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Introductie

Samen stappen zetten
Met de keuze voor Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen kiest de gemeente in 2021 niet
alleen voor een nieuwe aanbieder van ambulante Wmo-begeleiding. Nijmegen kiest voor een
laagdrempelige en toegankelijke eerstelijns basisvoorziening voor al haar inwoners. Hulp en onder
steuning die direct beschikbaar is voor volwassenen, zonder indicaties, zonder wachttijden, in je
eigen buurt.
De begeleiding bieden we vanaf januari zelf met onze eigen
professionals die vaak al jarenlang werkzaam zijn in Nijmegen.
Uiteraard werken we nauw samen met lokale partners, zoals
Buurtteams Jeugd & Gezin, Bindkracht10, Sterker sociaal
werk, Wijk GGZ, Ixta Noa, Zelfregiecentrum, de vrijwilligers
centrale, huisartsen, praktijkondersteuners, ouderenadviseurs,
Wmo klassiek, woningcorporaties en partijen uit de
aanvullende zorg.
Het is een integrale aanpak waar we in geloven. Eén die nauw
aansluit bij onze droom. We willen van iedere buurt een betere
buurt maken. We geloven in autonomie, van onze medewer
kers en onze klanten. We zijn toegankelijk: lokaal en dichtbij. En
we werken radicaal integraal: we leveren maatwerk waarbij het
leven en de individuele situatie van de klant leidend is. Onze
professional staat in zijn nieuwe rol dichtbij en naast de inwo
ner. De buurtteammedewerker zoekt de inwoner actief op,
normaliseert, verdiept zich in diens leven en sociale omgeving
en gaat samen op zoek naar oplossingen. Hij verwijst niet door
maar ondersteunt zelf en bepaalt steeds opnieuw met de klant
wat er nodig is en zoekt naar mogelijkheden en verbindingen
in de buurt en samen met de sociale basis.
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Natuurlijk is het kiezen voor een heel ander model spannend.
Ook al is elders in het land al bewezen dat het model werkt:
voor Nijmegen geldt terecht ‘eerst zien, dan geloven’. Dat geldt
in het bijzonder voor al onze professionals en de lokale zorg
partijen. Zij verkeerden al twee jaar lang in onzekerheid, met de
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aankondiging van de aanbesteding. Na de gunning volgde nog
eens een traject van driekwart jaar voorbereiding, voordat het
nieuwe model en de organisatie in werking zou treden. Vorig
jaar mei zijn we na de gunning vol van start gegaan met een
implementatieteam vanuit Incluzio.

Voor deze opdracht hebben we een lokale stichting opgericht
die zich volledig richt op het realiseren van deze opdracht.
De gemeente heeft heel bewust gekozen voor een langdurige
samenwerking en partnerschap om de transformatie ook echt
gezamenlijk vorm te kunnen geven en de impact te realiseren
die we beogen. Goed toezicht hoort hier ook bij, hiervoor is
inmiddels een eigen Raad van Toezicht geïnstalleerd.
In 2021 hebben we een intensief traject doorlopen van me
dewerkersbijeenkomsten en -gesprekken, afspraken maken
met de gemeente en zorgorganisaties tot het organiseren van
huisvesting en het inrichten van systemen. En dat allemaal in
tijden van Covid, waarbij heel veel op afstand en digitaal moest
gebeuren. Met elkaar hebben we bewezen dat het kan. We
waren trots dat alles op tijd klaar was en we op 3 januari onze
nieuwe collega’s konden verwelkomen. We willen bij deze ook
nogmaals een groot compliment geven aan onze medewer
kers, die ondanks dat het spannend was met veel toewijding,
flexibiliteit en openheid zijn gestart. Ook bedanken we de
gemeente en de partners voor het warme onthaal en samen
werking. Het geeft veel vertrouwen in de toekomst en wat we
met elkaar kunnen gaan bereiken.
Sabrina Baselmans, manager
Wilke Smeenk, directeur/bestuurder
Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen (SBVN)
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Wilke Smeenk, directeur/bestuurder en Sabrina Baselmans, manager

Start Buurtteams

Een goede basis neerzetten
Dit eerste jaar staat in het teken van het neerzetten van een goede basis. Een transformatie van
deze omvang vraagt nu eenmaal een langere adem. Niet alleen van de Buurtteams Volwassenen
Nijmegen, ook van onze partners in de stad. Het eerste half jaar hebben we elkaar vooral leren
kennen: de collega’s, samenwerkingspartners en de professionals/voorzieningen in de wijk.
Daar lag en ligt in 2022 de nadruk op.
Daarnaast zijn we direct aan de slag gegaan met een gedegen
ontwikkeltraject voor de medewerkers. Hier geven we aandacht
aan de nieuwe aanpak en is er veel ruimte om samen te leren
en te reflecteren. Ook hebben we tijd en aandacht geschonken
aan het werken met het nieuwe cliëntvolgsysteem. Het is een
knappe prestatie dat we na een maand al in staat zijn om een
dashboard per team inzichtelijk te maken.

Tussen december en eind maart zijn alle aflopende indicaties
ambtshalve door de gemeente verlengd met 4 maanden voor
een gefaseerde overgang, zodat de medewerkers ook tijd heb
ben om de nieuwe werkwijze te leren kennen. Wel hebben we
cliënten van drie zorgpartijen versneld overgenomen. De goede
voorbereiding heeft ervoor gezorgd dat de overgang naar tevre
denheid is verlopen. Inwoners met een nieuwe hulpvraag weten
de Buurtteams inmiddels ook goed te vinden. Al met al waren
de eerste maanden hectisch met veel veranderingen en uitda
gingen, des te meer zijn we trots op de behaalde resultaten.
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Kick off
Maandag 3 januari 2022
Na een maandenlange voorbereiding zijn we er klaar voor om
aan onze opdracht te beginnen. Met tien buurtteams gaan
we van start, verdeeld over alle wijken van de stad. En met
een compleet nieuwe opdracht: we werken beschikkingsloos,
bieden begeleiding op maat en gaan samen met onze klanten
stappen zetten.
Het is een tegenvaller dat corona ons weerhoudt van een
moment om fysiek bij elkaar te komen. Daar staat tegenover
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dat we een goede periode van voorbereiding hebben gekend.
We hebben vanaf 2021 ruim de tijd genomen om met elk van
de negentig nieuwe medewerkers individuele gesprekken te
voeren. We hebben tijdig alles in orde kunnen brengen om in
de eerste week van januari ook daadwerkelijk van start te gaan.
In vier bijeenkomsten zijn medewerkers meegenomen in de
nieuwe organisatie en de nieuwe werkwijze. De 45 mede
werkers die overkomen van Sterker sociaal werk kennen het
werkterrein, daarnaast hebben we 45 nieuwe buurtteam

medewerkers aangenomen. Deze nieuwe collega’s kwamen
over van onder andere zorgaanbieders zoals RIBW, Pluryn, DIT
coaching, KrekelAutismeCoaching, Driekracht, Thuiszorg Elele,
Onder de Bomen en ’s Heeren Loo.
Zonder fysiek contact, maar met een welkomstpakket dat is
thuisgestuurd hebben we tijdens de feestelijke kick off ge
proost op de nieuwe organisatie. Ook al is het niet de start die
we voor ogen hadden: achteraf resteert het gevoel dat we een
uitstekende voorbereiding hebben gekend en dat medewer
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Online Kick off

Start Buurtteams

kers positief aan hun nieuwe taak begonnen. Voor sommigen
is het wennen na het jarenlang op de conventionele wijze te
hebben gedaan, maar hun aanvankelijke twijfel is omgeslagen
in enthousiasme.
Bereikbaarheid
De eerste maanden waren er veel veranderingen, onze teams
zaten midden in de opstart en tegelijkertijd vonden de eerste
gesprekken met inwoners plaats. In die fase wilden we vooral
rust creëren en medewerkers niet direct overspoelen met
telefoontjes. In de eerste week na het ingaan van de opdracht
hebben we daarom nauw samengewerkt met De ZorgCentra
le van Incluzio. Wie in de eerste week van januari telefonisch
contact opnam, kreeg een van hun centralisten aan de lijn. Zij
beantwoordden het telefoontje, filterden aanvragen – zoals
die voor hulp in de huishouding – en stuurden vervolgens
een e-mail met alle relevante informatie naar het betreffende
buurtteam. Daarna nam een van de buurtteammedewerkers
binnen 1 dag contact op.
De samenwerking met De ZorgCentrale is ook na de intro
ductieweek gehandhaafd, maar nu op de momenten buiten
kantooruren. Ook dan ontvangt het betreffende buurtteam
een e-mail met alle informatie. Tussen negen uur ‘s morgens
en vijf uur ‘s middags nemen de Buurtteams zelf telefoontjes
van inwoners aan. Inwoners kunnen informatie over onder
steuning ook online vinden, via onze website www.buurteams
volwassenen.nl en via www.vraaghulpnijmegen.nl. In goede
samenwerking met de gemeente is in alle wijken de huisvesting
geregeld.
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In het begin van 2022 is er een groot aantal klanten van RIBW,
‘s Heeren Loo en Driekracht overgegaan naar de Buurtteams
Volwassenen Nijmegen. Op verzoek van de drie partners
hebben we die overgang in één keer gerealiseerd en niet
afgewacht totdat de indicatie later in het jaar afliep. We heb
ben veel tijd en energie gestoken in een vlot proces. Onder
meer door goede afspraken te maken over de overdracht van
klanten. Waar mogelijk hebben we bestaande koppels van
klanten en medewerkers intact gelaten – als de professional
óók overging naar de Buurtteams. Klanten is hier voor om hun
toestemming gevraagd. Ondanks de uitdaging om deze klanten
in een kort tijdsbestek over te zetten hebben we geen klachten
ontvangen. Dat is iets waar we trots op zijn.
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Opdracht

Ondersteuning vanuit autonomie
Buurtteams Volwassenen Nijmegen biedt in opdracht van gemeente Nijmegen ambulante
Wmo-begeleiding aan. Onze doelgroep zijn inwoners tussen 18 en 65 jaar zonder thuiswonende
kinderen (onder 18 jaar).
Vernieuwend aan onze opdracht is dat we niet langer meer op
indicatie werken. Professionals binnen de buurtteams krijgen
de vrijheid om de begeleiding vanuit hun kennis en ervaring
zelf uit te voeren, in nauw overleg met de inwoner. Niet langer
meer wordt een medewerker geacht om – bijvoorbeeld – elke
week drie uur lang met een inwoner af te spreken. De frequen
tie wordt voortaan bepaald door wat een inwoner nodig heeft.
Dat past in onze gedachte om professionals autonomie in hun
handelen te geven. Als de ondersteuningsvraag niet passend is

ondersteunen als expert binnen de generalistische aanpak.
Ook bij de selectie van teamcoaches stond voorop dat zij
zoveel mogelijk werkzaam bleven in ‘hun’ wijk. Door daarop in
te zetten, hebben samenwerkende zorgaanbieders hun vaste
contactpersonen zoveel mogelijk kunnen behouden. Van de
vijf teamcoaches zijn er vier afkomstig van Sterker sociaal werk;
één coach is nieuw aangetrokken. Elke teamcoach heeft gemid
deld twintig medewerkers om te coachen.

voor het buurtteam dan verwijzen we door naar een maatwerk
voorziening. Het streven is om in 80% van de hulpvragen, zelf
de begeleiding te bieden, in een geleidelijk proces van 3 jaar.

Samen aan de slag
We leggen de autonomie ook bij de inwoner neer, door de
inwoner meer regie over zijn of haar leven te geven. Welke
stappen wil hij of zij zelf zetten? ‘Samen stappen zetten’ zijn
dan ook de drie woorden die alles zeggen over onze aanpak.
De buurtteammedewerker is er niet om alle problemen van de
klant over te nemen, maar gaat samen met hem of haar aan
de slag. Waar kan hij of zij terugvallen op het eigen netwerk van
familie, buren en kennissen? Welke talenten heeft de inwoner
die hij of zij kan inzetten? En wat kan een inwoner terug doen
voor anderen?

Teams opzetten en inrichten
Buurtteams Volwassenen Nijmegen werkt vanuit 10 stadsdelen
in de stad. Bij de samenstelling van de teams hebben we twee
criteria gehanteerd. Komt een bepaalde problematiek in een
wijk gemiddeld vaker voor? En hebben medewerkers vanuit
hun achtergrond en kennis een voorkeur voor een bepaald
team? Doelstelling is geweest om per wijk en per team een
evenwichtige en diverse mix van medewerkers samen te stel
len. Ook zorgden we per team voor een aantal medewerkers
met een specifieke expertise, zodat zij hun collega’s kunnen
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Werkwijze

Hoe wij werken
Een inwoner die contact met ons opneemt, krijgt allereerst een kennismakingsgesprek. Wat is de
hulpvraag? Wat speelt er op het gebied van financiën, werk, relaties of (psychische) gezondheid? En
wat wil hij of zij het eerst aanpakken? Samen met de inwoner maken we een integraal plan van aanpak, inclusief doelen en hoe deze kunnen worden bereikt. Vervolgens zetten we samen de stappen
die daarvoor nodig zijn.
Elk traject is anders. Buurtteammedewerkers ondersteunen
klanten bij het oplossen van problemen en het duurzaam
verbeteren van hun situatie. Dit doen wij door zowel kort- als
langdurende begeleiding te bieden. Buurtteammedewerkers
voeren klantgesprekken, maken integrale ondersteuningsplan
nen en signaleren vroegtijdig wanneer er bijgestuurd moet
worden. Er wordt besproken met de klant wat de klant zelf kan
en met het aanwezige (sociale) netwerk wat zij hieraan kunnen
bijdragen. De oplossing kan liggen in het netwerk rondom de
klant. Kunnen we relaties met (voormalige) vrienden of familie
aanhalen? Daarnaast wijzen we inwoners op de vele activiteiten
die er in elke wijk zijn, die kunnen bijdragen aan hun doelen.

sten- en uitgavenpatroon in kaart. Ook kreeg ze hulp
bij sociale en praktische vaardigheden door deelname
aan een weerbaarheidstraining in de wijk.
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Aantal kennismakingsgesprekken

1008

Start Buurtteams
Opdracht
Werkwijze

14,7

dagen

Methodieken
Transformatie
Samenwerking

Zoals een vrouw van 43 met een licht verstandelijke beperking die met geldzorgen bij het buurtteam
terecht kwam. Doordat haar vriend haar verlaten had,
kwam ze er alleen voor te staan. We hebben samen de
doelen en leefgebieden in kaart gebracht waar deze
vrouw met ondersteuning van onze professional aan
ging werken. Zo bracht onze buurtteammedewerker
samen met de Financieel Expert in de Wijk haar inkom-
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Gemiddelde caseload (per fte)
buurtteammedewerker

(30-6-2022)
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Buurtteammedewerkers houden de regie over de voortgang
van de klantdoelen. Zij hebben daarbij contact met diverse
samenwerkingspartners, zowel binnen het sociaal netwerk
als ook met zorgpartijen, vrijwilligers en andere organisa
ties. Gespreksgroepen onder professionele begeleiding zijn
een andere manier van ondersteunen waar wij gebruik van
maken. Daarnaast brengen we inwoners in contact met onze
ervaringsdeskundigen, omdat deze medewerkers vanuit een
andere invalshoek in gesprek kunnen gaan met klanten. Ook
kunnen individuele gesprekken hand in hand gaan met online
begeleiding. Een blauwdruk voor begeleiding is er niet: we slui
ten altijd aan bij wat een klant nodig heeft. Zoals ook bij deze
inwoner.

Een man met autisme wordt door het buurtteam
begeleid, omdat hij moeite heeft met het vinden van
werk en het omgaan met zijn beperking autisme.
Samen met de buurtteammedewerker stelden zij
haalbare doelen op en werkt hij hier stapsgewijs aan.
Ze namen contact op met het Werkbedrijf en hij volgt
sindsdien een aantal cursussen om beter te leren
solliciteren en zijn dag in te delen. Daarnaast neemt hij
deel aan een gespreksgroep om zijn autisme beter te
begrijpen en ermee om te leren gaan. “Ik kan nu beter
aangeven wat ik nodig heb.”

Aantal lopende trajecten

1354

Percentage lopende trajecten met Wat Telt op leefgebied
78%

Geestelijke gezondheid
Dagelijkse activiteiten
en meedoen

64%

Huiselijke relaties en
sociale contacten

59%

Geld

54%
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Lichamelijke gezondheid

54%
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52%

Huishouden
45%

Wonen

40%

Werk

38%

Zingeving
27%

Persoonlijke verzorging
Alcohol, drugs, gamen
en gokken

26%
19%

Taal en leren
Gezin en opvoeden

12%

Politie en justitie 8%
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Werkwijze

Generalistisch werken
Van alle professionals in de buurtteams wordt verwacht dat
zij generalistisch werken: het zijn ‘T-shaped professionals’ met
een goede basiskennis van relevante domeinen zoals geld,
werk, gezondheid en sociale contacten. Ook weet elke mede
werker goed aan te sluiten bij de leefwereld van uiteenlopende
doelgroepen, bijvoorbeeld een inwoner met een verstandelijke
beperking of autisme.

Wijklocaties Buurtteams Volwassenen Nijmegen
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Lindenholt
Midden
Dukenburg

Zuid
Hatert

Samenwerking
Elke professional heeft daarnaast een eigen expertisegebied
dat verder gaat dan die basiskennis: ggz, verslaving of niet-aan
geboren hersenletsel. Die expertise staat ook ten dienste van
zijn of haar collega’s. Daarmee ontstaat een buurtteam dat
generalistisch kan werken. Alle professionals kennen de buurt
waarin zij actief zijn. Zij hebben een compleet en actueel beeld
van alle voorliggende voorzieningen in de wijk, zoals buurt- en
inwonersinitiatieven.
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Er is een veilige sfeer binnen het team
Maud Mulder, Buurtteammedewerker

“Voor mij was het geen nieuwe manier van werken: ik heb in
de twee pilots al mogen proeven van deze aanpak. Ik vind
het geweldig! In de oude wereld had je één uur of drie uur
per week en ging je erheen. Of er wel of niet iets te doen
was maakte niet uit. Dan zat je vaak zomaar doelloos die
tijd aan tafel. Het houdt klanten ook tegen om ergens mee
te komen, met het idee van ‘ik wacht wel totdat zij weer
komt’. Ik merk dat bewust een beetje afstand nemen er aan
bijdraagt dat de klant eerder zelf in actie komt.
Ik ben daardoor niet minder bezig met een klant, ik ben al
leen minder fysiek aanwezig. Dat is ook het mooie van deze
manier van werken: als het nodig is ga ik een keer extra. Of
ik blijf een half uurtje langer hangen. Als het iets slechter
gaat met iemand is het fijn dat ik vaker kan. Dan creëer ik
daarvoor de ruimte in mijn agenda: ik bel een andere klant
op. “Ik heb nu iemand met wie het wat minder gaat, vind je
het erg als we jouw volgende afspraak wat korter doen of

telefonisch?” Dan weet die klant meteen dat ik dat ook bij
hen doe als zij een keer in een dip zitten. Als ik nu bij een
klant langs ga, heb ik ook écht wat te bespreken. En een
klant weet: als er wat aan de hand is kan ik altijd bellen.
In het begin was het nog even zoeken. Iedereen was zoe
kende naar zijn of haar rol. Wat kun je wel en niet zeggen?
Maar ik merk nu dat er een heel veilige sfeer binnen het
team is. Je kunt in alle openheid feedback geven én ont
vangen. Waar we nog wel tegenaan lopen. Voor haar is het
soms nog zoeken. Als je iets aan mij vraagt kun je een ander
antwoord krijgen dan van een collega van mij. Daar werken
we hard aan, maar ik begrijp dat het voor klanten best
spannend is: voor hun gevoel komt er iemand langs die
gaat beslissen over hun leven. Dat realiseren we ons mis
schien nog niet helemaal goed. Hier kunnen we nog winst
behalen. En als we het beeld scherper hebben hoe we het
moeten aanpakken gaat dat vanzelf.”
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Methodieken

Een integrale benadering
Iedere professional binnen de wijkgerichte buurtteams heeft een grote handelingsvrijheid. We
gebruiken de WIE-focus om de basishouding van al onze medewerkers gestalte te geven. Die drie
letters staan voor Wederkerigheid, Informele netwerken en Eigen kracht. De WIE-focus is een
werkwijze die richting geeft aan de begeleiding van inwoners. Ook is het voor de professional een
innerlijk kompas voor zijn of haar denken en doen: het is een continue herinnering aan de rol die hij
of zij vervult in de begeleiding.
Met ‘Wat telt’ hebben professionals en inwoners een instru
ment in handen om te bekijken wat er goed en wat er min
der goed gaat in het leven van de inwoner, op verschillende
leefgebieden. Wat telt helpt om samen doelen te formuleren
en deze na verloop van tijd ook te herijken. Door het instru
ment continu actueel te houden kan een inwoner zien of de
doelen worden behaald en waar er vooruitgang is op bepaalde

van de professional en ondersteunt in de begeleiding. Ook
levert het werken met het systeem belangrijke informatie op
om onze aanpak bij te sturen. Merken we dat bepaalde proble
matiek in een wijk toeneemt? Dan kan dat aanleiding zijn om
daarvoor activiteiten te gaan ontwikkelen. In onze leercirkels en
trainingen scholen we onze professionals continu in het wer
ken met het portaal. Een functioneel beheerder is aangesteld

leefgebieden.

om WIZ te implementeren en te optimaliseren.

Wat telt geeft richting, motivatie en eigenaarschap, het wordt
echt van de mensen zelf. Het zorgt bij de klant voor bewust
wording en ordening: “Nu ik dit allemaal invul gaat het op
sommige gebieden beter dan ik zelf eigenlijk dacht.” Er komt meer
verbinding met doelen en acties en dit geeft richting aan zowel
de klant als de professional. En dat is wat telt!

Cultuursensitief werken
Werken in een stad als Nijmegen betekent omgaan met men
sen met diverse achtergronden en culturen. Wij streven ernaar
dat onze professionals een evenwichtige afspiegeling van de
maatschappij zijn. In de aanloop naar de opstart hebben we
daarom actief gezocht naar een balans die goed aansluit bij
de inwonersamenstelling van Nijmegen. Daar zijn we deels in
geslaagd: we hebben mensen aangenomen met een andere
culturele achtergrond dan de bestaande bezetting. Met de hui
dige mix van vrouw/man met verschillende achtergronden zijn
we tevreden. Cultuursensitief werken is en blijft een belangrijk
focuspunt.

WIZ-portaal
Het WIZ-portaal is het klantvolgsysteem dat Buurtteams Vol
wassenen Nijmegen gebruikt. Het is een online applicatie waar
in we het ondersteuningsplan per klant opstellen en volgen
hoe we samen stappen zetten. Het portaal volgt de werkwijze
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Methodieken

Om medewerkers goed te ondersteunen in de omgang met
verschillende culturen is er binnen de Buurtteams Volwasse
nen Nijmegen een aandachtsfunctionaris aangesteld. Dit is een
teamcoach die deze aanvullende rol organisatiebreed op zich
neemt. Daarnaast is er in elk buurtteam een medewerker die
de rol cultuursensitief werken als aandachtsgebied heeft.
Naast de aanstelling van de functionaris kunnen we terugvallen
op de expertise van het Netwerk Cultuursensitief Werken. Op
elk moment dat een buurtteammedewerker dat wil, kan hij of
zij ondersteuning vragen: zoals een advies, een uurtje spar
ren, meegaan op huisbezoek of interveniëren. Samen met het
netwerk en Bindkracht10 hebben we informatiebijeenkomsten
over cultuursensitief werken georganiseerd. In de dagelijkse
praktijk werken we samen met intercultureel consulenten en
maatjesprojecten van Bindkracht10.
Ervaringsdeskundige in het Buurtteam
Onderdeel van onze dienstverlening is het werken met erva
ringsdeskundigen, dit zijn inwoners van Nijmegen die hun eigen
ervaring met ontwrichting en herstel inzetten om anderen, met
vergelijkbare problemen, te ondersteunen. Zij worden geplaatst
vanuit en begeleid door Ixta Noa, maar maken onderdeel uit
van het Buurtteam. Vanuit hun ervaringen maken ze contact
met inwoners én brengen ze nieuwe inzichten en aanpakken
voor herstel en meedoen. De buurtteammedewerker schakelt
een ervaringsdeskundige in wanneer hier behoefte aan is.
Deze legt de nadruk op de beleving van de inwoner en stelt
hun leven en motivatie centraal. Door nabij begrip voor
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iemands situatie als voorbeeld van herstel biedt de ervarings
deskundige hoop en vertrouwen in het (herstel)traject. De
ervaringsdeskundige sluit net als de buurtteammedewerkers
aan bij de inwoner en zijn leefwereld. Zij luisteren zonder oor
deel en kunnen door hun eigen ervaring een inwoner sneller
begrijpen, patronen herkennen en gerichte vragen stellen. De
inwoner voelt zich door de ondersteuning van een ervarings
deskundige vaak sneller begrepen en is hierdoor beter in staat
om eigen doelen op te pakken. Dit leidt tot meer eigenwaarde,
veerkracht en meer vertrouwen in de toekomst.
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Collega's komen nu naar mij toe
Marieke Markese, ervaringsdeskundige

“Ik ben heel dankbaar dat ik die struggle om te komen
waar ik nu ben, kan inzetten ten behoeve van anderen.
In het contact met collega’s binnen het buurtteam ben ik
altijd heel open over wat mij is overkomen. In het begin
merkte ik dat collega’s moesten wennen. Collega’s hadden
geen beeld van ervaringsdeskundigheid. Of misschien
hadden ze wel een negatief beeld, van een heel kwetsbaar
iemand. Hoe sluit mijn ervaringsdeskundigheid aan op
hun begeleiding?
Ik ben in gesprek gegaan met collega’s. Ik merk nu dat ze
naar mij toe komen: op welk vlak en hoe kan ik je inzetten?
Door te laten zien wat ik met cliënten bereik, en welke stap
pen ik daarvoor zet, wordt ervaringsdeskundigheid steeds
meer omarmd binnen het team. Ik heb misschien geen
sociale studie gevolgd, maar ik heb wel achttien jaar in de
bankwereld gewerkt. Mensen en geld is óók een precair on
derwerp. Ik heb gesprekstechnieken gehad, ik ben een echt

mensenmens. Dat ik zelf situaties heb meegemaakt, is juist
mijn kracht. Door analyse en reflectie op mijn eigen gedrag
en door de trainingen die ik heb gevolgd bij Ixta Noa heb ik
me tot ervaringsdeskundige ontwikkeld.
Het is niet alleen maar zenden wat ik doe, het is stukjes uit
mijn eigen verhaal pakken waarmee je eventueel de her
kenning krijgt bij een ander om in gesprek te gaan vanuit
een stukje begrip. Ik weet hoe iemand zich zou kunnen
voelen. Het werken binnen Buurtteams vind ik fijn. Je kunt
sneller de netwerken van iemand binnen de wijk vinden, of
zoeken wat er in de wijk voorhanden is. Ik denk dat iemand
eerder in zijn eigen kracht komt door die ervaringsdeskun
digheid toe te voegen. Binnen de Buurtteams zijn we nu in
gesprek met alle teamleiders om ervaringsdeskundigheid
op een uniforme manier te kunnen inzetten.”
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Leren en ontwikkelen als continu proces
Onze medewerkers zijn één voor één professionals met een relevante opleiding en ervaring. Maar
ook voor hen betekent deze opdracht een andere benadering en werkwijze. Deze verandering raakt
allerlei overtuigingen en gevoelens bij de medewerkers individueel en als team. Vertrouwen krijgen
in de organisatie, elkaar als collega en in het team, schept een basis om te leren omgaan met alle
onduidelijkheden en onzekerheden in het begin. Samen met de teams zijn we dit proces aangegaan.
We hebben medewerkers meegenomen in het veranderproces en hen ook bewust gemaakt van de
te nemen stappen en benodigde tijd in dit proces. Tegelijkertijd is er aandacht voor de kwaliteiten
en krachten die iedere medewerker meeneemt. Altijd met de opdracht voor ogen.
Leercirkels
De leercirkels vormden de basis van dit transformatieproces.
Dit zijn bijeenkomsten met de teams waarin we tijd en aan
dacht geven aan het doormaken, bewust worden van en reflec
tie op de transformatie. Leercirkels zijn dus geen op zichzelf

inzicht gekregen in de verschillende rollen die binnen het team
zijn vertegenwoordigd. De vierde leercirkel zijn we teruggegaan
naar onze leidende principes en introductie van het actieleren.

staande trainingen maar bouwstenen van het voortdurende
leer- en ontwikkelproces van de medewerkers en de teams.
Een leercirkel haalt medewerkers uit de waan van de dag, geeft
ruimte om even te verdiepen en leert ze reflecteren op het
proces. Medewerkers gaven woorden als “bewustzijn, inspire
rend, verbinding, geeft focus” als reactie op de leercirkels.

een stukje maatwerk in zich: immers elk individu en team volgt
daarin zijn eigen tempo en ontwikkelt een eigen dynamiek. Sa
men met de teamcoach en onze medewerkers geven we invul
ling hieraan. Uiteraard is er ook naast de leercirkels aandacht
voor het leren kennen van elkaar en elkaars kennis en kunde.
Er zijn op teamniveau afspraken gemaakt over praktische zaken
als hoe dragen we zorg voor de aanmeldingen per telefoon,
hoe verdelen we het werk en hoe werken we prettig samen.

Tijdens de eerste leercirkel is ingezoomd op de verandering
van de opdracht en stadia van verandering. Ook is er aandacht
geweest voor de WIE-focus als mindset en het Wat Telt als
gespreksinstrument om mee aan de slag te gaan. In de tweede
leercirkel zijn we verder ingegaan op het proces van aanmel
ding en hoe je Wat Telt inzet. Tijdens leercirkel drie zijn we met
het afwegingskader aan de slag gegaan en hebben de teams

De invulling van de leercirkels heeft voor elk team ook weer

Introductie
Start Buurtteams
Opdracht
Werkwijze
Methodieken
Transformatie
Samenwerking
Innovatie
HR
Kwaliteit

Leren en ontwikkelen is een continu proces. We focussen ons
nu vooral op de nieuwe kanten in onze aanpak, zoals de collec
tieve begeleiding en de verdere introductie van blended care.
We vinden het essentieel om onze professionals daarin verder
mee te nemen, als logische bestanddelen van hun werk.
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Stappen zetten doen we samen
‘Samen stappen zetten’ is niet alleen maar het leidende thema in de samenwerking tussen klant
en professional. Als Buurtteams Volwassenen Nijmegen willen we ook graag stappen zetten samen
met onze externe partners. In het eerste half jaar zijn we erin geslaagd om goede contacten op
allerlei niveaus tot stand te brengen.
Een belangrijke samenwerkingspartner is Bindkracht10. Ook al
hebben we beide een andere opdracht: tussen hun activiteiten
in de sociale basis en die van ons zijn veel raakvlakken. Daarom
is het een pré dat we in alle wijken dezelfde locaties delen.
Lijnen zijn daardoor kort als we met vragen worden geconfron
teerd waarvan we het idee hebben dat die op het terrein van
Bindkracht10 liggen. Ook met de Stips die onderdeel zijn van
Bindkracht10 onderhouden we goed contact. Hetzelfde geldt
voor de Buurtteams Jeugd en Gezin, Ouderenadviseurs, Finan
cieel experts in de wijk, Zelfregiecentrum, Wijk GGZ, huisartsen/
praktijkondersteuners, Regieteams, Wmo klassiek etc.
We zijn in goed overleg met de lokale zorgaanbieders en gaan
komende maanden verder in gesprek hoe we de samenwerking
in de keten kunnen versterken, ieder vanuit zijn eigen rol en
expertisegebied. Daarnaast zijn de woningcorporaties belangrijke
gesprekspartners, zowel op stedelijk niveau als tussen professio
nals in de wijk. Buurtteams Volwassenen Nijmegen heeft hiervoor
een stedelijke aandachtsfunctionaris aangesteld zodat corpora
ties bij vragen en ontwikkeling één aanspreekpunt hebben.
We zijn blij dat we in de korte tijd in Nijmegen ook goede con
tacten hebben opgebouwd binnen de gemeente. Er is vertrou

wen in de opdracht en in elkaar. We spreken elkaar frequent,
waarbij de eerste maanden vooral in het teken stond van de
basis neerzetten, cliëntoverdracht, vormgeving rapportages
etc. De afgelopen twee maanden zijn we ook voorzichtig ge
start met het verkennen van doorontwikkelingen bijvoorbeeld
op het gebied van samenwerking tussen medisch (huisartsen
praktijken) en sociaal domein. Komend half jaar gaan we met
de gemeente en partners o.a. aan de slag met stadsdeelpro
grammering.
Inmiddels weten we ook welke vrijwilligersinitiatieven in de
stad actief zijn. Dat zijn er vele; Nijmegen is een sociale stad
waarin inwoners graag iets voor een ander doen. Veel van onze
klanten zijn erbij gebaat dat zij in de begeleiding niet alleen
kunnen terugvallen op de expertise van onze professionals.
Ook verwijzen we hen regelmatig door naar activiteiten die
door vrijwilligers worden opgezet. Nijmegen kent een actieve
vrijwilligerscentrale (Gelderse Handen) waar inwoners beschik
baar zijn voor uiteenlopende taken, van het onderhouden van
sociale contacten en mensen met een lichamelijke beperking
gezelschap houden tot het fungeren als chauffeur.
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Samenwerking

Wijksafari
In de wijken van Nijmegen gebeurt heel veel. Het is van belang
dat de professionals binnen de Buurtteams goed weten wat
er allemaal in de wijk gebeurt en hoe die initiatieven eventueel
van toegevoegde waarde kunnen zijn bij hulpvragen. Onze
professionals hebben weliswaar in veel gevallen een sterke
binding met ‘hun’ buurt. Maar achter de schermen gebeurt veel
meer. Samen met Bindkracht10 hebben we daarom het initia

tief genomen om wijksafari’s te organiseren: wat is er allemaal
in deze wijk te doen? Daarvoor zijn onze professionals en die
van Bindkracht10 door de wijken getrokken, vaak samen met
huisartsen. Grete Visser, wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg
en Léonie Braks, senior beleidsadviseur Zorg en Welzijn, liepen
ook mee. Ze hebben initiatieven en activiteiten bezocht en
buurtbewoners aangesproken om zoveel mogelijk activiteiten
in kaart te brengen.
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Innovatie

Combinatie van individuele, collectieve en
digitale dienstverlening
‘Blended care’ krijgt steeds meer voet aan de grond in ons werk: de combinatie van face to face
hulpverlening met online ondersteuning.
Gezonde Boel
Gezonde Boel is er een voorbeeld van: een online platform met
modules over uiteenlopende thema’s. Afhankelijk van de vraag
van de inwoner bekijken we hoe die modules aansluiten bij de
ondersteuningsvraag. Nijmegen is een van de acht steden waar
nu een pilot loopt. Vanuit elk van de tien Buurtteams neemt
één medewerker deel in de projectgroep.
De pilot is bedoeld om professionals meer vertrouwd te ma

stadium de koppeling met online hulpverlening kunnen maken.
Een tweede doelstelling van de pilot is om medewerkers te
laten nadenken over de wijze van introductie van het platform
bij klanten. We onderkennen dat inwoners digitale drempel
vrees kunnen hebben. Uit een eerste reactie van de klant kan
de medewerker al peilen of er wel of geen enthousiasme voor
bestaat. Gezonde Boel ‘laagdrempelig’ naar voren brengen is
dan vereist: “We zijn aan het experimenteren met een nieuwe
vorm van dienstverlening, vindt u het leuk om het eens uit te

ken met de inhoud van Gezonde Boel, zodat zij in een vroeg

proberen?”

Overzicht online ondersteuning met
platform Gezonde Boel
Eerste start (pilot)

31

unieke
klanten

82

modules
open
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We zien echter ook dat juist een stad als Nijmegen goede
mogelijkheden heeft. Er is een grote populatie aan studenten,
jongeren die hebben geleden onder Covid-19. Ook telt de stad
veel hoger opgeleiden, die van huis uit digitaal vaardig zijn.
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Collectief werken
In de praktijk is het zo dat in Nederland hulpverlening vooral
individualistisch is: één op één tussen professional en klant.
In de top 3 van klantbehoeften staat altijd één behoefte van
inwoners: die aan contact. Wat nu als we de specifieke onder
steuningsvraag van de inwoner kunnen combineren met zijn
of haar wens om andere mensen te ontmoeten? Dat kan door
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ondersteuning altijd onder te brengen in een collectief leerpro
ces; letterlijk ‘samen stappen zetten’.
In een groep werken aan je eigen vraag brengt automatisch
met zich mee dat je andere mensen ontmoet, werkt aan je
vaardigheden en structuur aanbrengt in de dag. Collectief in
plaats van individueel werken begint echter met een cultuur

verandering aan de basis: bij de professional. Er zijn genoeg
organisaties die onderkennen dat werken in groepen een optie
is, maar het uitgangspunt blijft altijd de één-op-één-aanpak.
Buurtteams Volwassenen Nijmegen wil toe naar een
combinatie van individuele, collectieve en digitale dienst
verlening. We kijken altijd wat voor een individuele klant het
meest passend is.
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Human Resources
Onboarding
Het onboardingsproces voor nieuwe medewerkers is altijd
belangrijk, maar zeker bij een nieuwe organisatie. Dat we begin
januari nog altijd geconfronteerd werden met coronamaatre
gelen was daarom een flinke tegenvaller. De fysieke introduc
tiebijeenkomst waarvoor al ruimte was gereserveerd in het Van
der Valk hotel in Nijmegen werd geannuleerd en vervangen
door een online meeting. In de bijeenkomst is de medewer
kers nogmaals op energieke wijze verteld wat het werk voor de
Buurtteams inhoudt en hoe we via leercirkels onze filosofie en
manier van werken willen overbrengen.
Niet alleen de bijeenkomst stond in het teken van onboar
ding, ook de gehele eerste januariweek. In die week zijn onze
professionals ondergedompeld in de Buurtteams-filosofie.
Natuurlijk is elke medewerker een professional die vanuit zijn
of haar ervaring goed bekend is met de inhoudelijke kant van
het werk. Belangrijk is echter dat zij ook onze stijl en manier
van denken eigen maken, zoals de intentie van de Buurtteams
om meer collectief te werk te gaan en gebruik te maken van
digitale kanalen.
Werving
Ervoor zorgen dat we continu voldoende capaciteit hebben om
ons werk goed te doen is eerste prioriteit. Zeker in deze peri
ode, ook gezien de schaarste op de arbeidsmarkt. Bij de start
op 3 januari van dit jaar hadden we onze personele bezetting
voor 90 procent compleet. In de eerste weken hebben een

aantal medewerkers geconcludeerd dat de nieuwe werkwijze/
opdracht toch minder passend is en zij liever elders hun loop
baan willen voortzetten. Dit soort inzichten zijn heel normaal
bij een grote verandering.
Werving is overigens een continu proces, zeker in de huidige
arbeidsmarkt. Hierbij maken we graag gebruik van de ervarin
gen die onze collega’s in Utrecht hebben opgedaan, door aan
‘talent pooling’ te doen. Ongeacht of er functies te vergeven
zijn nodigen de teams daar geïnteresseerden uit. Als zij in het
profiel passen, stelt Utrecht hen een plek beschikbaar zodra
er een vacature is. Dit experiment werpt tot nu toe vruchten
af en wordt ook voor de Buurtteams Volwassenen Nijmegen
ingezet. Ook omdat we daardoor continu zichtbaar blijven op
de arbeidsmarkt.
HR-ontwikkeling
Een doelgerichte aanpak in de ambulante Wmo-begeleiding
staat of valt met medewerkers die op hun taken voorbereid
zijn. In de dynamiek van alledag gebeurt veel. Leren en ontwik
kelen van mensen loopt als een rode draad door het werk van
de Buurtteams Volwassenen Nijmegen.
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Voldoende medewerkers hebben is belangrijk. Voldoende te
vreden medewerkers die met plezier bij SBVN werken, vinden
we nog veel belangrijker. Daarom is ons er veel aan gelegen
om zicht te houden op de tevredenheid. Het houden van
medewerkerstevredenheidsonderzoeken is gangbaar binnen
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veel organisaties. We gaan daar echter een stap verder in. Het
nadeel van een eenmalige peiling is dat die vaak terugkijkt op
een langere periode, veelal een jaar. Als medewerkers om wat
voor reden dan ook minder gelukkig zijn in hun werk, lopen
zij al een tijdlang daarmee rond. Wij houden liever zicht op
de actuele medewerkerstevredenheid: dan kunnen we acuut
bijsturen als het nodig is. Daarvoor maken we gebruik van een
app die onze medewerkers vraagt om wekelijks drie vragen
in te vullen over hun werkbeleving. Zo brengen we zaken als
werkstress en werkgeluk actueel in beeld. HR-manager, team
coaches en medewerkers krijgen resultaten realtime in beeld
en gaan daarover met elkaar in gesprek.
SBVN zorgt ervoor dat de belangen van de medewerkers wor
den bewaakt. Zo zijn er diverse regelingen waar medewerkers
gebruik van kunnen maken. Alle regelingen en belangrijke za

ken voor medewerkers worden samengevat in een Personeel
shandboek. Onze HR adviseur sluit minimaal twee keer per jaar
aan bij de verschillende buurtteams, op deze manier krijgen
we een zo breed mogelijk beeld van de organisatie. Tevens is
hij aangesloten bij het landelijke HR Sociaal Domein team van
Incluzio, hier worden landelijke trends en ontwikkelingen opge
haald en vertaald naar de buurtteams. Zo zorgen we voor een
lokale binding met landelijke expertise.
Tot slot zijn we afgelopen periode bezig geweest om de OOR
(OrganisatieOntwikkelingsraad) op te zetten, een moderne
vorm van medezeggenschap met directe inspraak van alle
medewerkers. In de 2de helft van 2022 zijn er verkiezingen en
is de OOR opgericht.
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Duurzame inzetbaarheid
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich duurzaam blij
ven ontwikkelen. Medewerkers kunnen hun loopbaanbudget
(preventief) inzetten waardoor zij productief, gemotiveerd en
gezond kunnen blijven werken. We hebben halfjaarlijkse Flow
gesprekken met de medewerkers waarin we bespreken hoe
het gaat (werkdruk, werkplezier, wat geeft energie, hoe gaat de
samenwerking). Ook wordt er 360 graden feedback opgehaald
zodat er een completer beeld van het functioneren ontstaat.
Naast dat wij actief bezig zijn met de inzetbaarheid van onze
medewerkers zorgen wij voor ondersteuning op de achter
grond. Denk aan een arbodienst, waar onze teamcoaches
minimaal één keer per maand contact hebben met de advi
seur gezondheid en arbeid over hun medewerkers. Op deze
manier proberen we het verzuim te beheersen en preventieve
acties in te zetten. Daarnaast hebben wij een Providerboog van
bedrijven ter ondersteuning van ons personeel. Hierbij kun je
denken aan psychische ondersteuning, maar ook aan lichame
lijke ondersteuning.
Het eerste half jaar hebben we vooral ingezet op het collectie
ve ontwikkelen (leercirkels). Daarnaast hebben we opgehaald
waarin medewerkers zichzelf willen ontwikkelen en wat op
organisatieniveau van belang is. Het tweede half jaar gaan we
een ontwikkel- & opleidingsplan vaststellen zodat aan de ont
wikkelbehoefte van medewerkers en organisatie uitvoering kan
worden gegeven.

Buurtteams Volwassenen Nijmegen in cijfers

10 Buurtteams

100 Buurtteammedewerkers
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14 Management en staf

Werkwijze
Instroom en uitstroom
buurtteammedewerkers

Man/vrouwverdeling
1-1-2022 / 30-6-2022
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107 instroom
7 uitstroom

78
vrouwen

22
mannen

Hoe scoren onze werknemers op afzonderlijke geluksfactoren?
(schaal van 1 tot 10)
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8,1

Betekenisvol werk
7,6

Autonomie
7,2

Kwaliteit

Aandacht voor kwaliteit
AVG en privacy
De omgang met privacygevoelige informatie is onderdeel van
het kwaliteitshandboek van Buurtteams Volwassenen Nijme
gen. In een privacy charter is ingeregeld hoe we persoonsge
gevens van klanten beschermen en hoe we die voorschriften
naleven, aan de hand van een data protection and impact
assessment (DPIA).
Onze organisatie werkt momenteel aan een verwerkingsregis
ter dat informatie bevat over de gegevens die we als organisa
tie verwerken. Onze doelstelling is dat we alleen die gegevens
verwerken die minimaal noodzakelijk zijn, en dan op zo min
mogelijk locaties in de organisatie. Het kwaliteitshandboek
geeft de medewerkers ook helderheid over het voorkomen van
datalekken en de werkwijze, mocht dat toch gebeuren.
Bij de opzet van het kwaliteitshandboek is dankbaar gebruik ge
maakt van de kennis die er op landelijk niveau al is bij Incluzio.
Eigen AVG-experts van onze moederorganisatie hebben een
adviserende en faciliterende rol gespeeld bij de ontwikkeling.
Landelijk geldende richtlijnen zijn waar noodzakelijk vertaald
naar de lokale situatie. Met de specialisten op dit gebied die
binnen andere organisaties van Incluzio werkzaam zijn wisselen
we ook kennis en ervaringen uit om up-to-date te blijven.
Werkprocessen
Om onze professionals te faciliteren bij het uitvoeren van
hun taken hebben we binnen de organisatie werkinstructies

opgesteld: hoe voeren we eigenlijk ons werk uit? Hoe handel
je in een bepaalde situatie? Een belangrijk voorbeeld van zo’n
werkproces is het integrale plan dat medewerkers maken met
hun klant. In het integrale plan worden doelen opgenomen
waar buurtteammedewerkers de klant bij ondersteunen. Een
andere werkinstructie geeft weer richtlijnen om te bepalen of
wij zelf begeleiden of wanneer we de begeleiding uit handen
geven aan een zorgpartner.
Het gaat er niet alleen om dat we medewerkers de juiste
instructie meegeven. Het is ook van belang dat die instructies
worden opgevolgd. Daarom checken we op regelmatige basis
bij de teams of zij die richtlijnen in praktijk brengen. En of zij er
wellicht andere ideeën bij hebben die kunnen leiden tot opti
malisering van de instructie. Voorop staat dat we medewerkers
niet te veel willen sturen in hun werk, dat hoort immers bij
professionele autonomie. We schrijven voor wat noodzakelijk
is, niet meer en niet minder.
Aandachtsfunctionarissen en verbindingsrollen
Binnen Buurtteams Volwassenen Nijmegen zijn een aantal
aandachtsfunctionarissen aangewezen. Dit zijn experts op hun
eigen gebied, die voor de generalistische professionals aan
spreekpunt en vraagbaak zijn als een vraag hun eigen experti
se te boven gaat. Er zijn drie aandachtsfunctionarissen huiselijk
geweld, die lid zijn van de landelijke vereniging voor aandachts
functionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK).
Er is een aandachtsfunctionaris diversiteit, een aandachtsfunc
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tionaris collectief werken en een specialistenteam PGB. Daar
naast is er een aandachtsfunctionaris voor de sociale basis en
een aandachtsfunctionaris voor woningcorporaties aangesteld.
Aandachtsfunctionarissen ondersteunen hun collega’s en wer
ken samen met keten- en netwerkpartners.
Ook hebben we verbindingsrollen in elk buurtteam aangewe
zen, waaronder een verbindingsrol Sociale Basis, Huisartsen,
Jeugd en Gezin en GGZ in de wijk. Zo hebben onze samen

werkingspartijen één aanspreekpunt in het buurtteam, wat de
samenwerking en de handelingssnelheid bevordert.
Veiligheid en preventie
In het kwaliteitshandboek dat nog in ontwikkeling is, is er ook
ruimte voor veiligheid van medewerkers en preventie. Daarin
maken we onderscheid tussen incidenten en calamiteiten. Een
incident is vaak een kleinere gebeurtenis tussen medewerker
en klant of tussen medewerkers op de werkvloer. Calamiteiten
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hebben impact op de kwaliteit van onze dienstverlening of
zelfs op de hele maatschappij. Ze kunnen in het ergste geval
zelfs leiden tot het overlijden van een klant. Een incident kan
overigens wel de aanleiding zijn tot een calamiteit. Calamiteiten
worden om die reden altijd gemeld bij de gemeentelijke toe
zichthouder. Het protocol hiervoor is in ontwikkeling.
Medewerkers trainen we in de omgang met incidenten, zoals
agressie in de dienstverlening. Dat gebeurt in groepsbijeen
komsten (leercirkels). Een protocol rond de omgang met
incidenten is al gereed. Dat geeft medewerkers aan waar zij
terecht kunnen met hun (verplichte) melding, hoe we het inci
dent aanpakken en wat de nazorg is.
Onderdeel van een goede aanpak gezond en veilig werken is
ook het opzetten van een BHV-organisatie binnen de Buurt
teams Volwassenen Nijmegen. Daarnaast is op alle locaties van
de buurtteams een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
uitgevoerd. De RI&E op functieniveau, onder meer om de psy
chische arbeidsbelasting in kaart te brengen, gaan we nog or
ganiseren. De inventarisatie laat daarnaast zien welke mogelij
ke risico’s verbonden zijn aan het werken met de doelgroepen
die we bedienen. Uit de RI&E volgt een plan van aanpak dat
ons gericht punten van verbeteringen biedt in onze aanpak.
Klachten
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook in Nijmegen.
We vinden het belangrijk om onvrede bij de inwoners te her
kennen en te leren van eventuele fouten. Daarvoor is er binnen
de Buurtteams Volwassenen Nijmegen een klachtenregeling
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opgesteld. Die regeling geeft onze medewerkers handvatten
hoe te handelen in het geval van een klacht. Via de website en
via andere media communiceren we duidelijk met klanten dat
die regeling er is en hoe zij er gebruik van kunnen maken.
We zijn er trots op dat in het eerste half jaar van ons bestaan
in Nijmegen er slechts één klacht is binnengekomen. In een ge
sprek met de klant is deze klacht naar tevredenheid afgehan
deld. Onderdeel van de klachtenregeling is ook de registratie
van complimenten: als we iets goed doen in de ogen van onze
klanten, dan bieden we hen ook daarvoor de gelegenheid om
dit kenbaar te maken via de officiële kanalen. Verder zijn er vijf
incidenten geweest en is er één bezwaar ingediend, deze heeft
betrekking op een besluit uit 2021.
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Raad van Toezicht
Maatschappelijke impact en duurzame beschikbaarheid voor inwoners zijn belangrijke onderdelen
van de doelstellingen en ambities van Buurtteams Volwassenen Nijmegen (SBVN). Om te bewaken
dat we die in de dagelijkse praktijk voldoende leidend laten zijn, heeft SBVN een Raad van Toezicht
(RvT). De Raad is daarmee de interne toezichthouder. De vijf leden van de RvT bewaken met elkaar
dat het evaluatieve gesprek hierover steeds gevoerd wordt.
De RvT is divers qua samenstelling en breed maatschappelijk
georiënteerd. De leden van onze RvT hebben allen zicht op

de politieke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het sociaal
domein en beschikken elk over specifieke deskundigheid.
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Een vliegende start, een bijzondere prestatie
Eugene Janssen, Voorzitter Raad van Toezicht

“Als Raad van Toezicht willen we met ons functioneren
actief bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen
van SBVN. We zien erop toe dat SBVN de juiste toekomst
bestendige keuzes maakt waarbij de positie van de inwoner
centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds
zorgvuldig worden afgewogen.
We zijn al in het najaar 2021 gestart, formeel op 1 decem
ber 2021. Voor ons was het belangrijk om vroegtijdig te
beginnen. De transitie van oud naar nieuw was immers al
in de zomerperiode 2021 in gang gezet. Vanaf het begin
hebben we toezicht gehouden op een correcte gang van za
ken rondom de overdracht van de latende organisatie naar
SBVN. Drie keer hebben we hierover met de bestuurder en
de manager uitvoerig overlegd.
We zijn er trots op wat de organisatie in deze korte periode
aan resultaten heeft neergezet. Een vliegende start, een
bijzondere prestatie. Temeer omdat veel nieuwe mede

werkers zich de leidende principes van SBVN eigen moes
ten maken, wat in de opstartfase bovendien gepaard ging
met diverse coronabeperkingen. De RvT dankt het bestuur
en de medewerkers van SBVN voor het behalen van deze
prestaties, voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme.
We zijn in het tweede kwartaal gestart met het verwoor
den van onze toezichtvisie. We vertrouwen het bestuur,
maar we kijken wel mee of de dingen die gebeuren ook
goed gebeuren. Daarmee staan we als Raad van Toezicht
voor gecontroleerd vertrouwen. In meerdere bijeenkom
sten hebben we met elkaar uitgewerkt wat onze waarden
en normen zijn, op welke manier we onderling met elkaar
omgaan en hoe we ons tot het bestuur en de medezeggen
schapsorganen verhouden. Ook de onderwerpen van ons
toezicht, ons contact met belanghebbenden en onze zicht
baarheid en beschikbaarheid hebben we handen en voeten
gegeven. We zijn er klaar voor om het volgende halfjaar
hiermee aan de slag te gaan.”
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Onze droom in Nijmegen
Een andere manier van werken introduceren is altijd spannend. Niet alleen voor de eigen
professionals binnen de Buurtteams Volwassenen Nijmegen, ook voor alle lokale partners.
Een transitie maak je niet van vandaag op morgen en is dus ook niet in een eerste half jaar
afgerond. Onze focus ligt nog onverminderd op het goed op orde hebben van de basis.
We zijn trots op de behaalde resultaten maar als organisa
tie hebben we een droom: elke buurt een betere buurt. Een
droom die we graag willen verwezenlijken in Nijmegen, maar
daarvoor is het essentieel dat buurtteammedewerkers hun
plek in de wijk goed kennen. Dat zij een goede rugzak mee
krijgen om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, zodat de

inwoners van Nijmegen passende ondersteuning krijgen. Dat
zij onze werkwijze en methode kennen en elkaar weten te vin
den. Ook de komende tijd gaan we ervoor zorgen dat inwoners
en partners uit Nijmegen ons goed weten te vinden. Dat is
onze belofte voor het eerste jaar!
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