gebeurt hier?
Mevrouw zit in een overgangsfase van intramuraal 

verblijf naar haar thuissituatie. Betrokkenen 

communiceren niet met elkaar. Er wordt geen integraal plan gemaakt. 

De dochter wordt voor een voldongen feit geplaatst en het ontbreekt 

aan casusregie. De professionals beperken zich tot hun eigen taak. 

Er wordt niet samengewerkt. Complicerende factoren zijn dat er 

ondersteuning nodig is vanuit meerdere domeinen (Zvw en Wmo) 

en dat moeder tegen het advies in naar huis wil. Ondanks dat dit een 

relatief eenvoudige casus is, is het risico door het ontbreken van regie 

en een ontoereikende samenwerking op escalatie groot. De veiligheid 

is onvoldoende getaxeerd. En wat te doen bij verergering van de 

problematiek? Er ontbreekt een integraal plan van aanpak met doelen 

en duidelijkheid over wie wat doet.

Dit is AVE
Een gezin met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. 

Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen 

groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig? AVE geeft 

antwoord. AVE staat voor Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij 

huishoudens met oplopende problematiek en heeft als doel: 

• het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende 

betrokkenen,

• het duiden van de regie en momenten van op- en afschalen en 

• het voorkomen van een dreigend escalerende situatie.

AVE heeft een opschalingstructuur en bestaat uit vier fasen (AVE1 – AVE4). In 

elke fase neemt het regievermogen van de burger af. De belangrijkste vragen: 

• wat is de uitgangssituatie, 

• wie heeft de regie, 

• wanneer is op- en afschalen nodig en 

• welke protocollen en samenwerkingsafspraken zijn van kracht?

Het is essentieel dat betrokken partijen weten wie wat doet. Varen op de 

veronderstelling dat ‘het wel goed komt’ is onvoldoende.
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 Stel een kernteam samen 1Voor de inrichting van AVE is het 

van belang dat vanuit de gemeente een 

kernteam samengesteld wordt vanuit 

beleid, veiligheid en het sociaal domein. 

Om invulling te geven aan AVE zijn 

intensieve sessies vereist die inzet van 

de deelnemers vragen. Bij AVE is het van 

belang dat vanaf de start van het traject 

met de kerngroep de visie en aanpak 

van AVE wordt uitgedragen binnen de 

gemeente waardoor eigenaarschap 

ontstaat. 

 Breng bestaande  
werkafspraken 2 en protocollen in kaart

AVE begint niet bij nul. Breng bestaande 

werkafspraken, protocollen van alle 

zorg‑ en ketenpartijen en de werkwijze 

en positionering van de wijkteams in 

het sociaal domein in kaart. Verwerk 

deze werkafspraken en protocollen 

tot een totaaloverzicht, waarin witte 

vlekken binnen de vier AVE‑fasen 

of onduidelijkheden over rollen en 

verantwoordelijkheden zichtbaar worden. 

De 8
succesfactoren 

van AVE

 Helderheid over casus- en3  procesregie 
Op basis van de reeds geformuleerde 

definitie, (bestaande) werkafspraken en 

protocollen en de positionering van de 

wijkteams, worden de begrippen casus‑ 

en procesregie geconcretiseerd in een 

werkdocument. Toets de opgestelde 

definities vervolgens met casuïstiek. 

 Concretiseren van AVE 4 Aan de hand van casuïstiek wordt 

de uitgangssituatie van de verschillende 

AVE‑fasen en de momenten van op‑ 

en afschalen geconcretiseerd. Hierbij 

is de overgang van AVE 2 naar AVE 3 

van belang. Hierin komt de zorg‑ en 

veiligheidsketen bij elkaar. Per AVE‑

fase wordt bepaald waar de casus‑ en 

procesregie komt te liggen. De lokale 

AVE‑aanpak wordt vastgelegd in het AVE‑

stroomschema.

 Aandacht voor 
implementatie 5  AVE binnen de gemeente

Wijkteams ‑ De medewerkers van de 

wijkteams hebben een belangrijke positie 

binnen AVE en worden getraind. Tijdens 

de training oefenen zij met casuïstiek om 

te ervaren waarin de lokale AVE‑aanpak 

ondersteunend voor hen is. Daarnaast 

wordt er met de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden en momenten 

van op‑ en afschalen geoefend.

Bestuurders ‑ De kracht van AVE is 

dat de operationele en bestuurlijke 

laag worden verbonden. Het is 

daarom van belang om ook voor het 

bestuur van de gemeente een training 

te organiseren. De lokale aanpak 

wordt gepresenteerd en er wordt 

geoefend met casuïstiek. Aan het 

einde van de bijeenkomst is er meer 

helderheid over lokale werkafspraken 

en de communicatielijnen binnen de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Aandacht voor   
implementatie6 AVE bij de ketenpartners

Ketenpartners ‑ Daarnaast is het 

ook van belang dat de ketenpartners 

goed worden geïnformeerd en het 

liefst actief betrokken worden bij 

de ontwikkeling. Hierdoor wordt er 

draagvlak gecreëerd voor de AVE‑

aanpak. Zij zijn immers een belangrijke 

schakel in het doen slagen van AVE. 

Het informeren van de ketenpartners 

kan bijvoorbeeld met gezamenlijke 

bijeenkomst(en).

 Borging van AVE7Na de implementatie dient een 

betrokken medewerker binnen de 

gemeente verantwoordelijk worden 

gemaakt voor het inrichten van de 

PDCA‑cyclus rondom AVE. Denk 

hierbij aan het documentbeheer, 
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herhalingstrainingen voor direct 

betrokkenen en het evalueren en leren 

aan de hand van casuïstiek. Daarnaast kan 

het eindresultaat, de lokale AVE‑aanpak, 

bestuurlijk worden vastgesteld. Let wel, AVE 

moet een praktische tool blijven die aansluit 

bij de uitvoeringspraktijk. 

Het succes van AVE wordt voor een 

groot gedeelte bepaald door de continue 

toepassing in de praktijk en door het 

gedrag en de houding van de direct 

betrokkenen.

 Sta open voor wijziging van
  rollen en verantwoordelijk- 8 heden
Het kan betekenen dat verworven rollen 

door de jaren heen opnieuw onder de 

loep worden genomen door de invulling 

van AVE. Gemaakte afspraken over 

rollen en verantwoordelijkheden kunnen 

veranderen. Denk aan een te kwetsbare 

positie van een bepaald persoon in een 

bepaalde rol of doordat oude functies nooit 

zijn opgeheven en altijd zijn blijven bestaan 

naast de komst van wijk‑ of gebiedsteams.

Boekje
In opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Netwerk Directeuren Sociaal 

Domein hebben wij een boekje en een handleiding geschreven over de Aanpak ter 

Voorkoming van Escalatie. U kunt dit bestellen door uw adresgegevens te mailen 

aan secretariaat@hhm.nl onder vermelding van ‘Boekje AVE’ of via 053 433 05 48. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.

AVE is een 

programmatische aanpak. 

De methodiek AVE is in 2015 opgesteld door 

bureau HHM, in opdracht van de gemeente Leeuwarden 

en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein. Bureau HHM 

helpt gemeenten en zorgorganisaties om invulling te geven aan 

afspraken op het gebied van (het voorkomen van) escalatie bij 

het verlenen van zorg in de wijk.  En we zorgen ervoor dat het ook 

werkt: we trainen nieuwe werkwijzen en oefenen met betrokken 

mensen,  van professionals tot en met bestuurders. 

Inmiddels hebben we tientallen gemeenten 

ondersteund bij de implementatie van AVE.

Meer informatie bij

Mieke Looman en 

Angela Welling

AVE  THEMA
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AANBOD Training Zorgwetten

Consulenten, wijkteammedewerkers, intakefunctionarissen, 

klantadviseurs, onafhankelijk cliëntondersteuners. Zij hebben 

te maken met mensen die een hulpvraag uiten. En die hulpvraag 

moet worden beoordeeld: kun je hiervoor een beroep doen op de 

gemeente of moet je aankloppen bij de zorgverzekeraar of het CIZ? 

Ook in het beleid moet de juiste afbakening worden gemaakt. En 

tegelijk moet je op de raakvlakken verbinding zoeken. 

Met vier zorgwetten: Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz is dat ingewikkeld. 

Omdat op veel regels uitzonderingen bestaan. Daarom is het belangrijk 

om te snappen hoe de zorgwetten zich tot elkaar verhouden. 

Als je weet hoe het zit, dan:

•  Krijg je cliënten sneller op de juiste plek.

•  Ben je niet meer gefrustreerd over afwijzingen van het CIZ.

•  Heb je meer begrip van de keten en wie je daarin nodig hebt.

Bureau HHM geeft trainingen op maat over de zorgwetten. Afhankelijk 

van het gewenste kennisniveau van de deelnemers bieden we een 

overzicht op hoofdlijnen of gaan we de diepte in. Het kan over één wet 

gaan of alle vier wetten. In de training brengen we veel theorie en zorgen 

daarbij voor een koppeling met de praktijk van de deelnemers. Met 

interactieve oefeningen en gebruik van eigen casuïstiek. Dat is de kracht 

van onze trainingen: de vier wettelijke kaders in samenhang bekeken, met 

de praktijk voor ogen.

Het helpt 
als je weet 
hoe het zit
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Trainingsmodules (maatwerk)
• Intake voor inventarisatie van vragen en casussen van  

deelnemers, (eventueel met instaptoets)

• Basistraining (vier zorgwetten ‑ één dagdeel)

• Verdiepingstraining (één of twee zorgwetten per dagdeel)

• Kennisspel zorgwetten (meestal als afsluiting)

• Workshop Borgen van kennis (één dagdeel)

HET WETTELIJK LANDSCHAP 

Zorgkantoren

Zorgverzekeraars

Gemeenten

Sa
m

en
w

er
ki

n
g

sv
er

ba

nd scholen

CL IËNT

Regelt de onder-
steuning van mensen 
met arbeidsvermogen 
bij het vinden van 
(aangepast) werk en 
het krijgen van een 
inkomen.

Regelt dat zoveel mogelijk kinderen 
binnen regulier onderwijs een 
startkwalificatie halen. 
Legt zorgplicht bij scholen om 
voor iedere leerling een passende 
plek te bieden.

Regelt alle ondersteuning, 
hulp en zorg aan jeugdigen 
en ouders bij opgroei- en 
opvoedproblemen, 
psychische problemen en 
stoornissen. Regelt ook 
jeugdbescherming, jeugd-
reclassering, jeugdzorgPlus, 
jeugd-GGz en jeugd-LVB.

 

WET
PASSEND ONDERWIJS

JEUGDWET

PARTICIPATIEWET

WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING

WET LANGDURIGE ZORG

ZORGVERZEKERINGSWET

Regelt de ondersteuning 
van mensen die niet 
volledig zelf kunnen voor-
zien in hun zelfredzaamheid 
en participatie of behoefte 
hebben aan beschermd 
wonen of opvang.

Regelt de aanspraak 
op zorg voor mensen 
die een blijvende behoefte 
hebben aan permanent
toezicht of 24 uur per 
dag zorg in de nabijheid. 

Regelt medisch 
noodzakelijke zorg en 
in het bijzonder de aan-
spraak wijkverpleging: 
zorg zoals verpleegkundigen 
die plegen te bieden, waar-
bij die zorg verband houdt 
met de behoefte aan genees-
kundige zorg of een hoog 
risico daarop.

Bent u geïnteresseerd in de training zorgwetten 

of onderzoek naar een bepaalde cliëntgroep?

Neem dan contact op met Louise Pansier.

Zij vertelt u graag alles over de mogelijkheden.

Quotes van deelnemers:

“Prima sfeer, actuele 

casussen en de enorme 

kennis die jullie hebben”.

“Er was veel ruimte voor 

het stellen van vragen en 

voorleggen van casussen. Dat 

verheldert de theorie”.

“Ik heb de training als zeer
 

prettig ervaren. Presentatie 
door

de trainer is uitstekend en 
sluit goed 

aan bij het niveau van de

deelnemer”.
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Zorgwetten ONDERZOEK

Een aantal voorbeelden van onderzoeken 
die hebben bijgedragen aan inzicht in 
wet- en regelgeving of de effecten van 
wijzigingen:

Handreiking meerderjarigen met tijdelijke behoefte aan 

beschermende woonomgeving (2015-2019)

In 2015 en 2016 deden wij in opdracht van het ministerie van VWS 

landelijk onderzoek naar meerderjarige cliënten met een licht 

verstandelijke beperking (LVB) die tijdelijk een beschermende woon‑

omgeving nodig hebben. Op grond daarvan krijgen gemeenten sinds 

2017 structureel financiële middelen voor de ondersteuning aan 

deze doelgroep. Op verzoek van de VGN hebben we in 2017 andere 

cliëntgroepen met vergelijkbare ondersteuningsbehoefte in beeld 

gebracht, waaronder mensen met niet‑aangeboren hersenletsel en 

mensen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen.     Om ervoor te 

zorgen dat al deze cliëntgroepen beter in beeld komen bij gemeenten 

hebben we een handreiking opgesteld. 

Met onze onderzoeksaanpak kunnen we ook op regionaal of lokaal 

niveau deze groep en het benodigde aanbod in beeld brengen.

Ontwikkeling en actualisatie zorgprofielen (2018-2019)

De wettelijke kaders beschrijven op hoofdlijnen wie in aanmerking 

komt voor ondersteuning. Cliënt- of zorgprofielen zijn daarbij 

een hulpmiddel en worden vaak gebruikt als instrument voor 

indicatiestelling en bekostiging. 

In verschillende trajecten hebben wij zorgprofielen ontwikkeld als 

nadere uitwerking van de wettelijke kaders: 

• Ontwikkeling van zorgprofielen voor GGZ-cliënten die aan de Wlz-

criteria voldoen (de zorgprofielen zijn nodig als de Wlz in 2021 

wordt opengesteld voor mensen met psychische problematiek).

• Actualisatie van enkele Wlz-zorgprofielen voor de gehandicapten-

zorg (VG7 en VG8), zodat deze beter aansluiten bij de cliënten die 

er gebruik van maken.

• Ontwikkeling van zorgprofielen voor de wijkverpleging, als input 

voor een nieuw bekostigingsmodel.

Afwegingskader verlengde jeugdhulp 

gemeente Utrecht (2018)

Samen met de gemeente Utrecht hebben 

wij een afwegingskader ontwikkeld over 

verlengde jeugdhulp, dat wil zeggen 

jeugdhulp die na de 18e verjaardag 

gecontinueerd wordt. Het afwegingskader 

beschrijft de wettelijke kaders en geeft 

handvatten om in een individuele situatie 

te bepalen of verlengde jeugdhulp de 

meest passende oplossing is. 

Verlengde jeugdhulp wordt vooral 

toegepast voor jeugdigen in verblijf. 

Naast een afwegingskader als hand vat 

voor de praktijk, is het voor de beleids‑

ontwikkeling belangrijk om inzicht 

te hebben in het aantal jeugdigen in 

verblijf en hun specifieke woon- en 

ondersteuningsbehoefte na de periode 

van verblijf. 

Aanbieders werken voor het 18e levensjaar samen met jong-
volwassenen aan voorbereiding op volwassenheid en betrekken hierbij 
het buurtteam Jeugd en Gezin van de wijk waar hij woont. Bij 
Utrechtse jongvolwassenen is het buurtteam J&G al zoveel mogelijk 
betrokken vanaf het moment van zorgtoekenning in het kader van één 
gezin, één plan.

Blijft zorg nodig na het 18e jaar? → Aanbieder betrekt tijdig, maar 
uiterlijk zes maanden voor 18e verjaardag het buurtteam J&G van de 
wijk waar hij woont. Meldt aanbieder de jongvolwassene te laat aan bij 
buurtteam J&G? → Buurtteam J&G gaat hierover in gesprek met 
aanbieder en meldt dit de gemeentelijk accounthouder van betreffende 
aanbieder.

Buurtteam J&G maakt gebruik van haar professionele ruimte bij 
afweging voor voorzetting van zorg voor jeugdige en neemt de tijd 
om te komen tot een integraal plan.

Resultaat: Passende oplossing 
voor jongere bij overgang 18-/18+

Een passende oplossing niet is te vinden? → Buurtteam en aanbieder 
kunnen een maatwerktafel met betrokkenen (en eventueel gemeente) 
organiseren om deze oplossing toch te bereiken. Zij betrekken 
eventueel ook partijen uit sociale basis. 

Voor jongvolwassenen kan zorg ingezet worden op basis van de Jeugdwet. Tussen hun 18e en 23e levensjaar kan zorg geboden worden op basis van Verlengde 

jeugdhulp, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet of Wet maatschappelijke ondersteuning. Het buurtteam Jeugd en Gezin onderzoekt ruim voor de 

18e verjaardag vanuit het perspectief van de jongvolwassene op welke manier voortzetting van zorg wenselijk is en welk kader het best passend. Het perspectief van de 

jongvolwassene en de uitgangspunten van de gemeente Utrecht zijn leidend.

Ontwikkeld in
samenwerking met

OVERWEGINGEN Bij voorzetting 
van zorg houdt buurteam rekening 
met:
• Aard van ondersteuning: 

Is de hulp gericht op het 
systeem van de jongvolwassene 
of alleen de jongvolwassene 
zelf? Past de ondersteuning 
meer onder de Wmo, Zvw of Wlz? 

• Continuïteit van onder-
steuning: Het waarborgen van 
hulp, ook als de ondersteuning 
qua aard past onder een ander 
wettelijk kader. Wordt zorg niet 
onnodig onderbroken?

• Duur van ondersteuning: 
Hoe lang is de ondersteuning 
nog nodig na de 18e verjaardag?

• Impact voor jongvolwassene: 
Heeft de overgang naar andere 
ondersteuning vooral positieve 
of negatieve impact op de 
jongvolwassene?

LET OP: Wanneer jongvolwassenen 
niet voldoen aan de wettelijke 
eisen om zorg te ontvangen uit 
verlengde jeugdhulp, kan in 
overleg met de accounthouder van 
betreffende aanbieder op 
inhoudelijke gronden alsnog 
hiervoor gekozen worden. 

VOORBEELDEN van situaties waar Verlengde jeugdhulp een passende oplossing kan zijn:
• Jongvolwassenen die gebaat zijn bij specifieke, ontwikkelingsgerichte begeleiding bij zelfredzaamheid of participatie.
• Bij jongvolwassenen met doorloop van een ggz-behandeling die voor het 18e levensjaar is gestart en die onder de Zvw niet gecontinueerd kan worden.
• Jongvolwassenen die na het 18e levensjaar nog verblijven bij het pleeggezin.
• Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, maar met ontwikkelmogelijkheden, waardoor (nog) geen Wlz-indicatie afgegeven kan worden. 
LET OP: Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en ernstig probleemgedrag, die integrale behandeling met verblijf ontvangen 
in een LVG-behandelcentrum, is de zorg vanaf de 18e verjaardag geregeld in de Wlz.

WEGWIJZER

Zorginzet

bij 

overgang

18 jaar

Voor een goede afhandeling is het 
belangrijk dat de RT alleen 
aanvragen voor beschermd wonen 
ontvangt waarbij - in het geval van 
Utrechtse jongvolwassenen uit 
verblijf - het buurtteam J&G mee 
heeft gedacht en beschermd 
wonen de meeste passende 
ondersteuning vond. 

Partijen nemen verschillende 
rollen aan bij verwijzing van zorg 
voor jongvolwassenen: 
Aanbieder jeugdhulp 
(met verblijf):
• Brengt minimaal zes maanden 

voor de 18e verjaardag in beeld 
of jongvolwassene na 18e nog 
zorg nodig heeft. 

• Organiseert indien nodig een 
maatwerktafel met betrokkenen 
en betrekt hiervoor tijdig 
buurtteam J&G. 

• Meldt jongvolwassene alleen 
aan bij regionale toegang na 
instemming van buurtteam J&G. 

• Buurtteam Jeugd en Gezin:
Onderzoekt samen met jong-
volwassene en aanbieder of 
zorg na het bereiken van 18e

jaar nodig is en komt met hen 
tot een integraal plan.

• Meldt bij de gemeentelijke 
accounthouder te late 
aanmeldingen door aanbieders.

• Organiseert indien nodig een 
maatwerktafel met betrokkenen.

• Wijst zorg toe. 
Regionale toegang: 
• Onderzoekt samen met jong-

volwassene of beschermd 
wonen de beste oplossing is.

• Wijst zorg toe. 
Gemeente Utrecht: 
• Bespreekt met aanbieders 

signalen over te laat aanmelden 
van jongvolwassenen uit verblijf 
bij buurtteam J&G. 

• Neemt op verzoek van 
aanbieder of buurtteam J&G 
deel aan maatwerktafels. 

• Komt met maatwerkoplossingen 
voor contractering. 

UITGANGSPUNTEN gemeente Utrecht, in 
aanvulling op de leidende principes van 
het Utrechtse model:
• Inhoud staat centraal, niet het systeem.   
• Jeugdigen groeien op in eigen buurt/plek 

die aansluit bij hun dagelijkse leven.
• De zorg verplaatst en niet de jeugdige 

(scheiden wonen en zorg).
• Doorgaande lijn tot zelfstandigheid, op 

basis van plan met langetermijn-
perspectief.

• Verblijf als hulpverleningsvariant zo kort 
mogelijk inzetten.

• Verblijf als woon- en opvoedingsvariant is 
perspectief biedend en zo stabiel 
mogelijk.

Aanbieder stemt de afweging van het buurtteam J&G met hen af over de 
passende ondersteuning en eventuele aanmelding bij de Regionale 
Toegang op zorginhoudelijke gronden. Voordat een aanmelding wordt 
gedaan bij de RT, overlegt het buurtteam J&G met de RT. 
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Je moet durven 
doorvragen

“Hoe oud was je dan toen je hier kwam werken?” De mond van adviseur Stacey 

Hulst valt wagenwijd open als ze hoort dat Sylvia Schutte al 22 jaar werkt voor 

bureau HHM. Sylvia lacht: “Zit je nou te vissen naar mijn leeftijd? 

Ik word dit jaar 50 en 

was dus 28 toen ik 

bij HHM kwam.” 

Zelf is Stacey 25 en 

ruim anderhalf jaar 

betrokken bij 

bureau HHM. 

Sylvia en Stacey zitten bij elkaar voor een gesprek tussen een 

jong‑ en oudgediende HHM’er. “Het verschil tussen oudere 

en jongere collega’s is volgens mij dat jongeren denken dat 

ouderen alles weten maar als oudere collega weet je dat je 

echt niet slimmer bent”, zegt Sylvia.

Betrokken

De drijfveren om voor bureau HHM te kiezen blijken voor 

beiden redelijk gelijk. Stacey: “Het gevoel dat ik kreeg tijdens 

het eerste gesprek was meteen goed. Ik trof betrokken en 

slimme mensen die veel inhoudelijke kennis bleken te hebben. 

Ik dacht: wow, hier kan ik echt veel leren. Daar was ik naar op 

zoek.”

Sylvia was een aantal jaren directieassistent bij een zorg‑

organisatie en was gewend veel voorbereidend werk te doen 

voor het managementteam, dat vervolgens met de eer streek 

maar ook de klappen opving. “Ik vergeet nooit dat ik in een van 

die eerste maanden op pad ging met Bernhard Hoeksma (één 

van de oprichters van bureau HHM, red.) 

Bureau HHM Tweegesprek
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Ik had alles goed voorbereid. Tijdens het gesprek hield ik 

mij wat op de achtergrond. Dat was ik gewend en Bernhard 

was tenslotte de directeur. Op de terugweg zei hij dat ik 

best het woord mocht voeren tijdens zo’n gesprek. In een 

split second dacht ik "Hier mag en moet je het dus ècht zelf 

doen!’ Dat ben ik niet vergeten.”

 

Kroketten

De sfeer in de beginjaren was anders. “Eén van mijn 

sollicitatiegesprekken was bijvoorbeeld op zondag. Dat 

vond ik bijzonder maar wel prettig. De informele sfeer paste 

bij mij. We werkten hard en lachten 

minstens zo hard. Alles kon. Ook in de 

weekeinden kwamen we vaak terug 

naar kantoor om te werken. Niemand 

vond dat een probleem. De sfeer was 

goed, er werden kroketten gebakken 

en het voelde als één voor allen, allen 

voor één. Het paste bij de pionierstijd 

van het bureau van toen. Nu zijn we 

in een andere fase en dat vraagt om 

een andere manier van werken. Het 

één voor allen, allen voor één gevoel bestaat gelukkig nog 

steeds. Dankzij moderne technologie hoeven we alleen niet 

meer bij elkaar te zitten om samen te kunnen werken. Die 

weekeinden op kantoor zijn er daarom nog zelden. 

We staan nu vaker op afstand voor elkaar klaar.”

Verantwoordelijkheid

Sylvia herinnert zich haar eerste werkdag bij bureau HHM 

nog goed. “Het kantoor ging net over van WordPerfect 

naar Word. Iedereen was druk en ging maar door. Voor mij 

voelde het als een lawine aan informatie. Ik weet nog goed 

dat iemand zei: ‘Het is niet de bedoeling dat je hier langer 

dan een dag sip in een kamertje gaat zitten." Dat heb ik dus 

Tweegesprek Bureau HHM

“Jongeren denken 
dat oudere collega's 

alles weten, 
maar zelf weet je 

dat je niet 
echt slimmer bent” 

ook niet gedaan. Gelukkig bleken mijn collega HHM’ers heel 

benaderbaar en bereidwillig om mij mee te nemen in het 

werk en dingen te leren.”

Net als Sylvia is Stacey geen type om zich terug te trekken. 

Ze trok juist verschillende collega’s aan het jasje en voelde 

zich snel thuis. Het duurde niet langer dan een maand 

voordat ze haar eerste klus als projectleider oppakte. “Het 

voelde direct goed om verantwoordelijkheid te dragen, mijn 

collega’s steunden mij.”

Die steun is voor beiden belangrijk. Zo kom je bij 

opdracht gevers goed beslagen ten ijs. Sylvia: “Elke 

opdracht is weer nieuw en als externe adviseur 

verkeer je altijd in een positie waarop mensen 

kritisch zijn. Dat houdt je scherp, maar maakt 

soms ook onzeker. Je moet en wilt altijd presteren. 

‘Buiten’ kun je het maar één keer goed doen. Dan 

is het fijn dat je een grote club collega’s achter je 

hebt staan die je zowel inhoudelijk als persoonlijk 

kunnen helpen. Reflectie is belangrijk binnen 

bureau HHM. Ook dat moet je als HHM’er in je 

hebben: openstaan voor feedback van anderen. Maar dan 

wel in een veilige sfeer. Die hebben we echt wel gecreëerd 

met elkaar. Binnen mag je kwetsbaar zijn. De zekerheid haal 

je bij je collega’s.”

Stacey herkent dat. “Het is altijd spannend of je bij een 

opdrachtgever wel het juiste ophaalt. Binnen bureau HHM 

vinden wij het belangrijk dat we een opdrachtgever echt 

vooruit helpen en dat betekent dat we altijd op zoek gaan 

naar de vraag achter de vraag. Je moet durven doorvragen. 

Gelukkig is er altijd ruimte om te bespreken of dingen buiten 

de deur goed gingen of wat ik anders had kunnen doen, 

waardoor ik mij verder kan ontwikkelen.”
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Kracht

Eigen kracht

Tegenkracht

Kracht van de professional

Daadkracht

Ontkrachten

Ontwikkelkracht

Krachtige organisatie
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Echt verschil maken.

Voor mensen met een 

verschillende zorgvraag.

Voor mensen 

die werken in de zorg.

Maatschappelijk verschil.

En dat maken we waar.

Met onze opdrachtgevers, 

partners en collega's.

Al 40 jaar.

Bureau HHM

40 jaar
onderzoek
advies en 

beweging


