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Voorwoord 

Voor u ligt het bachelor rapport die is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar de 
Wijkcoach applicatie. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de wensen en 
behoeften van de Nederlandse gemeenten ten aanzien van de Wijkcoach app. De Wijkcoach 
app is nog in ontwikkeling en daarom zijn de meningen en adviezen van de Nederlandse 
gemeenten van essentieel belang omdat zij uiteindelijk de mobiele applicatie gaan gebruiken. 
De meningen en adviezen zullen meegenomen worden in de (door)ontwikkeling van de mobiele 
applicatie. Er wordt onderzocht waar de kracht, maar ook waar de verbeterpunten liggen van de 
Wijkcoach app; vanuit daar hopen wij ons aandeel aan de ontwikkeling van deze mobiele 
applicatie bij te dragen.  
 
Op de lijst van afstudeeropdrachten van Hogeschool Saxion, academie Mens en Maatschappij 
(AMM), werd onze interesse gewekt door deze opdracht. In een tijd van grote veranderingen en 
digitalisering leek ons dit onderzoek erg passend als afstudeeropdracht, om meer inzicht te 
krijgen omtrent dit onderwerp in ons toekomstige beroep.  
 
Wij willen onze opdrachtgever Somaya Ben Allouch bedanken voor het vertrouwen en de 
samenwerking die zij ons gegeven heeft. Daarnaast willen wij Geke Flier, docent AMM van 
Hogeschool Saxion, bedanken voor de (intervisie)lessen, feedback, begeleiding en tijd.  
 

Cassandra Tiehuis 
Daan olde Hanhof 
 
Enschede, 24 maart 2015 
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Samenvatting onderzoek 

Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van Saxion lectoraat ''Health and care'' en staat in het 
teken van de digitalisering van het social work en de inzet van de mobiele applicatie: de 
Wijkcoach applicatie. Er wordt onderzocht in hoeverre de geïnterviewde Nederlandse 
gemeenten het integreren van de Wijkcoach app in het huidige beleid zien zitten. Vanaf 2015 
hebben alle Nederlandse gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen, voornamelijk op 
het gebied van het bieden van zorg aan hun burgers (met een beperking). Veel gemeenten zijn 
nog zoekende in de manier van aanpak. Vanuit deze gedachte is de Wijkcoach app tot stand 
gekomen, om als ondersteunend instrument te worden ingezet bij het maken van een 
persoonlijk (familie)plan voor de hulpbehoevende burger. 
 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is dat de mobiele applicatie, de Wijkcoach app, door de 
Nederlandse gemeenten wordt ingezet tijdens de hulpverlening. Om dit doel te kunnen bereiken 
is er voor gekozen om inventariserend te werken. Het doel van dit onderzoek op korte termijn is 
om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de Nederlandse gemeenten ten aanzien 
van de mobiele applicatie de Wijkcoach app. De centrale hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
 
‘’Wat zijn de wensen en behoeften van de Nederlandse gemeenten ten aanzien van de mobiele 
applicatie de Wijkcoach app?’’ 
 
In dit onderzoek zullen twee onderwerpen steeds terugkomen en als rode draad door het 
onderzoek lopen: digitalisering van het sociale domein en de transitie. De transitie heeft 
betrekking op de decentralisatie die begin 2015 heeft plaats gevonden; hierdoor heeft de 
gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen. Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers 
zich verdiept in de transitie jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
digitalisering in de hulpverlening, het profiel van wijkcoaches en digitale applicaties (in de 
zorg/hulpverlening). Dit onderzoek draagt bij aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen. 
Voor dit onderzoek was het de bedoeling twintig Nederlandse gemeente ambtenaren, die belast 
zijn met de WMO, te interviewen. Tijdens die interviewen zullen de wensen en behoeften in 
kaart worden gebracht, die in het hoofdstuk resultaten te lezen zijn.   
 
Met behulp van geformuleerde deelvragen wordt uiteindelijk antwoord op de centrale 
onderzoeksvraag gegeven. De deelvragen zijn onderverdeeld in theoretische- en praktische 
deelvragen. De theoretische deelvragen zullen worden beantwoord middels literatuur, terwijl de 
praktische deelvragen beantwoord zullen worden middels half gestructureerde (diepte) 
interviews.  

 
De Theoretische deelvragen luiden als volgt: 
1) Wat zijn de actuele ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering in de hulpverlening?;  
2) Wat is er bekend over de mogelijkheden en beperkingen van digitale mobiele applicaties 

voor de hulpverlening? 
3) Wat is het profiel van een wijkcoach? 
 
De Praktische deelvragen luiden als volgt:  
4) Op welke wijze heeft de applicatie meerwaarde voor de gemeenten?  
5) Wat vinden gemeenten belangrijke thema’s/punten in de applicatie de Wijkcoach app?  
6) Hoe zouden de gemeenten de applicatie willen integreren?  
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Om antwoord te geven op de theoretische deelvragen van dit onderzoek is er een 
literatuuronderzoek gedaan. Begrippen als ‘digitalisering’, ‘mobiele applicaties’, ‘online 
hulpverlening’ spelen een rol in het kader van de ‘Wijkcoach applicatie’ en worden in hoofdstuk 
twee uitgelicht. Hieruit is o.a. uitgekomen dat voordelen van online hulpverlening zijn flexibiliteit, 
tijdsonafhankelijk, laagdrempeligheid en vanuit vertrouwde omgeving hulp inschakelen. Nadelen 
van online hulpverlening zijn eerder kans op ruis door geen face-to-face contact, veiligheid 
internet, cliënten en hulpverleners moeten de kennis en vaardigheden hebben van het internet 
en dat een cliënt gemotiveerd moet zijn voor hulp. 
 
Met behulp van de resultaten van de interviews wordt er een antwoord gegeven op de 
hoofdvraag. Tijdens de eerste fase van dit onderzoek werd er getracht om twintig Nederlandse 
gemeenten te onderzoeken. Tijdens deze fase is er aangelopen tegen non-respons. Helaas 
waren er maar vier respondenten die mee wilden werken aan het onderzoek. Daarentegen 
waren de reacties over het onderwerp van het onderzoek over het algemeen positief. 
Verschillende ambtenaren gaven aan dat zij het onderwerp ‘’interessant’’ vonden, maar dat zij 
op dit moment niet deel konden nemen. De meest genoemde reden, had te maken met de 
decentralisatie. Zij gaven aan dat er op dit moment meer werk ligt dan de WMO- en 
jeugdconsulenten aan kunnen; prioriteit lag bij de decentralisatie. De interviews zijn uitgezet 
onder vier Nederlandse gemeenten; te noemen: Almelo, Staphorst, Hellendoorn en Enschede. 
Er is gevraagd naar de wensen en behoeften t.a.v. de ‘Wijkcoach applicatie’. Er is gevraagd 
naar hun mening en visie op ‘de Wijkcoach app’ voor in de hulpverlening.  
 
Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de gemeenten een visie hebben op de 
digitalisering maar nog geen applicaties hebben ontwikkeld. Het doel van de wijkcoach 
applicatie is ondersteuning bieden voor de wijkcoaches, ofwel zorgconsulenten. Gemeenten 
zien hier duidelijk een meerwaarde van in maar, willen eerst een uitgewerkt model zien (pilot). 
Door middel van de praktische deelvragen kan er geconcludeerd worden dat er behoefte is aan 
een applicatie. Met name voor communicatieve, verslag leggende en praktische doeleinden. 
Gemeenten zien de meerwaarde van de wijkcoach applicatie mits zij overtuigd kunnen worden 
op het gebied van de privacy in de applicatie en de financiën van de applicatie. Er zijn 
verschillende thema’s opgenoemd die de gemeenten belangrijk vinden voor in de applicatie. Het 
toekomstbeeld van de gemeenten gaat per wijk, gebied of populatie uit van een wijkteam dat 
dichtbij de burger staat. Het wijkteam is in staat om integraal ondersteuningsvragen in de wijk 
op te vangen; ieder huishouden één gezinsplan en één hulpverlener. De focus ligt op het 
versterken van eigen regie bij burger, zelfredzaamheid, participatie, het sociale netwerk en 
buurtkracht. Het gezinsplan moet de rode draad van de Wijkcoach applicatie zijn. Daarnaast 
gaat de, als het aan de gemeenten ligt, regierol naar de cliënt (wat aansluit bij de veranderingen 
van januari 2015); de app moet aansluiten bij de cliënt (taal en toegankelijkheid). De Wijkcoach 
app zou passen binnen de onderzochte gemeenten, mits de app als pilot kan bewijzen dat het 
goed functioneert. De wijkcoach applicatie heeft een ideaal beeld van de gemeenten mits dit 
goed ontwikkeld wordt. Er kan geconcludeerd worden dat de gemeenten onder de indruk zijn 
van de applicatie en het voor nu zien zitten. Tot slot, een belangrijk onderdeel van de 
gemeente, zou de applicatie gekoppeld moeten worden aan een bestaand systeem waar de 
gemeenten mee werken.  
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'De klassieke 

verzorgingsstaat verandert 

langzaam maar zeker in een 

participatiesamenleving, ' 

(Rijksoverheid, 2013) – 

Koning William Alexander 

Hoofdstuk 1: Inleiding bachelor rapport  

In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek beschreven worden. In de aanleiding wordt 
het onderwerp van ons onderzoek toegelicht en verantwoord. Vervolgens wordt de doelstelling, 
zowel korte termijn als lange termijn beschreven. In dit hoofdstuk is een kader beschreven 
waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Aan de hand van de doelstellingen zijn de 
onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen geformuleerd.  
 
1.1 Aanleiding  
30 april 2013 was een feestelijke dag voor Nederland; na 123 jaar kreeg Nederland weer een 
koning. Echter had zijn eerste Prinsjesdag, vijf maanden later, een andere lading. De koning 
borduurde verder op het veel besproken begrip: de 
participatiesamenleving. Bewustwording van zelfredzaamheid 
moet een oplossing bieden voor de steeds duurder wordende 
verzorgingsstaat en de steeds meer afhankelijke burgers 
(Rijksoverheid,2013). De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) en de Participatiewet versterken en ondersteunen 
elkaar hierin. Het doel van de Participatiewet is meer kansen 
creëren om mensen aan het werk te helpen, ook mensen met 
een arbeidsbeperking. Het doel van de WMO is mensen te 
ondersteunen in hun participatie en zelfredzaamheid. De gemeenten zullen een belangrijke rol 
gaan spelen in het uitvoeren van deze wet. Na een wijziging van de WMO werden gemeenten 
vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal die daarvoor nog onder de AWBZ vielen. 
De Nederlandse gemeenten zijn volop bezig om de grote veranderingen van deze 
decentralisatie in goede banen te leiden (VNG, 2013). Eén van de taken van de gemeenten is 
er voor zorgen dat mensen (met beperkingen) zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 
gemeenten geven dus ondersteuning thuis via de WMO. De WMO is vooral gericht op de 
ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn; gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om: begeleiding en dagbesteding, opvang in geval van huiselijk 
geweld of ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten (Rijksoverheid, 2014). Echter 
mogen gemeente zelf bepalen welke organisaties subsidie krijgen, en hoeveel. Daarnaast 
hebben zij als taak de burger te stimuleren om meer deel te nemen aan de samenleving: 
participeren. De gemeenten dienen hierin aan te sluiten bij de verlangens, mogelijkheden en 
ideeën van de burgers.  
 
In de afgelopen decennia is er een enorme groei te zien geweest in het aanbod van hulp- en 
dienstverlening. Wijkteams schieten als paddenstoelen uit de grond. De naam wijkteams en 
wijkcoaches wordt vooral de afgelopen jaren gebruikt. Vroeger werden uitoefenaars van dit 
beroep binnen de hulpverlening generalisten in de wijk of buurtwerkers genoemd. Wijkcoaches 
krijgen een nieuwe rol door de invoering van de WMO. Wijkcoaches zijn generalisten in de wijk 
die nieuwe taken gaan uitvoeren op het gebied van Jeugdzorg, WMO en AWBZ. Doel van de 
stelselwijzing is een transformatie in denken en handelen waarbij het cliëntensysteem centraal 
staat. Er wordt een logisch samenhangende ondersteuning geboden (waar nodig) door 
generalisten die in de gezinnen werken, vanuit wijkteams. Ze moeten de omslag maken naar de 
generalistisch werkende professional die in het gezin, de wijk zijn werk gaat doen. Minder vanuit 
de organisatie, meer vanuit de wijk(Berger, Leeuwen & Blauw,2013). Naast de decentralisatie, 
zit de zorg- en hulpverlening midden in de digitale transitie. Verschillende 
hulpverleningsorganisaties hebben applicaties (apps) voor mobiele telefoons of tablets 
geïntroduceerd. Door digitale middelen (zoals apps, digitale apparaten, eHealth) actief in te 
zetten kan de hulpverlening effectiever worden (Van Rooijen, Zwikker & van der Vliet, 2014) De 
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Wijkcoach app is een voorbeeld van een ondersteunende app. Echter is deze app nog volop in 
ontwikkeling. De Wijkcoach app ondersteunt de frontlijnwerkers zodat deze sneller, goedkoper 
en effectiever integrale doelen in het gezin kan bereiken. De Wijkcoach app speelt in op de 
beschreven decentralisatie en de veranderende rol van wijkcoaches: het nieuwe taakveld van 
de wijkcoaches is vele malen groter dan het taakveld van voor de decentralisatie. Daarom is het 
idee ontstaan van de Wijkcoach app; een digitaal schrijfblok met aansluiting op kennisbanken. 
De app is een leegraamwerk dat door de gemeente zelf van content voorzien kan worden. Het 
wordt een app genoemd, maar de applicatie wordt online in een besloten omgeving beschikbaar 
gesteld. Gemeenten kunnen de app aanschaffen en krijgen daarmee toegang tot de app. Naast 
de vele voordelen voor de wijkcoaches, is het ook de bedoeling dat de cliënten met de app aan 
de slag kunnen. Verschillende thema’s kunnen in de app behandeld worden. De gemeente kan 
zowel het registratiedeel als het databankdeel volledig zelf voorzien van content. Met het 
registratiedeel wordt de plek waar de wijkcoaches de gezinsplannen opstellen en beheren 
bedoeld. De gemeente kan binnen de app meekijken met de wijkcoaches en inzien welke 
zoekopdrachten in het databankdeel gegeven worden. De resultaten kan de gemeente 
vervolgens gebruiken om het informatieaanbod aan te vullen. Naast de vele voordelen voor de 
wijkcoaches, is het ook de bedoeling dat de cliënten met de app aan de slag kunnen. Cliënten 
kunnen door de Wijkcoach app hun eigen hulpverleningsplan digitaal inzien en bijvoorbeeld 
vinden wanneer de eerst volgende afspraak is met een hulpverlener of instantie. De nieuwe 
werkplek van de wijkcoach is dus niet vanuit de organisatie, maar bij de cliënt thuis aan de 
keukentafel met de tablet op tafel (Notitie Wijkcoach app, 2014).  
 
Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van Saxion lectoraat ''Health and care'' en wordt, zoals 
uitgelegd in de bovenstaande tekst, in het teken staan van de digitalisering van het social work 
en de inzet van de Wijkcoach App. Er wordt onderzocht in hoeverre de Nederlandse gemeenten 
het integreren van de Wijkcoach app in het huidige beleid zien zitten, omdat zij zelf de app 
kunnen inrichten. Vanuit de Nederlandse gemeenten wordt er bekeken wat de wensen en 
behoeften zijn ten aanzien van de Wijkcoach app. Door inventariserend te werk te gaan, kan de 
opdrachtgever erachter komen in hoeverre de Wijkcoach app (door)ontwikkeld moet worden. 
Daarnaast kunnen de gesprekken met de ambtenaren van de Nederlandse gemeenten tot 
nieuwe inzichten leiden, waardoor de Wijkcoach app extra of minder functies moet krijgen; 
aangepast moet worden. De ambtenaren die geïnterviewd worden, moeten ten minste kennis 
hebben op het gebied van het jeugdbeleid en belast zijn met de WMO; dit is een wens van de 
opdrachtgever. Deze uitkomsten zullen uiteindelijk belangrijk zijn voor het aanvragen van 
subsidies voor de Wijkcoach app. De reden waarom wijkcoaches niet bij het onderzoek worden 
betrokken, heeft te maken met het feit dat wijkcoaches niet de macht hebben om instrumenten 
als de Wijkcoach app in het beleid te integreren. Op lange termijn is het doel van de 
opdrachtgever dat de Wijkcoach app in alle Nederlandse gemeenten wordt ingezet als 
instrument tijdens de hulpverlening, zodat wijkcoaches effectiever en efficiënter te werk kunnen 
gaan.  
 
1.2 Projectkader  
Dit onderzoek vindt plaats binnen de Nederlandse gemeenten en richt zich op de wensen en 
behoeften t.a.v. de Wijkcoach app. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachtingen zijn van 
de Wijkcoach app, van gemeenten. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om de mobiele 
applicatie naar eigen voorkeur in te richten; dit betekent dat de gemeenten zelf bepalen welke 
‘’thema’s’’ zij in de mobiele applicatie willen terug zien. Met thema’s worden de onderwerpen in 
de app bedoeld: wanneer de app geopend wordt op mobiel of Ipad, heeft de gebruiker keuze uit 
een x aantal thema’s (onderwerpen) waarmee gewerkt of informatie opgevraagd kan worden. In 
hoofdstuk 3 methode van het onderzoek zal hier verder op ingegaan worden.  
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Door inventariserend te werk te gaan, moeten de uitkomsten van de interviews inzicht geven in 
hoeverre de applicatie (door)ontwikkeld moet worden. In eerste instantie wordt in kaart gebracht 
in welke mate de Nederlandse gemeenten belangstelling hebben voor een mobiele applicatie 
als de Wijkcoach app.  
 
1.3 Doelstelling  

Voor dit onderzoek zijn er een korte termijn doelstelling en lange termijn doelstelling opgesteld. 
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen zij beschreven worden.  
 
1.3.1 Korte termijn doelstelling 
De korte termijn doelstelling van dit onderzoek is als volgt beschreven: inzicht verwerven in de 
wensen en behoeften van de Nederlandse gemeenten, t.a.v. de applicatie de Wijkcoach app; 
aan het eind van dit onderzoek is er inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende 
gemeenten in Nederland, t.a.v. de applicatie de Wijkcoach app.  
 
1.3.2 Lange termijn doelstelling 
Wanneer de korte termijn doelstelling behaald is, zullen de resultaten inzicht geven in hoeverre 
de implementatie van de Wijkcoach app in de Nederlandse gemeenten gewenst is. Zoals in de 
korte termijn doelstelling beschreven is, hebben de verschillende Nederlandse gemeenten 
inzicht gegeven in hun wensen en behoeften t.a.v. de Wijkcoach app. Dit advies van de 
Nederlandse gemeenten zullen zwaar wegen bij het (door)ontwikkelen van de applicatie. Het 
gaat om het ontwikkelen van een applicatie dat kan bijdragen aan het verbeteren van de 
hulpverlening. De lange termijn doelstelling van dit onderzoek is: het inzetten van de mobiele 
applicatie, de Wijkcoach app, door de Nederlandse gemeenten.  
 
1.4 Vraagstelling 

Aansluitend op de doelstelling(en) is er een hoofdvraag geformuleerd. N.a.v. de hoofdvraag zijn 
er drie theoretische en drie praktische deelvragen geformuleerd.  
 
1.4.1 Hoofdvraag  
De hoofvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:  
 
Wat zijn de wensen en behoeften van de gemeenten in Nederland t.a.v. de applicatie de 
wijkcoach app?  
 

1.4.2 Deelvragen 
Theoretische deelvragen  
1) Wat zijn de actuele ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering in de hulpverlening?;  
2) Wat is er bekend over de mogelijkheden en beperkingen van digitale mobiele applicaties 

voor de hulpverlening?; 
3) Wat is het profiel van een wijkcoach?; 
 
Praktische deelvragen 
4) Op welke wijze heeft de applicatie meerwaarde voor de gemeenten?  
5) Wat vinden gemeenten belangrijke thema’s/punten in de applicatie de Wijkcoach app?  
6) Hoe zouden de gemeenten de applicatie willen integreren?  
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1.5 Leeswijzer 

Dit bachelor rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. In elk hoofdstuk wordt begonnen met een 
aanleiding. In de aanleiding zal kort en bondig beschreven staan welke informatie de lezer in 
het desbetreffende hoofdstuk zal lezen. De verschillende paragrafen die in elk hoofdstuk terug 
te vinden zijn, zullen voor een logische opbouw zorgen. Hieronder worden de verschillende 
hoofdstukken van dit onderzoek kort beschreven: 

1) In hoofdstuk 1 Inleiding bachelor rapport van dit onderzoek staat de aanleiding, 
projectkader, doelstelling en de vraagstelling beschreven; 

2) In hoofdstuk 2 Theoretisch kader is er antwoord gegeven op de theoretische deelvragen. 
Voor hoofdstuk twee is er een literatuuronderzoek gedaan; 

3) In hoofdstuk 3 Methode van het onderzoek staat de methode van dit onderzoek 
beschreven en wordt er o.a. uitgelegd wat het onderzoek type is en wat de populatie is 
van dit onderzoek. Daarnaast staat er ook in beschreven welke instrumenten er zijn 
gebruikt voor de dataverzameling; 

4)  In hoofdstuk 4 Resultaten staan de resultaten van de interviews beschreven. In 
hoofdstuk vijf worden de conclusies weergegeven en worden er aanbevelingen gedaan 
aan de opdrachtgever; 

5) Vervolgens is er in hoofdstuk 5 Conclusies een sterkte en zwakte analyse uitgewerkt 
van dit onderzoek. Als laatste is er een discussie geschreven en volgen de literatuurlijst 
en de bijbehorende bijlagen van dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden de theoretische kaders beschreven die betrekking hebben op dit 
onderzoek. Onderwerpen en achtergrondinformatie geven een inzicht in de context waarin het 
onderzoek plaatsvindt. De uitwerking van deze begrippen zullen antwoord geven op de 
theoretische deelvragen.  
 
2.1 Digitalisering in de hulpverlening  

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag “Wat zijn actuele ontwikkelingen 
met betrekking tot digitalisering in de hulpverlening?”.  
 
Hulpverlening is een vorm of taak van sociaal werk en wordt op oneindig veel manieren 
omschreven. Zo definieert Maria Bouverne-De Bie (2005) sociaal werk als: “Het geheel van 
systematische en intentionele pedagogische interventies gericht op het ondersteunen van 
individuen en groepen in hun sociale en culturele ontplooiing”. De ‘Nederlandse Vereniging van 
de Maatschappelijk Werker’ (1999) beschrijft de functie van hulpverlening als: “De functie van 
het werk is mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en 
verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De 
maatschappelijk werker beoogt met zijn hulpverlening het sociaal functioneren van personen of 
de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te verbeteren. De realisering van 
dit doel vormt een gezamenlijke activiteit van de maatschappelijk werker en de betrokkene(n)" 
(NVMW, 1999). In dit verslag wordt de definitie van de NVMW gebruikt. Hulpverlening, als 
onderdeel van sociaal werk, is dus een ondersteunende en communicatieve activiteit, die 
cliënten in de mogelijkheid stelt om adequater om te gaan met problemen in een bepaalde 
sociale omgeving.  
 
In dit onderzoek wordt o.a. gekeken welke invloed(en) digitalisering op de hulpverlening heeft. 
Digitale hulpverlening is een flexibele aanvulling op bestaande face to face professionele 
hulpverlening, omdat sociale behoeften bevredigd kunnen worden op zelfgekozen plaatsen en 
vrijwel de hele dag toegankelijk is. Technologie heeft de laatste decennia een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt en is nog steeds continue in beweging. In de samenleving heeft 
technologie een belangrijke plaats ingenomen. Hierdoor krijgt ook de sociale technologie 
gelegenheid zich te ontwikkelen en moeten organisaties en overheden hierop inspelen. Ook in 
de sociale sector wordt steeds meer gebruik gemaakt van moderne technologie. Hieronder 
zullen zes trends in de zorg- en hulpverlening beschreven worden, die door de inzet van digitale 
technologieën geholpen kunnen worden: 

1) Toenemende vraag naar zorg: burgers vragen sneller naar zorg. Tevens zijn burgers 
kritischer geworden. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Aan de andere kant worden 
organisaties vanuit de Overheid gestimuleerd om efficiënter te werk te gaan: 
kostenbesparing (Rapid, 2013). Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) blijkt dat er tot 2030 ruimt 450.000 extra zorgverleners nodig zijn wanneer er geen 
efficiencyverbeteringen plaats vinden in de zorg (SCP, 2013); 

2) Sociale media krijgt een grotere rol: dit wordt ook wel blended hulpverlening genoemd. 
Deze vorm van online hulpverlening wordt in Nederland weinig gebruikt, maar zou goed 
aansluiten op vooral jonge Nederlanders. Uit een Europees onderzoek blijkt dat 91% 
van de Nederlandse jongeren (16-25 jaar) actief gebruikt maakt van sociale media. 
Alleen in Polen (94%) maken meer jongeren gebruik van sociale media (CBS, 2010). 
Deze trend sluit goed aan op de vorige trend: het is kostenbesparend (zie figuur 1 – 
Social media). Een voorbeeld van deze vorm van hulpverlening: een cliënt heeft via 
Skype, Facebook of WhatsApp een gesprek met een hulpverlening over de stand van 
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zaken. De Massachusetts Insitute of Technology (MIT) heeft onderzoek gedaan naar 
zorgorganisaties die gebruik maken van social media. Zij onderscheiden twee soorten 
aanpak: de old school- en digirati aanpak. De old school aanpak is onderdeel van een 
marketingstrategie en heeft als doel klanten winnen. De digirati aanpak aan de andere 
kant is gericht op de behoefden van de cliënt. Bij de digirati aanpak wordt er ruimte 
gegeven voor de volgende punten: evangeliseren (promoten van de organisatie: door 
middel van bijvoorbeeld likes), support (de cliënt informatie verstrekken), mengen (geeft 
de cliënt de ruimte om feedback te geven), interacteren (maak direct interactie, om 
bijvoorbeeld vragen/problemen te beantwoorden) en luisteren (hoe kijkt men naar de 
organisatie: ‘’listening can help in preventing disasters’’) (CAP, 2012). Tot slot zijn er ook 
speciale zorg sociale media ontwikkeld: voorbeeld is Zorgnet. Op Zorgnet kunnen 
gebruikers zorgorganisaties beoordelen en feedback op gegeven. De keerzijde is dat 
gebruikers over geïnformeerd raken wanneer er uiteenlopende reacties worden 
geplaatst bij een bepaalde organisatie (KNMG, 2011) ; 

3) De cliënt wordt meer betrokken: de cliënt staat steeds meer centraal. Aan de andere 
kant wordt er ook meer verwacht van de cliënt. Zij moeten meer op eigen kracht doen. 
Zelfhulp en verbetering in samenwerking met mantelzorg wordt steeds noodzakelijker 
(Rapid, 2013). Digitale technologieën zouden de cliënt wegwijs kunnen maken in dit 
proces; 

4) Meer transparantie gewenst over rapportages: zorg- en hulpverleners zijn veel tijd kwijt 
aan rapportages. Wanneer bijvoorbeeld een Medisch Maatschappelijk Werker een 
poliklinische afspraak heeft (huisbezoek) schrijft hij dit op. Wanneer hij terug op de 
werkplek is moeten deze aantekeningen uitgetypt worden in bijvoorbeeld het 
Elektronisch Patiënten Dossier. Een digitaal schrijfblok of digitaal toegang op een 
smartphone of tablet (in het meest ideale geval aangesloten op het EPD: een EPD 
applicatie), zodat de rapportage aan de keukentafel getypt kan worden, zou kunnen 
bijdragen bij dit punt(Dijkmans van gunst, 2008); 

5) Zorgmedewerker wil werkomgeving met snellere toegang tot kennis, collega’s en 
informatie: het zoeken van informatie, telefoonnummers van collega’s of organisaties 

Figuur 1 – Social media 
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etc. kost veel tijd. Deze informatie zou gebundeld kunnen worden in bijvoorbeeld een 
mobiele applicatie voor op een Ipad (Rapid, 2013); 

6) Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online (video) communicatie: hierbij moet 
gedacht worden aan online communicatie tussen hulpverleners, maar ook tussen 
hulpverleners en cliënten (Rapid, 2013). Tussen 2008 en 2011 verdrievoudigde het 
aantal mensen dat online hulp zocht, dat blijkt uit een onderzoek van het Netwerk Online 
Hulp. In 2010 werden online hulpsites bijna 2 miljoen keer bezocht. In dat zelfde jaar 
hebben 181.000 mensen hulp gekregen via webcam, chat of e-mail. Ook uit dit 
onderzoek kwam dat mensen voor online hulp kiezen, omdat zij anoniem kunnen blijven. 
De politiek ziet ook toekomst in online hulpverlening: tussen 2011 en 2015 trok het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ruim 9 miljoen euro uit voor online 
hulpverlening (NOS, 2011); 

 
Tegenwoordig hebben veel organisaties en instanties bijvoorbeeld een eigen website, contact 
met cliënten via de e-mail, zelfs contact tussen cliënt en hulpverlener via de mobile applicatie 
WhatsApp is tegenwoordig niet meer een brug te ver. Steeds meer instellingen introduceren 
daarnaast ook internetbehandelingen in de vorm van chatspreekuren en digitale consulten 
(m.b.v. de webcam). In de trends die aan het begin van dit hoofdstuk te lezen zijn, is ook terug 
te vinden dat online hulpverlening steeds meer aan populariteit wint. Digitale hulpverlening 
wordt enerzijds gezien als verrijking, maar anderzijds roept het bij hulpverleners weerstand op. 
Er zijn kritische geluiden te horen van hulpverleners die de hulpverlening onpersoonlijk vinden 
worden, door de invloed van digitalisering. Niet alleen wordt het onpersoonlijk genoemd maar, 
ook is het niet voor iedereen geschikt. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een 
beperking of oudere generaties die weinig kennis hebben op het gebeid van digitalisering. 
(Kling, 2007).   
 
Digitaal denken sluit echter goed aan in een tijd waar geacht wordt efficiënt te werken. Het 
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bewijst bijvoorbeeld, dat computers hulpverleners veel 
papierwerk en telefoongesprekken kunnen besparen (Dijkmans van gunst, 2008). Negroponte 
(1996) plakte op de jaren ‘90 het etiket ‘the digital era’ en Cutinha & Nikam (2004) spreken over 
‘an information centered society’. Steeds meer interactie, informatie, entertainment en educatie 
wordt aangeboden op het internet. Deze uitwisseling heeft ook invloed op de manier waarop 
hulp wordt verleend, zoals het debat rondom digitale hulpverlening. Dit houdt in dat hulpvragers 
via email ondersteunende begeleiding wensen, ofwel online interactief kunnen chatten met 
professionele hulpverleners.  
 
Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een goed voorbeeld van recente digitalisering in de 
zorg/hulpverlening; dit elektronische dossier verlicht de lasten van hulpverleners, doordat het 
simpelweg erg veel papierwerk scheelt. Daarnaast hebben professionals alle informatie van een 
patiënt/cliënt binnen handbereik. Niet alleen de hulpverleners hebben te maken met 
digitalisering, ook voor cliënten is de digitalisering van de hulpverlening merkbaar. Een 
voorbeeld hiervan is de JeugdCloud Appstore, een platform van digitale hulpverlening voor 
ouders, jongeren en professionals werkzaam in de jeugdzorg. De JeugdCloud Appstore biedt 
een overzicht van handige apps, tools en websites die de jeugdzorg vergemakkelijken, voor 
zowel de hulpverlener als de cliënt. De JeugdCloud Appstore is tevens een goed voorbeeld van 
een maatschappelijk initiatief (deelnemende organisaties zijn: Alares, Cardea, Juvent, Horizon, 
MEE en TriviumLindenhof) (JeugdCloud Appstore, 2013).  
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2.1.1 E-health wereldwijd 
Er zijn talloze begrippen die E-Health definiëren. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
(2002) definieert het als: “Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, 
en met name internet technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te 
verbeteren’’. In dit onderzoek zal met E-Health de definitie van de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg bedoeld worden. 
 
Niet alleen in Nederland wordt (steeds meer) gewerkt met applications voor hulpverleners, ook 
in veel andere Westerse landen worden digitale hulpmiddelen steeds vaker ingezet tijdens de 
hulpverlening. Opvallend is dat in opkomende economieën (landen als Brazilië en India) bijna 
60 procent van de cliënten/patiënten gebruik maken van E-Health. In tegenstelling tot 35 
procent in Westerse landen. Dit heeft te maken met de complexe zorginfrastructuur en 
belangen die veel Westerse landen hebben; hierdoor wordt de innovatie geremd (MF, 2012).  
 
Social Work Today, een tweemaandelijks Engels opinieblad die zich inzet voor het verbeteren 
van het gehele maatschappelijke werk beroep, beschrijft het volgende in hun artikel ‘’Mobile 
App Technology for Social Workers’’: ’’There will never be an app that does social work as we 
know it, but there are apps that may help social workers and other clinicians work more 
efficiently and effectively’’ (Getz, 2012, p8). Het bovengenoemde citaat uit het opinieblad Social 
Work Today komt overeen met de visie van Nederlandse professionals op het inzetten van, in 
dit geval, applicaties. Hulpverleners kunnen niet vervangen worden door digitale technieken, 
maar kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren tijdens de hulpverlening. Echter zijn er in veel 
andere landen, in tegenstelling tot Nederland, ook andere geluiden te horen. Veel professionals 
en wetenschappers zijn het erover eens dat de digitalization of social work te langzaam gaat. 
Adrian Aguilera, professor Social Welfare van the University of California, zegt hier het volgende 
over: “The mental health field tends to be slower in terms of adopting new technology than other 
sectors of healthcare, that’s because our focus is naturally on relationships with clients. I think in 
some ways social workers are threatened by technology and believe it could be a barrier to 
forming relationships. But the truth is that its adoption is inevitable. Yes, technology can be a 
barrier in some ways, but the whole idea is finding ways to harness that technology and make it 
helpful in improving the mental health field. It can actually help support relationships.” (Getz, 
2012, P8). Elke hulpverlener moet zijn eigen balans zien te vinden tussen de natuurlijke relaties 
of communicatie met cliënten aan de ene kant en de digitale aan de andere kant.  
 
Voor bijvoorbeeld een wijkcoach die al aantal jaren het vak beoefent zullen de komende jaren, 
die in het teken staan van veranderingen en verdere digitalisering, een kantelperiode zijn. Zij 
moeten oude technieken en wijze van aanpak zien los te laten en aan sluiten bij het huidige 
beleid. Dit is waarschijnlijk ook één van de redenen dat de integratie van digitale hulpmiddelen 
minder snel gaat in het maatschappelijk werk beroep: de hulpverleners hebben de technieken 
nog niet eigen omarmt. De komende jaren wordt er niet meer verticaal, maar horizontaal 
gewerkt, niet meer centraal, maar decentraal en niet meer top-down maar bottum-up. De 
hedendaagse veranderingen kunnen echter ook van een andere kant bekeken worden: ‘’we 
leven niet in tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’’ (Rotmans, 2014). 
Ook gemeenten, waar dit onderzoek zich op richt, zal meer digitaal moeten denken. “Techniek 
is al standaard aanwezig. VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) voorzitter Annemarie 
Jorritsma zei hier het volgende over: ‘’Nu gemeenten de aankomende jaren met grote 
decentralisaties in de hulpverlening te maken krijgen, biedt digitalisering van dienstverlening 
uitkomst. De gemeente wordt echt regisseur, in plaats van uitvoerder van administratieve 
processen” (Lbestuur, 2013). 
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Internet is hedendaags dus veel meer dan het zoeken naar informatie of het communiceren met 
anderen. Er zijn maar weinig activiteiten die niet online plaatsvinden. Binnen de hulpverlening 
wordt het internet ook steeds meer ingezet. Efficiencyverbeteringen in de zorg- en hulpverlening 
zijn cruciaal, omdat de zorgkosten tussen 1998 en 2010 met 60% zijn gestegen en deze kosten 
blijven stijgen. De kosten moeten minder worden, maar de kwaliteit moet gewaarborgd blijven: 
betere samenwerking, snellere toegang tot informatie en het voorkomen van dubbel werk 
moeten hierbij aan mee dragen (Rapid, 2013).  
 
Verschillende instellingen zijn hedendaags aan het experimenteren of starten pilots. Complete 
hulpverleningstrajecten worden via (uitsluitend) het internet aangeboden. Hierbij kan gedacht 
worden aan contact via email, mobiele applicaties of chatroom. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
makkelijker over persoonlijke en gevoelige onderwerpen/problemen praten wanneer zij anoniem 
zijn; dit gevoel van anonimiteit biedt het internet. Daarnaast heeft online hulpverlening een 
aantrekkelijk kostenplaatje voor organisaties; zij verwachten dat kosten dalen, omdat die cliënt 
actiever te werk gaat. Ook dit is de heersende mentaliteit: alles zo efficiënt en effectief mogelijk 
(Schalken, 2012).   
 
2.2 Digitale mobiele applicaties hulpverlening  

In deze paragraaf wordt geschreven over de wijkcoach applicatie en wordt er een antwoord 
gegeven op de deelvraag: “Wat is er bekend over de mogelijkheden en beperkingen van digitale 
mobiele applicaties voor de hulpverlening”?.  
 
‘’Voor het eerst meer mensen met smartphone dan pc: het aantal Nederlanders met een 
smartphone is dit jaar gestegen van ruim 7 miljoen naar 8,5 miljoen. Daarmee zijn er voor het 
eerst meer mensen die een smartphone bezitten dan een pc/desktop, 67 procent tegen 65 
procent. Hiermee is Nederland koploper in Europa. Niet alleen het bezit van smartphones, ook 
het bezit van tablets steeg. Inmiddels hebben bijna 7 miljoen Nederlanders een tablet. Het 
mediagebruik op de tablet neemt toe. Dat meldde marktonderzoeker GfK’’ (Volkskrant, 2013).  
 
Dat steeds meer Nederlanders gebruik maken van internet op verschillende apparaten (pc, 
tablet, smartphone) blijkt uit de bovenstaande krantenartikel. Ook de hulpverlening haakt 
langzaam maar zeker in op deze stijgende trend. Enkele jaren geleden deden digitale 
applicaties ook hun intrede in de gezondheidszorg. ‘E-health’ en ‘E-mental health’ zijn op dit 
moment bekende en erkende begrippen aan het worden, terwijl men ondertussen ook al over 
‘M-health’ spreekt (hulpverlening via mobiele telefoon) (Claeys, 2012). Zoals uit het bovenste 
krantenartikel blijkt, hebben steeds meer mensen toegang tot een smartphone of tablet. 
Smartphones en tablets hebben speciaal ontwikkelde App stores, een digitale omgeving waar je 
apps kunt downloaden. Een voorbeeld hiervan is de Playstore app. Een app is een klein 
programma op de smartphone, computer of tablet. Door het downloaden van een app krijgt 
bijvoorbeeld een smartphone meer functies (Claeys, 2012). Een voorbeeld van een populaire 
app is WhatsApp: een mobile chat application. Dit onderzoek is echter gericht op een ander 
soort app: de Wijkcoach app. Dit is een app die nog niet verschenen is in de app stores, maar 
wel volop in ontwikkeling is.  
 
De Wijkcoach app is een ondersteunende app voor de frontlijnwerker zodat deze sneller, 
goedkoper en effectiever zijn integrale doelen in het gezin kan bereiken. De Wijkcoach app is 
een digitaal schrijfblok met aansluiting op kennisbanken die volledig naar wens van de 
opdrachtgever gevuld kan worden, zodat deze aansluit op het primaire proces van de 
wijkcoaches in de gezinnen. De app is een leegraamwerk dat door de gemeente zelf van 
content voorzien kan worden. Het wordt een app genoemd, maar de applicatie wordt online in 
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een besloten omgeving beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen de app aanschaffen en krijgen 
daarmee toegang tot de app. Naast de vele voordelen voor de wijkcoaches, is het ook de 
bedoeling dat de cliënten, het gezin met de app aan de slag kunnen. Verschillende thema’s 
kunnen in de app behandeld worden. De app is een voorportaal voor het registratiesysteem van 
de gemeente (Notitie Wijkcoach app, 2014).  
 
Voordelen die de ontwikkelaars van de Wijkcoach app benoemen zijn: (Notitie Wijkcoach app, 
2014) 

- De applicatie biedt gemak, levert tijdswinst op en zorg voor goed geïnformeerde 
professionals; 

- Het gezinsplan is gelijk na het gesprek digitaal beschikbaar; 
- Het gezinsplan kan gelijk ook ter inzage gedeeld worden met het gezin; 
- Het gezinsplan kan aan de hand van een XML koppeling ingelezen worden in het 

registratiesysteem/systemen van de gemeente; 

- De wijkcoach en optioneel het gezin kunnen alle kennis en procedures rondom; 
hulpverlening vanuit de applicatie raadplegen; 

- Praktisch en eenvoudig in gebruik.         
 
Net als elke vorm van hulpverlening kent online hulp ook mogelijkheden en beperkingen.  
Een voordeel van online hulpverlening is dat cliënten tussen de behandelingen door ook aan de 
slag kunnen. Het is zelfs mogelijk om via de app cliënten te ondersteunen bij het trainen van 
bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden in de maatschappij, wat empowerment ten goede komt. Het 
gebruik van een app maakt het eenvoudiger en toegankelijker. Een cliënt hoeft niet perse thuis 
achter de computer te zitten maar kan ook eenvoudig gebruik maken van een mobiele telefoon. 
De cliënt kan waar en wanneer hij wilt gebruik maken van de online hulpverlening. In de 
gezondheidszorg kunnen applicaties ingezet worden voor cliënten met verschillende 
problematieken. Denk hierbij aan mensen met informatieverwerkingsproblemen en 
concentratiestoornissen zoals autisme, verstandelijke beperking maar ook 
stemmingsstoornissen, verslavingszorg of andere klachten. Tegenwoordig is het via een 
smartphone al mogelijk om bloeddruk- en hartslag te meten. Tijdens de hulpverlening heeft de 
hulpverlener toegang tot de data van de cliënt. Dit kan de hulpverlener een goed beeld geven 
over het functioneren van de cliënt. Het levert bruikbaar materiaal, wat tijdens een behandeling 
of sessie mee gewerkt kan worden (Cleays, 2012). 
 
Bij een face-to-face contact/hulp zijn cliënt en hulpverlener in dezelfde ruimte. De cliënt komt bij 
de hulpverlener of andersom. Ze zijn beide op dezelfde plaatst en op dezelfde tijd met elkaar in 
gesprek. Bij telefonische hulpverlening zijn cliënt en hulpverlener niet in dezelfde ruimte maar 
kunnen wel met elkaar spreken. Nog steeds zijn ze beiden op hetzelfde tijdstip actief. Dit noemt 
men ook wel synchroon (cliënt en hulpverlener zijn op het zelfde moment met elkaar in 
gesprek). Nu met de opkomst van online hulpverlening biedt dit veel meer mogelijkheden, meer 
dan telefonische hulpverlening Het is mogelijk om vanaf iedere plek waar een computer of 
telefoon met internetverbinding beschikbaar is, in contact te komen met de hulpverlener. Online 
hulpverlening is tijdsonafhankelijk. Cliënt en hulpverlener hoeven niet tegelijk online te zijn 
waardoor de communicatie asynchroon verloopt. Met online hulpverlening is de cliënt of 
hulpverlener in staat om op elk moment wanneer dan ook van de dag informatie te lezen over 
de behandeling/begeleiding. Cliënten kunnen vanuit hun eigen vertrouwde omgeving 
hulpverlening krijgen. De angst om iemand aan te spreken of om iemand tegen te komen wordt 
hiermee weggenomen. De onafhankelijkheid van plaats en tijd, kanalenreductie en de techniek 
van de online hulpverlening bieden veel mogelijkheden voor zowel cliënten als 
hulpverleners/instellingen (Schalken, 2012).  
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Wanneer een cliënt gebruik wil maken van de digitale hulpverlening moet een cliënt 
gemotiveerd zijn om hulp te zoeken en toegang hebben tot het internet. De cliënt moet overweg 
kunnen met een computer, mobiele telefoon en het internet in het bijzonder. Voor de 
hulpverleners geldt dit ook. Dit vraagt om vaardigheden en kennis(Schalken, 2012). Dit zal voor 
de jongere generaties, die opgegroeid zijn met de digitale wereld, vrijwel geen problemen 
opleveren. Echter is de kans groter dan deze problemen ontstaan bij de oudere generaties. 
Daarnaast moet er rekening gehouden worden met mensen die bijvoorbeeld een handicap 
hebben, op welke manier dan ook.  
 
De communicatie verloopt via een smartphone of computerscherm en een toetsenbord 
waardoor enkel letters en leesteken worden gebruikt. In de online hulp ontbreken non-verbale 
en omgevingsgeluiden(Fukkink & Hermanns, 2007). Door het ontbreken van enthousiaste 
reacties vergroot het de kans op misverstanden. Bij een online hulpverleningsgesprek is er 
primair sprake van verbale communicatie; er is eerder op kans op ruis. Het is daarnaast 
belangrijk om rekening te houden met cliënten die het niet prettig vinden om te communiceren 
via de computer of smartphone. Met online hulpverlening vallen stemvolume, intonatie, mimiek 
en lichaamstaal weg. Dat maakt dat er veel ruimte is om een boodschap op je eigen manier in 
te vullen. Zoals eerder genoemd treedt er meer ruis op dan in face-to-face contact. Bij online 
hulpverlening mist de hulpverlener de non-verbale signalen, deze signalen (zenuwachtig, 
gestrest, emotioneel etc.) zorgen er normaliter voor dat de hulpverlener doorvraagt. De 
hulpverlener kan alleen afgaan op wat de cliënt daadwerkelijk beschrijft. Dit kan een beperking 
zijn voor de online hulpverlening. Naast deze persoonlijke aspecten zijn er ook technische 
aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Online en op het internet worden veel 
dingen opgeslagen, denk hierbij aan wachtwoorden, gegevens en informatie van cliënten en 
instellingen. Het is belangrijk dat onbevoegden geen toegang tot deze gegevens kunnen krijgen 
en dat cliënten vertrouwelijk omgaan met gegevens achter laten en of vertellen. Daarnaast zijn 
digitale apparaten nooit helemaal te vertrouwen; zij kunnen kapot gaan of defect raken 
(Schalken, 2012).  
 
2.3 De Wijkcoach 

In deze paragraaf wordt geschreven over de wijkcoach en wordt er een antwoord gegeven op 
de deelvraag “Wat is het profiel van een wijkcoach?”. 
 
Vanwege de decentralisaties 
heeft bijna iedere gemeente 
vanaf januari 2015 sociale 
wijkteams: teams van 
professionals die buurtbewoners 
bijstaan in de zorg en problemen 
rond werk en inkomen. In korte 
tijd is het aantal gemeenten in 
Nederland dat kiest voor bieden 
van zorg en ondersteuning in de 
vorm van sociale (wijk)teams 
explosief toegenomen. 
Gemeenten hebben de handen 
vol aan alle veranderingen, 
bezuinigingen en de nieuwe 
taken die zij krijgen met de 

Wijkcoaches:  
a. De gemeente kan een wijkteam in eigen beheer organiseren 

door het wijkteam in dienst te nemen of vanuit 
de jeugdhulpaanbieder te laten detacheren. Dan is de 
verantwoordelijkheid voor medewerker en zorgkwaliteit 
bij de gemeente geregeld; 
b. Zorgaanbieders vormen in opdracht van een gemeente 

een wijkteam waarmee de aansturing door de gemeente  
wordt geregeld via een samenwerkingsovereenkomst 
met het wijkteam; 
c. Een soort tussenvorm tussen a en b: de gemeente en 

aanbieders werken samen doordat een gemeente-ambtenaar 
de zorgverleners uit het wijkteam rechtsreeks 
binnen dat wijkteam aanstuurt.                           (VNG,2013) 
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invoering van de Participatiewet, de Jeugd wet en de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO). Ze zijn op zoek naar een manier om zorg en ondersteuning dicht bij de 
burger te organiseren en gefragmenteerde hulp voor zorgbehoevenden en Multi 
probleemgezinnen tegen te gaan. Gemeenten staan voor de grote opgave om hun zorgstelsel 
op een geheel andere manier vorm te geven. In toenemende mate kiezen zij daarbij voor het 
inzetten van sociale (wijk)teams (Van Arum & Lub,2014). Wijkcoaches zullen samen met 
cliënten (buurtbewoners) gaan kijken of zij zelf, of met behulp van bijvoorbeeld hun omgeving, 
oplossingen kunnen vinden voor hun problemen. Wanneer een wijkcoach dit niet alleen kan 
oplossen, dan kan de wijkcoach de cliënt verbinden met gespecialiseerde hulp op het gebied 
van jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor ouderen en langdurig zieken. Sociale 
wijkteams kunnen worden ingezet als eerste aanspreekpunt in de buurt (Skipr,2015).  
 
86 procent van alle Nederlandse gemeenten hebben een contract of afspraken met sociale 
wijkteams over te verrichten werkzaamheden. Afspraken gaan vooral over de inzet van 
mensuren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘’Sociale wijkteams in vogelvlucht’’ dat kennisinstituut 
Movisie deed in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (Van Arum & 
Lub,2014).  
 
Wijkteams zijn steeds meer in opkomst. Dit heeft te maken met de grootschalige decentralisatie, 
hierdoor is er meer behoefte aan integrale en generalistische aanpak. De wijkcoaches bieden 
bewoners ondersteuning en ontwikkelingskansen. Het doel is om de cliënten weer de regie te 
geven over hun eigen leven en stappen te laten zetten in de maatschappij. Om als professional 
naar bevind van zaken te kunnen handelen is van belang dat de wijkcoach hier toe door hun 
omgeving in staat worden gesteld. De wijkcoaches moeten beschikken over voldoende 
bevoegdheden om hulp en ondersteuning die ze nodig achten in gang te kunnen zetten. Waar 
nodig moetende wijkcoaches kunnen terugvallen op contactpersonen of organisatie en instelling 
die hen ondersteunen, adviseren en zorg dragen voor de uitvoering van beslissingen.  
Vanuit het uitgangspunt van één gezin, één hulpverlener, één plan bestaat het sociale wijkteam 
uit generalisten die in staat zijn om problemen op verschillende domeinen aan te pakken. De 
inrichting van het wijkteam vraagt daarom om een ‘nieuwe’ professional met een ‘nieuwe’ 
functieomschrijving: De integrale sociale werker. Een cultuur omslag in het denken van de 
wijkcoach is noodzakelijk voor de nieuwe werkwijze (VNG,2013).  

- De integrale sociale werker is in staat om:  
- Burgers proactief te benaderen; 
- Ondersteuningsvragen vroegtijdig te signaleren; 
- Vragen vanuit gezinnen te verhelderen; 
- Eén gezinsplan, één plan van aanpak, het plan uit te voeren en waar nodig bij te 

stellen; 
- Eigen kracht en kracht van het systeem(netwerk) van de burger zo volledig mogelijk 

te benutten; 
- Kennis hebben van gespecialiseerde ondersteuningsmogelijkheden binnen de 

gemeente, om daar waar nodig noodzakelijk door te kunnen verwijzen of in te 
schakelen.       

 
De Beroepscode van de NVMW kan voor de maatschappelijk werkers in het wijkteam een 
richtsnoer zijn om na te gaan of de manier waarop het wijkteam is georganiseerd hen 
voldoende houvast biedt om hun beroep goed uit te oefenen (NVMW, 2012).  
 
Een familie die hulp vraagt aan de gemeente wordt, afhankelijk van de hulpvraag, in de meeste 
gevallen in contact met een maatschappelijk werker (wijkcoach) gebracht. De wijkcoach is de 
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contactpersoon voor gezinnen met een zorg/hulpvraag. Tijdens het eerste gesprek aan de 
keukentafel brengt de wijkcoach met het gezin aan de hand van een reeks onderwerpen en 
vragen de nul situatie van het gezin in kaart en leggen samen afspraken vast; dit wordt het 
gezinsplan genoemd. De hulpverlener stelt een gezinsplan op, met bijvoorbeeld als 
uitgangspunt regie langzaam terug geven aan de cliënt (of diens ouders/verzorgers) en 
psychologische begeleiding. In de huidige situatie is er dus één hulpverlener nauw betrokken. 
Het gezinsplan, waar doelen en afspraken in staan over de hulpverlening, wordt regelmatig 
geëvalueerd. Daarnaast hebben hulpverlener en gezin op verschillende manieren contact; via 
gesprekken, maar ook via mail en telefoon(Samen1plan, z.j.). De Wijkcoach App, waar het 
gezinsplan digitaal te vinden zal zijn en die te allen tijde getoond kan worden, zal 
ondersteunend kunnen zijn bij het gezinsplan. 
 
2.4 Conclusie theoretisch kader  
Deelvraag 1: Wat zijn de actuele ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering in de 
hulpverlening? 

Er zijn in de loop der jaren vele termen ontstaan die het gebruik van internettechnologie in de 
zorg en welzijn proberen te beschrijven. Bijvoorbeeld: digitale hulpverlening, e-hulp, online hulp, 
online hulpverlening, e-health en e-mental health. E-health is het ruimste begrip. De Raad voor 
de Volksgezondheid en Zorg (2002) definieert het als: “Het gebruik van nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, en met name internet technologie, om gezondheid en 
gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’’. Technologie heeft de laatste jaren een 
flinke ontwikkeling doorgemaakt en is nog steeds in beweging. In de hulpverlening wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van applicaties en het internet.  
 
De huidige trends en ontwikkelingen in de zorg- en hulpverlening hebben betrekking op het 
efficiënt werken. De meest actuele trends zijn: toenemende vraag naar zorg, sociale media 
krijgt een grotere rol, de client wordt meer betrokken (participatie), meer transpiratie gewenst 
over rapportages, zorgmedewerker wil werkomgeving met snellere toegang tot kennis (collega’s 
en informatie) en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online (video) communicatie. 
Steeds meer organisaties maken gebruik van bijvoorbeeld online hulpverlening. Dat dit ook 
aansluit bij de cliënt van nu blijkt uit onderzoek van Netwerk Online Hulp (2011): online 
hulpverlening is tussen 2008 en 2011 verdrievoudigd.  
 
Deelvraag 2: Wat is er bekend over de mogelijkheden en beperkingen van digitale 
mobiele applicaties voor de hulpverlening? 

De communicatie verloopt via een smartphone waardoor enkel letters en leestekens worden 
gebruikt. Door het ontbreken van enthousiaste reacties vergroot het de kans op misverstanden. 
Bij een online hulpverleningsgesprek is er primair sprake van verbale communicatie; er is 
eerder op kans op ruis. Het is daarnaast belangrijk om rekening te houden met cliënten die het 
niet prettig vinden om te communiceren via de computer of smartphone. Online hulpverlening 
heeft mogelijkheden en beperkingen die in het theoretisch kader uitgebreid beschreven zijn.  
 
Voordelen van online hulpverlening zijn vooral flexibiliteit, tijdsonafhankelijk, laagdrempeligheid 
en vanuit vertrouwde omgeving hulp inschakelen (Schalken, 2012). Online hulpverlening is 24 
uur per dag beschikbaar; dit maakt het mogelijk dat op elk gewenst moment de cliënt en/of 
hulpverlener ondersteuning kan krijgen. Ze kunnen beide in eigen tempo werken en het zo vaak 
teruglezen of beantwoorden als ze zelf willen. Online hulpverlening stelt cliënten in staat om hun 
eigen behandeling vorm te geven. Door de fysieke afstand tussen cliënt en hulpverlener wordt 
online hulpverlening als anoniem ervaren. Hierdoor zijn cliënten meer open in het bespreken 
van hun problemen/gevoelens. 
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Nadelen van online hulpverlening zijn eerder kans op ruis door geen face-to-face contact, 
veiligheid internet, cliënten en hulpverleners moeten de kennis en vaardigheden hebben van het 
internet en een cliënt moet gemotiveerd zijn voor hulp (Schalken, 2012). Een aantal 
beperkingen in de online hulpverlening is het ontbreken van het non-verbale (houding, motoriek 
en gezichtsuitdrukking) en paralinguaal (stem, intonatie en pauzes). Tot slot zijn digitale 
apparaten nooit helemaal te vertrouwen: zij kunnen storingen in het systeem hebben of defect 
raken. 
 
In een online contact vindt alleen verbale communicatie plaats. Online hulpverlening vraagt om 
zelfstandigheid en discipline van de cliënten en hulpverleners. Voor sommige mensen is online 
hulpverlening niet geschikt. Er zijn mensen die geen toegang hebben tot het internet of het niet 
begrijpen van de technologie. Dit is echter een kleine groep, aangezien veel Nederlanders 
internet gebruiken op bijvoorbeeld een Smartphone (Volkskrant, 2013).  
 
Met de opdrachtgever is afgesproken dat onder deze deelvraag de Wijkcoach app werd 
toegelicht. De wijkcoach app is een ondersteunende applicatie voor de wijkcoach. Met de app 
kan de wijkcoach sneller, goedkoper en effectiever integrale doelen in het gezin behalen. De 
wijkcoach app is een digitaal schrijfblok met aansluiting op databanken die volledig naar wens 
van de gemeenten ingevuld kunnen worden. De app is een leegraamwerk dat door de 
gemeenten zelf van content voorzien kan worden. Het wordt een app genoemd, maar de 
applicatie worden online in een besloten omgeving beschikbaar gesteld voor de wijkcoach, 
gemeenten en gezinnen. Verschillende thema’s kunnen in de applicatie behandeld worden. De 
app is een voorportaal voor het registratiesysteem van de gemeente. Met het registratiedeel 
wordt de plek waar de wijkcoaches de gezinsplannen opstellen en beheren bedoeld. De 
applicatie wordt aangeboden aan de gemeenten. Zij kunnen de applicatie tegen betaling 
gebruiken. De gemeente kan binnen de app mee kijken met de wijkcoaches en inzien welke 
zoekopdrachten in het databankdeel gegeven worden. De resultaten kan de gemeenten 
vervolgens gebruiken om het informatieaanbod aan te vullen. De app wordt daadwerkelijk 
gebruikt door de wijkcoaches die binnen de gemeente actief zijn; zij zijn samen met de cliënt de 
hoofdgebruikers van de applicatie (Notitie Wijkcoach app, 2014). 
 
Deelvraag 3: Wat is het profiel van een wijkcoach? 

Zoals beschreven in de aanleiding van dit onderzoek, richt dit onderzoek zich op de transitie. De 
Nederlandse gemeenten zullen vanaf 2015 meer wijkteams inzetten. Wijkcoaches zullen samen 
met cliënten (buurtbewoners) gaan kijken of zij zelf, of met behulp van bijvoorbeeld hun 
omgeving, oplossingen kunnen vinden voor hun problemen. Dit vraagt om een ‘nieuwe’ 
professional met een ‘nieuwe’ functieomschrijving (VNG,2013). De wijkcoach is de 
contactpersoon voor hulpbehoevende gezinnen/cliënten.  
 
Eén van de verplichtingen van het jeugdbeleid is dat het gezin recht heeft op een gezinsplan 
wanneer er problemen ontstaan en het gezin hulp nodig heeft. Een familie die hulp vraagt van 
de gemeente wordt, afhankelijk van de hulpvraag, in de meeste gevallen in contact met een 
wijkcoach gebracht (Samen1plan, z.j.). De hulpverlener stelt een gezinsplan op; met als 
uitgangspunt regie langzaam terug geven aan het gezin. Er is slechts één plan per gezin op 
maat. Het biedt grip en overzicht voor de gezin/cliënt en voor de hulpverlener. De cliënten en/of 
het gezin hebben een actieve rol, dit wordt gestimuleerd door de wijkcoach. Het sociale netwerk 
kan ook betrokken worden in het plan, ook dit wordt gestimuleerd door de wijkcoach met het 
oog op de transitie (participeren). 
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Hoofdstuk 3: Methode van het onderzoek 

Dit hoofdstuk beschrijft de vorm van het onderzoek. Er wordt aandacht besteed aan de methode 
van het onderzoek. Er wordt beschreven wat het onderzoek type van dit onderzoek is en wordt 
er ingegaan op de populatie en steekproef. In het laatste deel van dit hoofdstuk worden de 
onderdelen; instrumenten, procedure, methode analyseren, betrouwbaarheid, geldigheid en 
ethische overwegingen van dit onderzoek beschreven.  
 
3.1 Onderzoeksmethode  
De korte termijn doelstelling van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de wensen en 
behoeften van de gemeenten t.a.v. de applicatie de Wijkcoach app. In hoofdstuk 3 en 4 van dit 
onderzoek zijn de wensen en behoeften van de onderzochte Nederlandse gemeenten t.a.v. de 
Wijkcoach app beschreven. De onderzochte gemeenten worden beschreven in de populatie. 
Wanneer de korte termijn doelstelling behaald is, zullen de resultaten inzicht geven in hoeverre 
de implementatie van de Wijkcoach app in de Nederlandse gemeenten gewenst is. Het advies 
van de Nederlandse gemeenten zullen zwaar wegen bij het (door)ontwikkelen van de applicatie. 
De lange termijn doelstelling van dit onderzoek is: het inzetten van de mobiele applicatie, de 
Wijkcoach app, door de Nederlandse gemeenten.  
 
Er is daarom gekozen voor een kwalitatief diepte onderzoek. Kenmerken van een kwalitatief 
onderzoek zijn o.a. inzicht krijgen in hoe de mensen de werkelijkheid ervaren, beleven en 
betekenis eraan geven. Het perspectief, begrip of de interpretatie van de respondenten staan 
centraal in dit kwalitatief onderzoek. Bij een kwalitatief onderzoek is de onderzoeker 
nieuwsgierig naar de betekenis die de respondenten er zelf aan geven(Migchelbrink, 2006). Bij 
dit onderzoek is het relevant om verschillende visies en meningen van gemeente ambtenaren in 
kaart te brengen, deze visies wegen zwaar bij het (door)ontwikkelen van de applicatie. Bij dit 
onderzoek is er voor een kwalitatief onderzoek gekozen, omdat er onderzocht gaat worden wat 
de wensen en behoeften zijn bij de implementatie van de Wijkcoach app in de Nederlandse 
gemeenten. In Nederland bestaat er, zover bekend bij opdrachtgever, nog geen applicatie 
speciaal ontworpen voor wijkteams (en hun cliënten). Er zal, naast de wensen en behoeften, 
onderzocht worden of de Wijkcoach app wel degelijk een nieuw idee is en/of er op dit moment 
gewerkt wordt met andere soorten (mobiele) applicaties. Het is daarom nog niet bekend of de 
Nederlandse gemeenten de Wijkcoach app als gewenst zien. Het diepte onderzoek moet de 
achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de respondenten opleveren en 
wordt er bekend of er al respondenten zijn die met een soort gelijke app bekend zijn. Daarnaast 
kan het inzetten van kwalitatief onderzoek de respondenten laten meedenken over het 
uiteindelijk te leveren product, in dit geval de Wijkcoach app.  
 
3.2 Onderzoek type  
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de 
Nederlandse gemeenten t.a.v. de Wijkcoach app. De opdrachtgever wil graag de mening en 
feedback van de Nederlandse gemeenten vergaren en inzicht krijgen in hoeverre de mobiele 
app als gewenst wordt beschouwd. Dit onderzoek betreft een inventariserend onderzoek. De 
verschillende visies en meningen van de Nederlandse gemeente t.a.v. de Wijkcoach app 
worden geïnventariseerd. Uit dit inventariserend onderzoek worden aanbevelingen gedaan. 
Dit advies wordt door de opdrachtgever geëvalueerd en vanuit daar wordt er gekeken of de 
Wijkcoach app (door)ontwikkeld moet worden, om het vervolgens te integreren in de 
Nederlandse gemeenten.  
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3.3 Populatie  

De populatie van dit onderzoek bestaat uit gemeente ambtenaren in Nederland die belast zijn 
met de WMO en/of jeugd wet (transitie). Hoeveel gemeente ambtenaren in Nederland met deze 
taak belast zijn, is niet bekend. Op 1 januari 2015 is Nederland onderverdeeld in 393 
gemeenten (Wikipedia, 2015). Per gemeente zullen één of meer ambtenaren belast zijn met 
taken rond de WMO. De meeste gemeenten kennen sinds 1 januari 2015 een team van o.a. 
WMO consulenten. Over de grootte van de populatie van dit onderzoek kan niets gezegd 
worden. De populatie is hoogstwaarschijnlijk te groot voor dit onderzoek om binnen de tijd te 
interviewen. In overleg met de opdrachtgever is er een keuze gemaakt om het gebied waar 
gemeenten ambtenaren benaderd worden af te bakenen. Er zullen dus niet gemeente 
ambtenaren in alle Nederlandse provincies benaderd worden, dit zal in de volgende paragraaf 
toegelicht worden.  
 
3.3.1 Steekproef 
Dit onderzoek betreft een doelgerichte steekproef. Volgens de theorie van Migchelbrink (2006) 
wordt de steekproef afgeleid van de populatie, die in de paragraaf hiervoor beschreven is. Er is 
gekozen om totaal twintig verschillende gemeente ambtenaren te interviewen die belast zijn met 
de WMO en kennis hebben van het jeugdbeleid en alle veranderingen sinds januari 2015. In 
overleg met de opdrachtgever zijn gemeenten gekozen. Er is gekozen om gemeente 
ambtenaren die in dienst zijn van de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht 
en Den Haag) te benaderen. Het grootste aantal die benaderd zullen worden zijn gelegen in 
Overijssel. Daarnaast worden grote gemeenten in Gelderland benaderd. In het onderstaande 
tabel zijn de verschillende benaderde Nederlandse gemeenten beschreven: 
 
Almelo Amsterdam 

Deventer Rotterdam 
Enschede Utrecht 

Wierden Den Haag 

Zwolle Zutphen 
Borne Arnhem 

Haaksbergen Apeldoorn 
Losser Ommen 

Hellendoorn Staphorst 
Rijssen-Holten Oldenzaal 

Tabel 1: De Nederlandse gemeenten die worden geïnterviewd  
 
Er wordt gebruik gemaakt van een selecte steekproeftrekking. Dit heeft te maken met het feit, 
dat alle respondenten van het interview geselecteerd worden op basis van criteria. De 
respondenten moeten belast zijn met de WMO en specifieke kennis hebben van het jeugdbeleid 
en veranderingen sinds 2015. Van elke gemeente die in het bovenstaande tabel beschreven 
zijn, wordt er tenminste één gemeente ambtenaar benaderd voor een interview. Er wordt 
rekening gehouden met gemeenten uit de oorspronkelijke steekproef die niet willen mee 
werken. In de volgende tabel is te zien welke gemeenten eventueel benaderd kunnen worden 
voor de interviews als de oorspronkelijke steekproef geen respons geeft of geen medewerking 
wil verlenen. Deze ‘’reserve’’ lijst ziet er als volgt uit: 
 

Raalte Dalfsen 
Dinkelland Steenwijkerland 

Tubbergen Twenterand 
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Zwarte waterland Kampen 
Tabel 2: Reserve lijst gemeenten 
 
3.4 Instrumenten 

Aan de hand van het theoretisch kader is er een operationalisatie gemaakt. Bij de 
operationalisatie is er gebruik gemaakt van kernbegrippen die aansluiten op de hoofd- en 
deelvragen. Uit de operationalisatie zijn topics voortgekomen en op basis daarvan 
interviewvragen opgesteld. In bijlage 1 is te zien wat de operationalisatie van dit onderzoek is. 
In bijlage 2 zijn de topics en interviewvragen te zien. Bij de interviews wordt een half 
gestructureerde vragenlijst gehanteerd. De half gestructureerde vragenlijst is een 
dataverzamelingstechniek waarin de vragen die worden voorgelegd van te voren zijn 
geformuleerd (Migchelbrink,2006). De half gestructureerde vragenlijst houdt in dat de 
onderwerpen die tijdens het interview aan bod komen van te voren vast liggen, maar de 
antwoorden niet. Er wordt ruimte gecreëerd voor eigen inbreng van de respondenten. Door 
middel van doorvragen gaan de onderzoekers de diepte in tijdens het gesprek. De topic 
(onderwerp) lijst, is een checklist om er zeker van te zijn dat alle onderwerpen aan bod komen.  
De interviewvragen zullen worden afgeleid van de deelvragen die in hoofdstuk 1 beschreven 
zijn. Er wordt tijdens de interviews doorgevraagd om zoveel mogelijk diepgang en informatie te 
krijgen.  
 
Aan het begin van het interview wordt eerst een inleiding gegeven over wie de onderzoekers 
zijn, wat het onderzoek is, doelstelling van het onderzoek en hoelang het interview ongeveer 
gaat duren. Wanneer dit besproken is en er geen vragen meer zijn van de respondenten wordt 
het interview afgenomen. Tijdens het interview wordt gebruik gemaakt van een voicerecorder, 
zodat het interview later kan worden geanalyseerd en er een verbatim kan worden geschreven. 
Alle interviews krijgen een datum, een gemeente naam, en een nummer. Tijdens het interview 
wordt gevraagd of de respondent anoniem wil blijven of dat de naam erbij geschreven mag 
worden. Als een respondent dit niet wil wordt de naam niet beschreven bij de resultaten, om zo 
de anonimiteit te waarborgen. In bijlage 3 is de uitnodiging die via de e-mail verstuurd wordt 
opgenomen.  
 
3.5 Procedure  

De gemeenten in tabel 1 zijn benaderd door telefonisch contact. De onderzoekers hebben 
daarna een algemene e-mail geschreven waarin kort uitgelegd staat waar het onderzoek over 
gaat, wie er geïnterviewd moet worden (hiermee wordt de functie bedoeld), en hoelang het 
interview duurt. De algemene e-mail staat in bijlage 3. Wanneer een gemeente niet wil 
meewerken aan het onderzoeken is er nog een reserve lijst. De gemeenten in tabel 2 worden in 
dat geval benaderd. Bij geen gehoor wordt er direct contact opgenomen per e-mail. 
 
Tijdens de contacten met de gemeenten is er aangelopen tegen non-respons. Nadat er 
nogmaals telefonisch contact is opgenomen werden er ook herinneringen verstuurd via de e-
mail. Er was nog geen tot weinig respons. Samen met de opdrachtgever is nogmaals gekeken 
naar eventuele contactpersoon binnen de gemeente, deze zijn ook benaderd. Er zijn uiteindelijk 
slechts vier respondenten die mee wilden werken aan het onderzoek. Vanwege de vertraging 
en tijdspad is er voor gekozen om geen nieuwe uitnodigingen te versturen. Met de vier 
respondenten is een afspraak gepland.  
 
Aan het begin van elke interview hebben de onderzoekers zich voorgesteld en is het onderzoek 
uitgelegd. Vervolgens werd er mondelinge toestemming gevraagd om het interview op te nemen 
en gevraagd of de respondenten anoniem wilden blijven. Met de gemeenten is afgesproken dat 
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zij niet bij naam worden benoemd in het onderzoek. In plaats daarvan wordt de naam van de 
gemeente in dit onderzoek gebruikt, hiermee gingen de gemeenten akkoord. Nadat de 
interviews zijn afgenomen is er gestart met de data-analyse. Bij het labelen is er gekeken naar 
antwoorden die relevant waren voor de vraagstelling van het onderzoek. Hieruit zijn hoofd- en 
sublabels gekomen. Om de sublabels te verduidelijken is bij elk sublabel een fragment 
toegevoegd. Voor dit onderzoek is een logboek bijgehouden waarin staat wanneer, met wie en 
hoe vaak er contact is opgenomen: deze is terug te vinden in bijlage 4. Omdat dit onderzoek 
zich richt op verschillende gemeenten in Nederland, is er rekening gehouden met de reistijd. 
 
Tijdens de eerste fase van dit onderzoek werd er getracht om twintig Nederlandse gemeenten 
te onderzoeken. De respons via de mail is niet erg hoog: veertien van de 27 benaderde 
gemeenten hebben gereageerd op de uitnodigingsmail die te vinden is in bijlage 3. Echter 
gaven tien van de veertien ambtenaren aan, die een mail hadden terug gestuurd, dat er geen 
interview kon plaats vinden. Daarentegen waren de reacties over het onderwerp van het 
onderzoek over het algemeen positief. Verschillende ambtenaren gaven aan dat zij het 
onderwerp ‘’interessant’’ vonden, maar dat zij op dit moment niet deel konden nemen. De meest 
genoemde reden, had te maken met de decentralisatie. Zij gaven aan dat er op dit moment 
meer werk ligt dan de WMO- en jeugdconsulenten aan kunnen; prioriteit lag bij de 
decentralisatie. Tot slot stuurde drie gemeenten de onderzoekers door naar wijkteams. Echter 
zijn wijkcoaches, zoals in hoofdstuk drie beschreven staat, niet de doelgroep van dit onderzoek. 
Nadat dit via de mail opnieuw uitgelegd werd, hebben de desbetreffende drie gemeenten geen 
reactie meer terug gestuurd. Het hele overzicht van het logboek die betrekking heeft op het in 
contact komen met de doelgroep is te vinden in bijlage 4.  
 
Tijdens twee van de vier interviewen bleek dat de sneeuwbalmethode een nieuwe optie was om 
nieuwe respondenten te krijgen. De sneeuwbalmethode houdt in dat de ene respondent een 
geschikte volgende aan brengt (‘’kruiwagen’’) (Michgelbrink,2006). De gemeenteambtenaren 
van de gemeente Almelo en Enschede gaven aan dat zij meer mensen intern, maar ook extern, 
kende die dit onderzoek interessant zouden vinden. Echter viel deze optie tot het in contact 
komen met respondenten weg, omdat er na de interviews geen contact meer is opgenomen. 
 
3.6 Methode van analyseren van gegevens 

Tijdens het onderzoek is ervoor gekozen om de interviewen op te nemen met een 
voicerecorder. De onderzoeker schrijft het interview achteraf letterlijk uit in een Word document. 
Na het uitwerken van het interview zullen de niet relevante passages worden doorgestreept. De 
niet relevante passages zijn passages die geen antwoorden geven op de deelvragen. Op die 
manier wordt het overzichtelijk wat wel of niet relevant is voor de beantwoording van de 
hoofdvraag. Er zullen dus enkel passages uit de interviewen worden gedestilleerd die antwoord 
geven op de deel- en hoofdvraag. In het document wordt de tekst in delen opgesplitst die bij 
elkaar horen. Er is een tabel gemaakt waarin de fragmenten per vraag gesorteerd worden. De 
fragmenten worden van een label voorzien. Bij het labelen worden de fragmenten voorzien van 
een naam, omschrijving en fragmentnummer. Dit zorgt ervoor dat de resultaten makkelijker 
opgezocht kunnen worden (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Bij het labelen wordt 
voortdurend stilgestaan bij de hoofdvraag. Het label geeft duidelijk weer voor welke vraag het 
betreft. Om het overzichtelijk te maken wordt er een labelschema opgesteld. In het labelschema 
wordt duidelijk welke fragmenten betrekkingen hebben op welke vragen, zie bijlage 5.  
 
3.7 Validiteit en geldigheid  

Het onderzoek moet controleerbaar en herhaalbaar zijn. Om de betrouwbaarheid van dit 
onderzoek te vergroten worden alle stappen die gezet worden, keuzes die gemaakt worden, 
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opgeschreven en verantwoord. Het gaat om de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid in de wijze 
van werken. Toevallige factoren die de resultaten kunnen vertekenen, moeten zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Een voorbeeld: tijdens het interview in het gemeentehuis is er een grote 
bijeenkomst, waardoor het rumoerig kan zijn, hierdoor kan de respondent zich niet 
concentreren. Dit is een situatie die invloed kan hebben op de resultaten van het onderzoek 
(Migchelbrink,2006). 
 
Bij dit onderzoek wordt gevraagd naar de visies en meningen van gemeente ambtenaren. De 
vragen van de vragenlijst worden open opgesteld. De respondenten kunnen hierdoor langer de 
tijd nodig hebben om de vragen te beantwoorden, omdat er langer nagedacht wordt over het 
antwoord. Er wordt de diepte in gegaan. Alle interviews zullen plaatsvinden op een 
gemeentehuis: de eigen werkplek van de respondenten. Hierdoor bevindt de respondent zich in 
een veilige en herkenbare omgeving. Dit kan eventuele spanningen bij de respondent 
wegnemen. De interviews worden opgenomen om deze terug te kunnen luisteren voor het 
verwerken van de interviews. Tijdens het interview worden geen suggestieve vragen gesteld en 
moeten de onderzoekers objectief blijven om de geldigheid van dit onderzoek te vergroten. Er 
wordt tijdens de interviews doorgevraagd om zoveel mogelijke diepgang en informatie te 
krijgen.  
 
Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van een logboek. Alle contacten, vorderingen en 
strubbelingen zijn hierin genoteerd. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de resultaten. Het 
logboek is terug te vinden in Bijlage 4. 
 
3.8 Interne en Externe geldigheid 

De geldigheid betreft het vertrouwen in de inhoud van de gegevens: het waarheidsgehalte van 
de gegevens. Geldigheid wil zeggen dat de verzamelde gegevens, resultaten, de onderzochte 
wereld weerspiegelen (Migchelbrink,2006). Het is belangrijk de begrippen te operationaliseren 
tot de juiste interviewvragen en een keuze te maken wie er wordt geïnterviewd om een 
antwoord te krijgen op de vragen. Om de geldigheid van dit onderzoek te vergroten worden 
gemeente ambtenaren benaderd die belast zijn met de WMO. Met de uitkomsten van interviews 
wordt uiteindelijk een antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: “Wat zijn de 
wensen en behoeften t.a.v. de Wijkcoach applicatie?”. Door het bevragen van twintig gemeente 
ambtenaren worden er verschillende visies weergegeven. Er worden verschillende 
invalshoeken verzameld en gebruikt voor de resultaten van dit onderzoek. Dit onderzoek wil zo 
goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Er zal regelmatig 
contact zijn over de voortgang van dit onderzoek. Hierdoor kunnen eventuele onjuistheden door 
de opdrachtgever op tijd worden gesignaleerd.  
 
De interviewvragen worden aan de hand van de theoretische deelvragen geoperationaliseerd. 
Met de operationalisatie worden topics (kernbegrippen) opgesteld. Aan de hand van deze topics 
worden interviewvragen opgesteld. Deze vragen worden gecontroleerd door de opdrachtgever 
en de docent om te voorkomen dat de vragen onjuist zijn, of het niet bereiken van de juiste 
antwoorden door de verkeerde vraagstelling. Op deze manier zijn de interviewvragen juist en 
kunnen ze gesteld worden aan de respondenten. Er wordt gebruik gemaakt van een half 
gestructureerde vragenlijst. Dit is een dataverzamelingstechniek waarin de vragen die worden 
voorgelegd van te voren zijn geformuleerd (Migchelbrink, 2006). De onderwerpen die tijden het 
interview aan bod komen liggen vast maar de vragen en antwoorden niet. Er wordt hierdoor 
ruimte gecreëerd voor eigen inbreng van de respondenten.  
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Voor dit onderzoek is een logboek bijgehouden waarin staat wanneer en met wie en hoe vaak 
er contact is opgenomen, deze is terug te vinden in bijlage 4.  
 
3.9 Ethische overwegingen 
Er zal gevraagd worden of de gemeente ambtenaar (bij naam) anoniem gewenst te blijven. In 
het geval dit gewenst is dan wordt alleen de gemeente en functie beschreven. Hierdoor kan de 
gemeente ambtenaar zich niet gedwongen voelen om tijdens bepaalde onderwerpen een 
correct antwoord te geven. Er zal meer ruimte ontstaan voor betrouwbare antwoorden. 
Uiteindelijk moeten de resultaten van de interviews een antwoord geven op de hoofdvraag van 
dit onderzoek. “Wat zijn de wensen en behoeften t.a.v. de Wijkcoach applicatie?”.  
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek ‘’de Wijkcoach App’’ beschreven. De 
resultaten zijn met behulp van de uitkomsten van de interviews geformuleerd. De vragen die 
tijdens dit half gestructureerde (diepte) interview gebruikt zijn, zijn terug te vinden in bijlage 2. 
Daarnaast is in bijlage 5 het labelschema met de hoofd- en sublabels die uit het interview 
gekomen zijn en de verschillende antwoorden van de vier respondenten te vinden. De 
antwoorden die antwoord geven op de hoofd- en deelvragen, van de respondenten, zullen 
geciteerd worden in dit hoofdstuk.  
 
4.1 Respondenten 

De doelgroep van dit onderzoek zijn ambtenaren werkzaam bij een Nederlandse gemeente, die 
belast zijn met de WMO en/of het jeugdbeleid in zijn of haar takenpakket heeft zitten. De vier 
ambtenaren die geïnterviewd zijn, zijn werkzaam bij de volgende gemeente met als functie: 

- Almelo: Projectmanager; 
- Staphorst: WMO consulent en project adviseur; 
- Enschede: beleidsmedewerker Maatschappelijke ondersteunin; 
- Helendoorn: Praktijkbegeleider en coördinator aan zorgconsulenten Maatschappelijke 

ondersteuning. 
 
4.2 Resultaten praktische deelvragen 

In deze paragraaf worden de resultaten beschreven die betrekking hebben op de praktische 
deelvragen en hoofdvraag van dit onderzoek. De resultaten worden geciteerd en beschreven. 
Met behulp van de deelvragen wordt uiteindelijk antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit 
onderzoek. De praktische deelvragen van dit onderzoek luiden:  

1) Op welke wijze heeft de applicatie de Wijkcoach App meerwaarde voor de gemeenten; 
2) Wat vinden gemeenten belangrijke thema’s/punten in de applicatie de Wijkcoach App?;  
3) Hoe zouden de gemeenten de applicatie willen integreren?  

 
4.2.1 Meerwaarde  
In deze paragraaf worden de resultaten van de eerste praktische deelvraag beschreven. De 
eerste praktische deelvraag luidt als volgt: 
 

‘’Op welke wijze heeft de applicatie de Wijkcoach App meerwaarde voor de gemeenten?’’ 
 

Deze praktische deelvraag heeft als doel inzicht te geven in hoeverre de mobiele applicatie, de 
Wijkcoach app, gewenst is en of het van toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente. Alle 
vier de respondenten hebben antwoord gegeven op de vragen, behorende bij deze deelvraag. 
Eén van de volgende respondenten ziet de Wijkcoach app als meerwaarde en vatte het als 
volgt samen: ”Ik denk dat het uiteindelijk minder werk oplevert en dat het meer past bij de cliënt 
van de toekomst. Ik vind het eigenlijk heel raar dat we soms nog met pen en papier naar de 
mensen toe gaan. Vooral binnen het jeugdbeleid past dit zeker. Maar ook binnen een hele grote 
groep mensen die binnen de AWBZ of WMO vallen die gewend zijn met computers en telefoons 
te werken.’’ Eén van de gemeenten geeft aan dat ze het nog niet weten omdat het nog niet 
wordt gebruikt. “Ik denk zeker wel dat het waarde heeft. Maar voor wie precies en wat je er 
precies in moet zetten. Moet je het meenemen in de praktijk en dan kijken bij wie past dit wel en 
bij wie niet en wat zullen wij erin willen hebben en wat allemaal niet”. Dezelfde gemeente geeft 
aan waar precies ze de meerwaarde van inzien: “Ik denk dat we de meerwaarde meer zien dat 
als team van zeven mensen het IPAD hebben en op elke plaats waar we ook zijn dezelfde 
informatie van dezelfde cliënt hebben. Ter plekke(..)”. 
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Eén van respondenten gaf aan dat het doel van de applicatie moet zijn: tijdbesparing. Een print 
functie zou hierbij aan mee moeten dragen. Wanneer de applicatie deze functie niet beschikt, 
kost de applicatie even veel tijd als het werken met pen en papier en zien ze er geen 
meerwaarde in: het document moet dan opnieuw over getypt worden, dit kost veel tijd aldus de 
respondent.  
 
Alle vier de gemeenten gaven aan dat de gemeente, en de daarbij aangesloten wijkteams, geen 
gebruik maken van mobiele applicaties maar met de komst van de digitalisering hier wel een 
visie op hebben. Echter gaf één gemeente aan dat er een idee is bij de desbetreffende 
gemeente om een mobiele applicatie te ontwikkelen. Alle vier de respondenten gaven aan dat 
de gemeenten nog erg zoekende zijn hoe zij de decentralisatie in goede banen moeten leiden. 
De Wijkcoach app werd tijdens deze zoektocht als ondersteuning genoemd: ‘’Wat voor vorm; 
een systeem moet ondersteunend zijn. Het is niet leidend. Maar bij optimale ondersteuning zou 
de gemeente hier belang bij kunnen hebben’’. Tot slot werd het woord ‘’verslaglegging’’ door 
alle vier de respondenten gebruikt. De respondenten zouden de applicatie als ‘’totaal bundel’’ 
willen zien: zowel voor communicatieve als voor praktische doeleinden. 
 
4.2.2 Thema’s en functies 
De volgende paragraaf geeft de resultaten weer van de tweede praktische deelvraag: 

 
“Wat vinden gemeenten belangrijke thema’s/punten in de applicatie de Wijkcoach app?” 

 
Deze praktische deelvraag heeft als doel inzicht te geven in de behoefte van de gemeenten op 
het gebied van de invulling van de Wijkcoach app. Drie respondenten gaven op deze praktische 
deelvraag antwoord. Eén van de respondenten gaf aan hier geen goed antwoord op te kunnen 
geven. Deze respondent lichte het als volgt toe: “(..) de wensen en behoeften krijg je vaak als je 
er mee aan het werk bent. Dus je kunt bijna niet standaard zeggen van: dat wil ik erin hebben 
als je er nog niet mee gewerkt hebt. Je begint ergens mee en dan denk je van dit kan er ook wel 
in (..)”. 
 
De overige drie respondenten konden thema’s en/of functies noemen die zij als belangrijk of 
essentieel zien voor de Wijkcoach app. De volgende thema’s/functies zijn benoemd: 

- Eigen kracht;     - Printfunctie; 
- Wonen;     - Deskundigheid; 
- Onderwijs;     - Zoekfunctie; 
- Financiën;      - Chatfunctie; 
- Dossier;     - Ondersteuningsplannen; 
- Agendafunctie;    - Toegang voor cliënt. 

 
4.2.2.1 Thema’s  
Uit de antwoorden kwam naar voren dat de respondenten het belangrijk vinden dat het 
ondersteuningsplan, ook wel gezinsplan, behandelplan en/of familieplan genoemd, de rode 
draad van de applicatie moet worden. Onder het ondersteuningsplan verstaat men: de 
hulpverleningsvorm, situatieschets van cliënt, hulpvraag van cliënt, betrokken professionals, 
afspraken en doelen (actiepunten). Eén van de respondenten zegt het volgende over het 
ondersteuningsplan: “Bijvoorbeeld welke hulpverlening er in moet, wat moet er gebeuren, 
ondersteuningsplan. Dat zal allemaal in die applicatie moeten staan maar ook bijvoorbeeld wat 
er met de familie is. Als ouders van de cliënt bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten dan 
moet dit er ook in staan(..)”.  
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Het thema ‘’eigen kracht’’ in de applicatie, werd door de vier respondenten als belangrijk thema 
gezien. Eigen kracht, in de hulpverlening ook wel empowerment genoemd, houdt in dat er 
gekeken wordt naar de eigen kracht van de cliënt. Binnen de eigen kracht moeten twee 
hoofdvragen gesteld worden: wat kan de cliënt zelf ondernemen? En wat kan het systeem 
(omgeving) hierin betekenen?. Naast informatie over deze twee vragen werd het volgende 
gezegd: “(..)onder eigen kracht ook gevuld moet worden met dingen die er te doen zijn in de 
buurt. Dan gaat het niet om hulpverlening maar wel waar ze gebruik van kunnen maken. Stel 
iemand is eenzaam en er is een wandelclub. Dat soort simpele dingen(..)”. De gemeenten 
vonden dit een belangrijk thema omdat cliënten dan middels de applicatie voorzieningen 
kunnen opzoeken.  
 
4.2.2.1 Functie  
Eén van de respondenten benoemde dat de applicatie niet alleen vanuit het referentiekader van 
de professionals ontwikkeld moet worden, maar ook vanuit het referentiekader van de cliënt. De 
desbetreffende respondent verantwoorde dit als volgt: “De app zou een mooie bundel kunnen 
zijn, maar wel in ‘’Jip en Janneke taal’’(...) als ik er zo naar kijk: ‘’eigen kracht’’ is meer 
hulpverleningstaal. Ik zou het eenvoudiger maken voor de cliënt. ‘’Wat te bereiken’’ 
bijvoorbeeld. ‘’lange termijn’’ ‘’korte termijn’’ ‘’afspraken’’. Een plan gaat verder dan een bak met 
afspraken, maar uiteindelijk wil je samen iets bereiken: die verbinding. Er zijn afspraken tussen 
meerdere partijen. Wie doet wat? Dat zou ik er graag terug in willen zien. En wat als er niets 
gebeurt? Wat gebeurt er dan? Zeg maar iets met scenario’s: wat als? Iets met consequenties. 
Dat zijn begrippen die nu niet in de app terug komen”.  
 
Dat de cliënt ook een regisserende rol moet krijgen, bleek ook uit de volgende uitspraak:  
‘’Privacy van de applicatie speelt wel een grote rol, de cliënt moet altijd in zijn eigen dossier 
mogen”. Niet alleen in de applicatie moet de cliënt een belangrijke leidende rol hebben, maar 
ook in de ontwikkeling van de applicatie; één respondent zegt hier het volgende over: “Maar de 
cliënt moet daar leading in zijn. Dus als jullie aangeven de gemeente is leading zie ik dat liever 
andersom. Want als het over mij zou gaan zou ik het belachelijk vinden dat de gemeente kan 
beslissen wat er in moet staan in de applicatie(..)”. Ook de andere drie respondenten gaven 
duidelijk aan de wens te hebben dat de cliënt inzage in de applicatie krijgt. Naast de 
bovengenoemde reden, ook om de chatfunctie te kunnen gebruiken in de app. Deze chatfunctie 
wordt in de laatste paragraaf uitgebreider beschreven. 
 
Eén van de respondenten vindt het belangrijk dat het huidige aanbod wordt geordend en 
duidelijk wordt waar en bij elke professional deze deskundigheid te vinden is. Hier werd het 
volgende over gezegd: “zeg maar van wanneer je een beroep op iemand doet. Dus dan heb je 
soms iemand met een jongeren met een beperking en iemand “een wijk coach” heeft daar 
misschien wel heel veel kennis, ervaring mee. En dan zou je even willen bellen van goh pak ik 
het op deze manier goed aan? Wij vragen van onze wijkcoaches dat ze heel veel zaken 
oppakken. En we zijn dus op zoek naar iets waarin ze dat van elkaar kunnen vinden. Dat je dus 
iemand kunt vinden met de deskundigheid en hebben we die in huis zeg maar. Is er 
bijvoorbeeld een collega die mij daarmee kan helpen? Naar z’n app zijn wij op zoek(..)”. Deze 
respondent vindt het belangrijk dat er een zoekfunctie op de applicatie komt waarmee de 
deskundigheid, binnen de gemeente, te vinden is: “(..) juist dat ze dan kunnen zien wie welke 
deskundigheid heeft. Dat zou een hele goede aanvulling zijn”. 
 
Een ‘’print knop’’ werd als praktische functie benoemd. De desbetreffende respondent gaf aan 
dat zij het belangrijk vindt dat de applicatie een print functie heeft, waardoor je bijvoorbeeld het 
ingevulde ondersteuningsplan kan uitprinten. Aansluitend gaf de respondent aan dat het doel 
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van de applicatie moet zijn: tijdbesparing. Een print functie zou hierbij aan mee moeten dragen. 
Wanneer de applicatie deze functie niet beschikt, kost de applicatie even veel tijd als het 
werken met pen en papier: “(..)het document moet ook dan opnieuw over getypt worden, dit 
kost veel tijd” aldus de respondent.  
 
Naast de bovengenoemde functie is er met alle respondenten gesproken over een chatfunctie. 
Tijdens het eerste interview werd over dit onderwerp enthousiast gesproken door de 
respondent. Hulpverlening via de chat staat centraal in de onlinehulpverlening, dit blijkt ook uit 
de theorie in het theoretisch kader. Er is ervoor gekozen om dit onderwerp mee te nemen, 
tijdens de daaropvolgende interviews, in de topiclijst. Eén van de respondenten was bekend 
met een chatfunctie: een stichting waarmee deze respondent samen werkt maakte ook gebruik 
van een chatfunctie: “Een chatfunctie. Dat kan wel inderdaad maar dat kan nu ook al wel via de 
online hulpverlening(..). Echter bleken de wijkteams bij de vier onderzochte gemeenten niet te 
werken met een chatfunctie: ‘’het heeft nog niet een plek binnen de wijkteams maar dat zou ik 
me wel kunnen voorstellen(..)”.  
 
Twee respondenten gaven aan dat een chatfunctie niet ten koste moet gaan van het ‘’face to 
face’’ contact. Eén van de respondenten vatte het als volgt samen: “Als je die frustraties even 
weg kan tikken op een chat met een hulpverlener, en dit kan even een kort antwoord zijn: goed 
dat je het aangeeft, we komen er dan en dan op terug. Dan is de druk van de ketel. Dan is het 
effect van zo’n app, met in dit geval een chatfunctie, goed. Je moet niet het gevoel hebben dat 
zo’n app de hulpverlener gaat vervangen”.  
 
4.2.4 Integratie  
Tot slot heeft deze paragraaf betrekking op de derde, en tevens laatste, praktische deelvraag: 
 

“Hoe zouden de gemeenten de applicatie willen integreren?” 
 
Deze praktische deelvraag heeft als doel inzicht te geven waarvoor de gemeenten de applicatie 
willen gebruiken en binnen welk beleid de applicatie de ‘Wijkcoach app’ past. Ook op deze 
laatste praktische deelvraag verkregen de onderzoekers van de vier respondenten de volgende 
antwoorden: één van de respondenten gaf aan dat de naam ‘’de Wijkcoach app’’ bij haar/zijn 
gemeente voor verwarring zou kunnen zorgen. De gemeente waarbij deze respondent 
werkzaam is spreekt niet van wijkcoaches, maar van zorgconsulenten. De cliënten zouden, 
wanneer de app Wijkcoach heet, in de war kunnen raken door de naam: ‘’wie en wat is nou 
weer een wijkcoach?’’. Deze gemeente werkt met zorgconsulenten. Aansluitend geeft deze 
respondent aan dat er eerst een pilot moet worden gedaan, voordat de gemeente overtuigd is. 
Privacy en of de applicatie minder werk oplevert zijn twee onderwerpen die aangetoond moeten 
worden. Wanneer de tijd van de pilot verlopen is, zou zij graag een evaluatie zien: wat zijn de 
voor- en nadelen? Daarnaast voegde zij daar aan toe dat de gemeente overtuigd moet worden 
op het gebied van privacy en financiën. Dit zijn twee punten die bij alle respondenten als 
belangrijk worden ervaren: “Maar er zijn dan een aantal dingen die ik dan graag uitgewerkt wil 
zien. Op het gebied van financiën, privacy, gezinsplan of dat daadwerkelijk zo uit de applicatie 
kan rollen(..)”. 
 
Op de vraag hoe de gemeente Almelo de applicatie wil integreren wordt hier het volgende over 
gezegd: “Ik kan wel zeggen waar ik zelf tegen aan loop; als ik het heb over die 
doorontwikkeling. Ik zou het heel erg mooi vinden dat wij in de hele stad Almelo: één plan van 
aanpak hebben. Of het nou een gezinsvoogd, een maatschappelijk werker, procesmanager, wie 
er ook met een klant van de gemeente Almelo bezig is: die werkt volgens een plan van 
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aanpak(..). Degene die daarbij ondersteund is kan een vrijwilliger zijn, een maatschappelijk 
werker of een eerste lijn hulpverlener. En die is dan bezig in het zelfde plan van aanpak op dat 
gebied en als er dan wat bij komt dan hebben we ook een totaal plan. Dat zou ik heel erg mooi 
vinden als daar een soort systeem van was. Dat kan Menscentraal zijn of een bepaalde 
applicatie die dat op die manier genereerd”.  
 
Daarbij vindt de respondent het belangrijk dat de applicatie aan het huidige systeem kan 
worden gekoppeld: “Maar dan wel gekoppeld aan de huidige systemen. Ik denk dat dat niet 
zomaar veranderd worden. Het is al zo complex. Dus dat verwacht ik niet(..)”. Alle vier de 
respondenten delen de mening dat de applicatie gekoppeld moet worden aan een bepaald 
systeem. Een andere respondent zegt hier het volgende over: “Ik kan me heel goed voorstellen 
dat je een soort app heb en dat ik heel snel op mijn telefoon kan zien wat er op het leefgebied 
‘’werk’’ voor mijn klant in staat. Maar goed er is wel een keuze gemaakt voor een bepaald 
systeem. Ik denk niet dat er heel snel een keuze wordt gemaakt om een ander systeem te 
kiezen. Maar wel een verlengstuk van een systeem (..)”. Niet alleen het koppelen aan het huidig 
systeem van de gemeente maar ook het belangrijk vinden van andere professionals die gebruik 
kunnen maken van de applicatie werden benoemd door een respondent: “Ja en politie en 
wijkagent noem maar op.. het zou dan mooi zijn als iedereen z’n applicatie heeft en ik ben op 
huisbezoek geweest ik noem maar even wat(..), ik typ in de applicatie het één en ander in dan 
hoef ik het niet via de mail over te dragen en hoeven we niet bij elkaar te gaan zitten. Maar mijn 
collega’s die ook bij dit gezin zijn betrokken die krijgen dan een dingetje van hé er is weer wat 
binnen gekomen”. 
 
Drie van de respondenten zijn onder de indruk van de applicatie, zien hier meerwaarde in en 
kunnen een antwoord geven over de integratie van de applicatie. Bij het laten zien van de 
voorbeeld schermen van de applicatie waren de respondenten enthousiast: “Dat zou juist heel 
mooi zijn. Als ik dit zo zie: dan is het wel echt nog een stap dichterbij: letterlijk aan de 
keukentafel. Hier zou ik wel van onder de indruk zijn als ik dit echt zou zien. Ook als cliënt 
zijnde: ik log in op wat er van mij wordt verwacht. Ja mooi, heel ideaal plaatje lijkt mij, ik zou het 
wel ondersteunen”. 
 
Naast de drie respondenten die de applicatie graag ontwikkeld zouden willen zien, vindt de 
vierde respondent de applicatie voor de haar gemeente nog een brug te ver: “Ik denk dat men 
daar heel verschillende over denkt. Ik denk ook echt dat de digitalisering nog zover weg is. Alles 
ligt nog op stapeltjes. Sommige gemeenten zijn daar wel verder in. Ik weet van collega’s die het 
zelfde werk doen in Groningen die worden met een laptop en telefoon op pad gestuurd(..)”. “Ik 
denk dat we de meerwaarde meer zien dat als team van zeven mensen een IPAD hebben en 
op elke plaats waar zij ook zijn dezelfde informatie van dezelfde cliënt hebben. Ter plekke. Dat 
zou ik als meerwaarde zien. Maar voor de cliënt zeer beperkt”. 
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Hoofdstuk 5: Conclusie  

In dit hoofdstuk worden de conclusies op de praktische deelvragen en de hoofdvraag van dit 
onderzoek beschreven. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘’ ’Wat zijn de wensen 
en behoeften van de Nederlandse gemeenten ten aanzien van de mobiele applicatie de 
Wijkcoach app?’’ In paragraaf 5.1 wordt antwoord gegeven op de praktische deelvragen. 
Daaropvolgend wordt in paragraaf 5.2 de conclusie van de hoofdvraag beschreven. In 
paragraaf 5.3 worden de aanbevelingen van het onderzoek weergegeven. De sterkte- en 
zwakte analyse worden in paragraaf 5.4 beschreven. Tot slot is in paragraaf 5.5 een discussie 
beschreven.  
 
5.1 Conclusies praktische deelvragen 

In hoofdstuk 2 van dit onderzoek zijn de theoretische deelvragen beantwoord. In deze paragraaf 
zijn de conclusies van de praktische deelvragen van het onderzoek beschreven. Deze 
paragraaf wordt onderverdeeld in: 

- Praktische deelvraag 1: Meerwaarde; 
- Praktische deelvraag 2: Thema’s en functies; 
- Praktische deelvraag 3: Integratie.  

 

5.1.1 Praktische deelvraag 1: Meerwaarde  
Allereerst wordt er een conclusie geschreven over de praktische deelvraag 1. Deze praktische 
deelvraag luidt als volgt: 
 

“Op welke wijze heeft de applicatie meerwaarde voor de gemeenten?” 
 
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van dit onderzoek beschreven. Uit de antwoorden van de 
respondenten kwam naar voren dat de Wijkcoach app wel degelijk als meerwaarde voor de 
desbetreffende gemeenten wordt gezien. Zij zien de mobiele applicatie, de Wijkcoach app, als 
ondersteunend instrument voor de (toekomstige) hulpverlener. Aansluitend gaven alle 
respondenten aan dat bij hun gemeente nog niet gebruikt word gemaakt van mobiele 
applicaties, in het algemeen en, voor wijkteams. Er kan dus geconcludeerd worden dat bij de 
vier Overijsselse gemeenten die onderzocht zijn kansen liggen voor de Wijkcoach app: 

- De gemeenten geven aan dat zij de Wijkcoach app tijdbesparend vinden, dit komt 
terug uit de literatuur; Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bewijst bijvoorbeeld, 
dat computers hulpverleners veel papierwerk en telefoongesprekken kunnen 
besparen(Dijkmans van gunst, 2008).  

- De gemeenten hebben belang bij goed functionerende wijkteams, waarin optimaal 
gebruik wordt gemaakt van het netwerk (het systeem). De focus ligt op het 
versterken van eigen regie bij burger, zelfredzaamheid, participatie (werken en 
meedoen naar vermogen), het sociale netwerk en buurtkracht(VNG,2013). Zij 
denken dat de Wijkcoach app hierin een ondersteunende rol kan vervullen; 

- De Wijkcoach app sluit aan op de cliënt van de toekomst, aldus de gemeenten; 
 
Echter bleek één gemeente een gelijksoortige applicatie, als de Wijkcoach app, te willen 
ontwikkelen: hoe betrouwbaar of hoe ver de ontwikkeling van deze applicatie is, wist de 
respondent niet te benoemen. Daarnaast gaf de gemeente Staphorst aan de Wijkcoach app wel 
als een meerwaarde te zien, maar gaf daarbij aan de angst te hebben dat de hulpverlening 
hierdoor onpersoonlijker wordt. Uit de literatuur van Kling (2007) wordt digitale hulpverlening 
enerzijds gezien als verrijking, maar anderzijds roept het bij hulpverleners vaak weerstand op. 
Zo zijn er kritische geluiden te horen van hulpverleners die de hulpverlening onpersoonlijk 
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vinden worden, door de invloed van digitalisering. Niet alleen onpersoonlijk maar ook is het niet 
voor iedereen geschikt. Ook gaf deze gemeente aan dat de app wantrouwen kan oproepen bij 
een cliënt. Deze gemeente ziet de Wijkcoach app vooral slagen als communicatief middel: ‘’dat 
professionals ter plekke dezelfde informatie hebben over dezelfde cliënt’’. Deze gemeente 
maakte van alle onderzochte gemeenten het minste gebruik van digitale technologieën. Bij deze 
praktische deelvraag zijn er tijdens het onderzoek een aantal kansen en beperkingen helder 
geworden. De respondent van de gemeente Almelo gaf aan dat de applicatie niet zomaar 
zonder enige samenwerking zou kunnen slagen. Hiermee werd gedoeld op de huidige 
systemen waarmee veel gemeenten op dit moment samenwerken. Bij de gemeente Almelo gaat 
het om het systeem VIS2 en Menscentraal. De Wijkcoach app kan ondersteuning bieden en van 
meerwaarde zijn, mits de applicatie gekoppeld kan worden aan een huidig systeem. 
Gemeenten kopen niet een product in bij een nieuwe aanbieder, maar vaak wel bij een 
bestaande aanbieder; dit heeft te maken met lopende financiële stromingen bij de huidige 
systemen die gebruikt worden.  
 
5.1.2 Praktische deelvraag 2: Thema’s en functies  
In deze paragraaf wordt er een conclusie getrokken, die betrekking heeft op de volgende 
praktische deelvraag:  
 

“Wat vinden gemeenten belangrijke thema’s/punten in de applicatie de Wijkcoach App?” 
 
De respondenten hebben tijdens het interview begrippen opgenoemd die zij belangrijk vonden 
voor in de Wijkcoach applicatie. Deze begrippen zijn door de respondenten kort toegelicht. Uit 
deze toelichtingen kan gesteld worden dat de Wijkcoach app een aantal hoofdtaken moet 
hebben, het gaat om de volgende taken: 

- Het tonen/invullen van het ondersteuningsplan; 
- Communicatieve doeleinden; 
- Praktische doeleinden;  

 
Het tonen/invullen van het ondersteuningsplan: dit wordt gezien als de belangrijkste functie die 
de Wijkcoach app moet bezitten. Het ondersteuningsplan moet makkelijk te vinden zijn voor 
zowel professional als cliënt. De applicatie moet eenvoudig, te begrijpen en toegankelijk zijn 
voor de cliënten. Het is belangrijk dat de cliënten in de applicatie kunnen om zijn of haar 
gegevens te zien. Dit heeft te maken met de privacywet(cbpweb,2001). Uit de resultaten kan 
geconcludeerd worden dat onder het ondersteuningsplan de lange- en korte termijndoelen, 
hulpvraag, situatie en gegevens cliënt, overzicht netwerk en afspraken van zowel cliënt als  
professional(s) moet bezitten.  
 
Communicatieve doeleinden: uit de resultaten van de interviewen op dit gebied kan 
geconcludeerd worden dat de app niet moet functioneren om enkel de communicatie te 
verbeteren tussen hulpverlener en cliënt, maar ook om de communicatie tussen professionals 
beter te laten verlopen: elke professional moet bijvoorbeeld kunnen inzien waarom de cliënt een 
aantal dagen geleden in contact is gekomen met een wijkagent. De wijkagent moet op zijn beurt 
kunnen rapporteren waarom hij in contact is gekomen met de cliënt, zodat de andere 
professionals dit terug kunnen zien in de Wijkcoach app. Kort samengevat: één leidende manier 
voor het plan van aanpak, die iedereen gebruikt.  
 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat een chatfunctie als grote meerwaarde wordt gezien 
door de onderzochte gemeenten, mits de privacy gewaarborgd is. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen makkelijker over persoonlijke en gevoelige onderwerpen/problemen praten wanneer zij 
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anoniem zijn; dit gevoel van anonimiteit biedt het internet(Schalken,2012). Gemeenten zien 
deze functie als ventilerend, vraag-antwoord gericht en om afspraken te maken. Echter moet 
het ‘’face to face’’ contact voldoende aandacht blijven krijgen volgens de gemeenten.  
 
Er kan geconcludeerd worden dat een professional andere professionals moet kunnen vinden in 
de applicatie: dit kunnen professionals zijn die al betrokken zijn bij de cliënt, maar ook 
professionals die nog ingeschakeld kunnen worden. In het laatste geval zou er een lijst van de 
sociale kaart van de gemeente op de app te vinden moeten zijn. Echter werden twee 
verschillende suggesties gegeven om deze functie te implementeren: een apart thema voor de 
sociale kaart en een zoekfunctie (aangesloten op databanken en/of Google). 
 
Tot slot kan geconcludeerd worden dat de applicatie een sociale kaart van de verschillende 
wijken moet implementeren. Op deze ‘’sociale wijkkaart’’ moet te vinden zijn waar een cliënt 
terecht kan als hij/zij activiteiten wil gaan volgen, buurtvoorzieningen, vrijwilligers werk wil doen 
of hulp nodig heeft van een bepaalde instantie/organisatie (ordening hulpaanbod). Deze functie 
zou bevorderend kunnen zijn bij de empowerment(eigen kracht).  
 
Praktische doeleinden: één gemeente concludeerde dat een printfunctie binnen de applicatie 
tijdbesparend zou zijn. De printfunctie zou bijvoorbeeld een plan van aanpak, of gegevens van 
de cliënt beschreven in de Wijkcoach app, moeten printen. Tot slot kan er gesteld worden dat 
de applicatie voldoende moet aansluiten bij de cliënt. Hierbij moet gedacht worden aan 
taalgebruik. Geen moeilijke woorden gebruiken voor in de applicatie. De cliënt moet een 
regisserende rol krijgen wat tevens aansluit op één van de speerpunten van de transitie 
(participeren: ‘’op eigen kracht’’).  
 
5.1.3 Praktische deelvraag 3: Integratie  
In deze paragraaf wordt er een conclusie getrokken, die betrekking heeft op de volgende 
praktische deelvraag:  
 

“Hoe zouden de gemeenten de applicatie de Wijkcoach App willen integreren?” 
 
De respondenten hebben tijdens het interview opgenoemd wat zij belangrijk vinden en hoe zij 
de applicatie willen integreren. De één wil eerst een pilot draaien en de ander zou graag eerst 
wat uitgewerkt willen zien. Er kan geconcludeerd worden dat het belangrijk is om per gemeente 
te gaan kijken of de naam de ‘Wijkcoach applicatie’ bij de gemeente past. Gemeente 
Hellendoorn geeft aan dat zij niet werken met wijkcoaches maar met zorgconsulenten. Als de 
applicatie dan de ‘Wijkcoach applicatie’ wordt genoemd dan kan dat verwarring zorgen bij de 
cliënten. Omdat zij dan geen wijkcoach hebben maar een zorgconsulent. Drie van de 
respondenten zien het wel zitten met de applicatie. Voor de gemeente Staphorst is dit nog een 
brug te ver en kon helaas geen antwoord geven op de vraag hoe zij de applicatie willen 
integreren. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemeenten het belangrijk vinden 
dat de applicatie gekoppeld wordt aan de huidige systemen. Het huidig systeem kan niet 
zomaar veranderd worden en daarom zal de applicatie zo ontwikkeld moeten worden dat deze 
gekoppeld wordt aan het huidig systeem van de gemeenten. Daarnaast werd ook genoemd dat 
het niet alleen een belangrijke applicaties is voor de cliënten en wijkcoaches maar ook voor 
andere systemen. Bijvoorbeeld; politie, huisarts, wijkagenten etc. De gemeenten zijn er van 
overtuigd dat dit tijd gaat opleveren en dit sneller en gemakkelijker werkt. Wanneer er dan een 
instantie betrokken is bij de cliënt wordt dit allemaal genoteerd middels de applicatie. Zo is de 
volgende instantie op de hoogte wat er is gebeurd en wat er eventueel gedaan moet worden.  
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Uit de resultaten van hoofdstuk vier kan geconcludeerd worden dat de applicatie een 
meerwaarde is voor de gemeenten. De gemeenten willen de applicatie gaan inzetten mits hier 
een goede voorbereiding aan vast zit. De privacy van de cliënt en een beveiligde omgeving 
speelt een grote rol voor de applicatie. Uit de literatuur van Schalken (2012) blijkt ook dat Online 
en op het internet veel dingen worden opgeslagen, denk hierbij aan wachtwoorden, gegevens 
en informatie van cliënten en instellingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het belangrijk 
is dat onbevoegden geen toegang tot deze gegevens kunnen krijgen en dat cliënten 
vertrouwelijk omgaan met gegevens achter laten en of vertellen. Cliënten moeten zelf kunnen 
bepalen wie wel of wie geen gegevens mag zien. Daarnaast zijn digitale apparaten nooit 
helemaal te vertrouwen; zij kunnen kapot gaan of defect raken. Volgens de gemeenten zal de 
applicatie in eerst instantie als pilot gaan werken. Daar zal gekeken moeten worden hoe de 
applicaties werkt en wat de mogelijkheden en/of beperkingen zijn van de applicatie. Na de pilot 
zou er dan beslist kunnen worden of ze door gaan met de applicatie. Voordat de applicatie 
ingezet kan worden zouden ze meer informatie willen zien van de applicatie. Informatie die de 
onderzoekers de gemeenten niet konden vertellen. Er werd gevraagd naar de financiën van de 
applicatie, hoe het zit met de privacy waarborging van de applicatie en of er daadwerkelijk 
geprint kan worden met de applicatie. Hier waren de onderzoekers niet van op de hoogte.  
 
5.2 Conclusie hoofdvraag  
In deze paragraaf is de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoordt met behulp van de 
conclusies op de deelvragen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
 
’Wat zijn de wensen en behoeften van de Nederlandse gemeenten ten aanzien van de mobiele 

applicatie de Wijkcoach app?’’  
 

Om de wijkcoach applicatie te kunnen optimaliseren is er in dit onderzoek gekeken naar de 
wensen en behoeften van de gemeenten. Het blijkt uit de resultaten dat de gemeenten een visie 
hebben op de digitalisering maar nog geen applicaties hebben ontwikkeld. Het doel van de 
Wijkcoach applicatie is ondersteuning bieden voor de wijkcoaches, ofwel zorgconsulenten. 
Gemeenten zien hier duidelijk een meerwaarde van in maar willen eerst een uitgewerkt model 
zien en/of een pilot. In eerste instantie moest er antwoord gegeven worden of de gemeenten de 
Wijkcoach als een gewenst instrument zien. Door middel van de praktische deelvragen kan er 
geconcludeerd worden dat er behoefte is aan een applicatie. Met name voor communicatieve, 
verslaglegende en praktische doeleinden. De wensen en behoefte liggen voornamelijk op de 
volgende gebieden, dit zijn thema’s, functies en wensen die als belangrijk werden beschouwd: 

- Eigen kracht;     - Dossier (verslaglegging); 
- Wonen;     - Deskundigheid; 
- Onderwijs;     - Zoekfunctie; 
- Financiën;      - Chatfunctie; 
- Print functie;     - Ondersteuningsplannen; 
- Agendafunctie;    - Toegang voor cliënt. 

 
In Bijlage 8 staan de belangen van de gemeenten t.a.v. de wijkcoach applicatie. Het 
toekomstbeeld van de gemeenten gaat per wijk, gebied of populatie uit van een wijkteam dat 
dichtbij de burger staat. Het wijkteam is in staat om integraal ondersteuningsvragen in de wijk 
op te vangen: ieder huishouden één gezinsplan en één hulpverlener. De focus ligt op het 
versterken van eigen regie bij burger, zelfredzaamheid, participatie, het sociale netwerk en 
buurtkracht (VNG,2014). Het gezinsplan moet de rode draad van de Wijkcoach applicatie zijn. 
Daarnaast gaat de, als het aan de gemeenten ligt, regierol naar de cliënt; de app moet 
aansluiten bij de cliënt (taal en toegankelijkheid). Ook wordt de app geschikt als ondersteunend 
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instrument gezien. De Wijkcoach app zou passen binnen de onderzochte gemeenten, mits de 
app als pilot kan bewijzen dat het goed functioneert (op bijvoorbeeld het waarborgen van 
privacy). De applicatie zou eerder slagen en tot zijn recht komen wanneer het wordt gekoppeld 
aan een bestaand systeem (bijvoorbeeld VIS2 en Menscentraal). Er kan geconcludeerd worden 
dat de gemeenten behoefte hebben aan een mobiele applicatie als de Wijkcoach app. 

5.3 Aanbevelingen  

In deze paragraaf zijn de aanbevelingen beschreven vanuit de resultaten en conclusies voor de 

opdrachtgever.  

1. Digitale applicaties blijken een belangrijke aanvulling in het zorgtraject in het huidige 
jeugdbeleid. Op basis van de interviews onder de gemeenten komt naar voren dat 
gemeenten niet veel gebruik maken van mobiele applicaties, echter is hier wel interesse 
in. De bekendheid van de digitale applicaties in de zorg kan verder worden vergroot. Het 
is niet alleen belangrijk om aan te geven dat er applicaties bestaan maar, ook welke 
meerwaarde de Wijkcoach applicatie levert. Het is belangrijk dat deze verspreid word 
onder de gemeenten. Hierbij kan gedacht worden aan een informatiebijeenkomst voor 
gemeenten en wijkcoaches waarin de Wijkcoach applicatie wordt toegelicht; 

2. Richt een beschermende applicatie omgeving in waarin wijkcoaches met cliënten en 
naasten de applicatie kunnen gebruiken. Informeer de cliënten dat een beveiligde 
omgeving hun privacy beschermt en blijf hier voor waken;  

3. Het is relevant om te inventariseren welke professionals of wijkcoaches affiniteit hebben 
met de wijkcoach applicatie. De onderzoekers hebben nu een onderzoek gericht op de 
gemeente, het is belangrijk om te inventariseren wat de wijkcoaches van de applicatie 
vinden; zij worden de hoofdgebruikers. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de 
wijkcoaches om duidelijk te krijgen hoe de applicatie goed kan aansluiten bij hun eigen 
werkwijze. Zij zouden op hun beurt de wensen van de cliënten in kaart kunnen brengen; 

4. Als aanbeveling voor de (door)ontwikkeling van de applicatie willen de onderzoekers 
aanbevelen te kijken naar de mogelijkheden in de applicatie voor bijvoorbeeld een online 
cliënten dossier. Uit de resultaten kwam helder naar voren dat de gemeenten het 
belangrijk vinden dat het gezinsplan de rode draad van de applicatie moet worden. Uit 
de interviews met de gemeente blijkt dat ze de meerwaarde van de applicatie zien dat er 
een behandelplan geïmplementeerd wordt. Namelijk dat de cliënten de eigen regie 
houden over het dossier. Laat de cliënten leading zijn; 

5. Uit onderzoek blijkt dat mensen makkelijker over persoonlijke en gevoelige 
onderwerpen/problemen praten wanneer zij anoniem zijn; dit gevoel van anonimiteit 
biedt het internet (Schalken, 2012). Ideaal zou zijn dat er een chatfunctie komt waarin de 
cliënt kan communiceren met zijn of haar hulpverlener; 

6. Tijdens dit onderzoek is er naar voren gekomen dat dit onderzoek nog te vroeg was. 
Gemeenten zijn nog niet (voldoende) gedigitaliseerd en zijn druk met het inspelen op de 
decentralisatie/transitie. Een aanbevelingen is om het overgangsjaar niet te gebruiken 
voor dit onderzoek. Maar een nieuw onderzoek te starten gedurende het schooljaar 
2016/2017. In dit onderzoek moet niet enkel de wensen en behoeften van de gemeente 
ambtenaren belicht worden, maar ook de wijkcoaches. 



Pagina | 38  

 

5.4 Sterktes en zwaktes van het onderzoek 

In deze paragraaf worden de sterktes en zwaktes van het onderzoek beschreven.  
 
5.4.1 Sterktes  
Aan het einde van het interview werd de vraag gesteld of de respondenten nog op- of 
aanmerkingen hebben. De respondenten kregen de mogelijkheid zaken te benoemen die niet 
aan bod waren gekomen tijdens het interview. De interviews werden afgenomen onder 
gelijkwaardige omstandigheden. De afname van de interviews hebben plaatsgevonden in het 
gemeentehuis. Het was een bekend kantoor voor de respondenten waar ze in alle rust hun 
verhaal konden vertellen. De interviews werden individueel afgenomen zodat de respondenten 
elkaar niet konden beïnvloeden. De interviews zijn afgenomen met een voicerecorder. Dit 
vergroot de betrouwbaarheid. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de 
respondent omtrent het tijdstip en datum van het interview. Een ander sterk punt van dit 
onderzoek is dat de onderzoekers samen hebben geïnterviewd. De onderzoekers vullen elkaar 
aan en hebben andere invalshoeken waarop er werd doorgevraagd.  
 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Door middel van de 
verschillende bronnen hebben de onderzoekers geprobeerd meer diepgang te krijgen in het 
onderzoek. Bij dit onderzoek zijn meerdere onderzoekers betrokken. Omdat er sprake is 
geweest van twee onderzoekers is er minder invloed op de resultaten van de interviewvragen. 
Wanneer er onderzoek wordt gedaan door één onderzoeker heeft diegene, bij de 
interviewvragen die gesteld zijn, altijd invloed op de resultaten(Verhoeven, 2011). Er is gebruik 
gemaakt van triangulatie van onderzoekers. Er zijn twee onderzoekers betrokken bij dit 
onderzoek en worden de gegevens vanuit twee perspectieven bekeken.  
 
Naast de conclusies zijn er aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever. Hierdoor heeft de 
opdrachtgever een beeld van wat er nog (door)ontwikkeld moet worden voor de Wijkcoach 
applicatie. 
 
5.4.2 Zwaktes  
Tijdens het afnemen van de interviews kwam naar voren dat er sprake was van overlapping van 
de vragen. Op de verschillende vragen kwamen dezelfde antwoorden naar voren en werden er 
vragen overgeslagen. Daaruit is geconcludeerd dat de vragen niet sterk genoeg geformuleerd 
waren, gevolg dat de respondenten en onderzoekers in herhaling vielen. Tijdens het labelen zijn 
de onderzoekers er achter gekomen dat niet alle vragen relevant waren om de hoofdvraag te 
beantwoorden. Veel informatie die is verkregen werd overbodig. Deze informatie viel af bij het 
schrijven van de resultaten. 
 
Een grote zwakte van dit onderzoek is de respons. Voor dit onderzoek stonden 20 interviews 
gepland. Deze interviews moesten afgenomen worden bij twintig gemeenten. Onder de 
respondenten ontstond helaas een non respons. Vanwege de beperkte tijd is het aantal 
respondenten sterk afgenomen. Wanneer er meer tijd voor dit onderzoek was kon er langer de 
tijd genomen worden om contact proberen te leggen met de gemeenten. De respondenten 
geven aan dat dit onderzoek op dit moment nog te vroeg is i.v.m. de transitie. De gemeenten 
hebben geen tijd voor het onderzoek of reageren niet.  
 
5.5 Discussie  

Dit onderzoek heeft niet het gewenste aantal interviews opgeleverd als vooraf beraamd was. 
Hierbij kan de vraag gesteld worden of de hoeveelheid non-respons te maken heeft met het nut 
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van het onderzoek of te maken heeft met de tijd dat het onderzoek gedaan werd. Verschillende 
gemeenten die niet mee wilden werken met het onderzoek, verklaarde dat zij geen tijd hadden 
voor een interview; een aantal reacties zijn terug te vinden in bijlage 4. De gemeenten 
verklaarde dat zij geen tijd hadden, omdat de decentralisatie voor grote hectiek heeft geleid. 
Aan de andere kant reageerde verschillende gemeenten, die echter niet mee wilden werken 
met het onderzoek, positief op het onderzoek. Het onderzoek werd ‘’leuk’’, ‘’interessant’’ en 
‘’van deze tijd’’ genoemd. Hieruit kan voorzichtig afgeleid worden dat het onderzoek wel degelijk 
nut heeft. Dat het onderzoek nut heeft wordt tevens door de vier gemeenten die wel instemde 
met een interview bekrachtigd: in de resultaten en conclusie van dit onderzoek is namelijk te 
lezen dat de gemeenten de Wijkcoach app als meerwaarde zien voor de gemeenten.  
 
Er zal ingezoomd worden op de tijd waarin dit onderzoek is gedaan. Het onderzoek is midden 
maart 2015 gestart. In april werd de doelgroep benaderd. Vanaf 1 januari 2015 zijn veel taken, 
op het gebied van jeugdzorg en WMO, overgedragen aan de 393 Nederlandse gemeenten. De 
Nederlandse gemeenten werden dus benaderd, vier maanden na het startschot van de 
decentralisatie. Waar zijn de Nederlandse gemeenten de afgelopen maanden mee bezig 
geweest, waardoor zij geen tijd hadden om mee te werken met dit onderzoek? 
 
Chaos, dit woord typeert op dit moment de decentralisatie bij veel Nederlandse gemeenten. 
Daarnaast liggen er verschillende gevaren op de loer. Nederlandse gemeenten hebben 
verantwoordelijkheid gekregen over verschillende zorgtaken. Echter hebben zij hiervoor minder 
geld gekregen, dan in de tijd dat het Rijk deze taken bestuurde. Kortom; gemeenten moeten 
meer taken uitvoeren, met minder geld. Een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (NVG) toont aan dat wanneer de Nederlandse gemeenten de komende jaren niet 
gaan bezuinigingen op de nieuwe zorgtaken er een gat in de Nederlandse begroting van bijna 
vijf miljard euro ontstaat. Daarnaast moeten burgers die zorg vragen in de toekomst meer eigen 
bijdrage betalen (Skipr, 2015). Aan de andere kant weten veel, vooral bejaarde, burgers niet 
waar ze aan toe zijn. Begin februari heeft driekwart van de ouderen nog geen gesprek gehad 
met de gemeente, zij weten dus nog niet of zij dit jaar in aanmerking komen voor bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp. Dit blijkt uit een onderzoek van de Ouderenbond ANBO (Volkskrant, 2015).  
 
Niet alleen waarnemers en burgers in Nederland maken zich zorgen over de toekomst van de 
zorg, ook onderzoekers van het VN Kinderrechtencomité waarschuwde Nederland begin juni 
voor verbrokkeling van de kinderrechtensituatie. Zij waarschuwen voor de grote gevolgen door 
de decentralisatie van de jeugdzorg en concludeerde dat de kwaliteit van o.a. Jeugdzorg aan 
het teruglopen is (Volkskrant, 2015).  
 
Dat het dus een chaos is op het gebied van de zorgtaken bij veel gemeenten, is duidelijk. De 
Nederlandse gemeenten hebben het erg druk, waardoor dit onderzoek niet hun prioriteit was. 
Echter kan de vraag wel gesteld worden of de Wijkcoach app zou kunnen bijdrage aan de 
chaos vermindering in de zorg. Al eerder in dit onderzoek werd beschreven dat de hulpverlening 
een knop om moet draaien en digitaal moet gaan denken. Hierbij kan het volgende discussie 
punt aangekaart worden: ‘’de hulpverlening moet zich meer inzetten voor modernisering’’. 
Hierbij gaat het om de twijfels, die ook in het theoretische kader van dit onderzoek belicht zijn, 
of het digitaliseren van de hulpverlening de verhouding tussen cliënt en hulpverlener aan kan 
tasten of de privacy. Organisaties durven vaak niet de stap te nemen om over te gaan op 
digitaliseren. Uit dit onderzoek blijkt dat de onderzochten gemeenten niet tot nauwelijks gebruik 
maken van digitale technologieën, op het gebied van de wijkteams. Ook is in het theoretische 
kader van dit onderzoek te lezen dat digitalisering van de hulpverlening erg veel kosten en tijd 
kan besparen; thema’s die in deze tijd van bezuinigingen actueel zijn. De organisatie, met al 
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haar hulpverleners, kunnen zelf ook meer ‘’ballen’’ tonen en meer gaan inzetten op 
digitalisering. Dit heeft niet alleen met durf te maken, maar vooral met de mentaliteit die onder 
organisaties en hulpverleners heers: de hulpverleners moeten meer digitaal gaan denken. Want 
alles wijst erop dat de digitale ontwikkelingen de komende jaren alleen nog maar sneller zal 
gaan. De opbouw van de ‘’hulpverlener van de toekomst’’ moet nu gaan beginnen, anders gaat 
Nederland achter lopen op omringende landen. Vooral in Azië en Scandinavië wordt de laatste 
jaren veel gebruik gemaakt van E-Health. Niet alleen hulpverleners en organisaties, maar ook 
de politiek zal meer moeten kijken naar de genoemde landen om de mogelijkheden in 
Nederland te kunnen inschatten. Het nieuwe taakveld van de wijkcoaches is vele malen groter 
dan het taakveld van voor de decentralisatie. Een ondersteunende app als de Wijkcoach app 
sluit aan op de ‘’hulpverlener van de toekomst’’, omdat het online, kosten- en tijdbesparend en 
laagdrempeliger is. 2015 zal het begin van een kantelperiode moeten zijn: digitaal denken.  
 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 41  

 

Literatuurlijst 

Arcon, (2014). Sociale wijkteam in Overijssel. Verkregen van: 
http://www.arcon.nl/uploads/pdf/publicaties/Arcon%20-
%20Onderzoek%20Sociale%20Wijkteams%20Overijssel.pdf  
 
Arum, S. van & Lub, V. (2014). Sociale wijkteams in vogelvlucht. Verkregen van: 
https://www.movisie.nl/sites/default/files/Rapport-Sociale-(wijk)teams-State-of-the-Art-
Movisie.pdf 
 

Baarda, B., de Goede, M & Teunissen, J. (2005). Basisboek methoden en technieken: 

handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Wolters-

Noordhoff 

(Berger, M., Leeuwen, M. & Blauw, E. (2013). Generalistisch werken. Verkregen van: 

http://www.nji.nl/nl/Generalistische-werken-rondom-jeugd-en-gezin-Een-analyse.pdf 

CAP, (2012). Het gebruik van sociale media in de zorg. Verkregen van: 
https://www.nl.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/Social_media_0.pdf 
 

CBS, (2010). Nederlandse jongeren zeer actief op sociale netwerken. Verkregen van: 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-

3296-wm.htm 

Cleays, H. (2012). Apps in de hulpverlening. Verkregen van: http://www.online-

hulpverlening.be/blog/2012/online-hulpverlening/apps-in-de-hulpverlening-1/  

CBP, (2001). Wet Bescherming persoonsgegevens. Verkregen van: https://cbpweb.nl/nl/over-
privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens   
 
Cutinha, R. & Nikam, K. (2004). The digital divide: vision and strategy. Journal of Information 
Management, 41, 249-54. 
 
Dijkmans van Gunst, G.J. (2008).  Het is zinloos om het EPD in te voeren als nog maar de helft 

van de artsen digitaal werkt. Verkregen van: 

http://vorige.nrc.nl/opinie/article2087916.ece/Het_is_zinloos_om_het_EPD_in_te_voeren_als_n

og_maar_de_helft_van_de_artsen_digitaal_werkt 

Divosa, (2013). Samenhang drie decentralisaties. Verkregen van: 

http://www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3-decentralisaties 

Fukking, R., Hermanss, J. (2007). Ervaringen met de kindertelefoon; een vergelijking tussen de 

ondersteuning bij de chat en de telefoon. Amsterdam: SCO-KohnstammInstituut.  

Getz, L. (2012). Mobile App Technology for Social Workers. Vol. 12 No.3 P.8  
 



Pagina | 42  

 

Jeugdcloud Appstore. (2013). Over ons. Vekregen van: http://www.jeugdcloudappstore.nl/over-
ons    
 
Kling, M. (2007). Hulpverleners en Computers. Vekregen van: 
http://mijn.bsl.nl/servlet/segment/bsl/mijn-bsl/tijdschriften/12459---maatwerk-2007-
02/hulpverleners-en-computers/687742.html  
 
KNMG, (2011). ‘’Verlichting’’ in de zorg met social media. Verkregen van: 
http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns/Column/107122/Verlichting-in-de-zorg-met-social-
media.htm 
 
Van Rooijen, K., Zwikker, N. & Van der Vliet, E. (2014). Wat werkt bij online hulpverlening. 
Verkregen van: http://www.nji.nl/nl/Wat_werkt_Online_hulp.pdf  
 
Maria Bouverne-De Bie (2005) Bouverne-De Bie, M. (2005). Agogische theorieën (cursus). 
Gent: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.  
 

MF, (2012). De opkomst van mhealt. Verkregen van: 

http://www.marketingfacts.nl/research/detail/de-opkomst-van-mhealth 

Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. SWP: Amsterdam 

Nederlandse Vereniging van de Maatschappelijk Werker (1999). Beroepsprofiel van de 
Maatschappelijk Werker. Utrecht: NVMW. 

Negroponte, N. (1996). Digitaal leven. Amsterdam: Prometheus. 

NOS, (2011). Online hulpverlening fors toegenomen. Verkregen van: 

http://nos.nl/artikel/312007-online-hulpverlening-fors-toegenomen.html 

Notitie Wijkcoach applicatie, (2014). Ontwikkeling Wijkcoach applicatie. Verkregen van: Somaya 

Ben Allouch  

Rapid Circle, (2013). Sociaal intranet en digitale werkplek voor de zorgverlener. Verkregen van: 
http://www.rapidcircle.com/wp-content/uploads/2012/10/Waarom-Office-365-in-Zorg-Sociaal-
Intranet-en-Digital-Mobile-Workplace-Health-Care-Rapid-Circle-Microsoft-v2-printbaar.pdf 
 

Rijksoverheid, (2013). Troonrede 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013.html 

Rijksoverheid, (2014). WMO 2015. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-

ondersteuning-thuis/wmo-2015  

Rotmans, J. ( 2014). Jan Rotmans. Verkregen van: http://www.janrotmans.nl/  

Raad voor Volksgezondheid en zorg. (2002). E-Health in zicht. Verkregen van: 

http://rvz.net/uploads/docs/Advies_-_Ehealth_in_zicht.pdf  

Samen1plan, (z.j.) Over. Verkregen van: http://web.samen1plan.nl/over.html  



Pagina | 43  

 

Schalken, F., Wolters, W., Tilanus, W., van Gemert, M., van Hoogenhuyze, C., Meijer, E., 

Kraefft, E., Brenninkmeijer, M., & Postel, M. (2012). Handboek online hulpverlening. Houten: 

Bohn Stafleu van Loghum. 

Scp, (2013). Efficiëntieverbeteringen in de zorg. Verkregen van: 
http://www.scp.nl/Publicaties/docunr9382 
 

Skipr, (2015). Negen van tien gemeenten zetten wijkteam in.  Vekregen van: 

http://www.skipr.nl/actueel/id21510-negen-van-tien-gemeenten-zetten-wijkteam-in.html  

Skipr, (2015). Gemeenten zitten met een miljardengat. Verkregen van: 

http://www.skipr.nl/actueel/id21044-miljardengat-zet-zorgtaak-gemeente-onder-druk.html 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, (2013). Sociale wijkteams in ontwikkeling. Verkregen 

van: https://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2013/20130805-sociale-wijkteams-in-

ontwikkeling.pdf  

Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het lager 

onderwijs. Den haag: Boom Lemma 

Volkskrant. (2013). Voor het eerst meer mensen met smartphone dan pc. Vekregen van: 

http://www.volkskrant.nl/media/voor-het-eerst-meer-mensen-met-smartphone-dan-

pc~a3561593/  

Volkskrant, (2015). Situatie kinderrechten Nederland baart VN zorgen. Verkregen van: 

http://volkskrant.365247.nl/binnenland/situatie-kinderrechten-nederland-baart-vn-zorgen/ 

Volkskrant, (2015). Keukentafelgesprek over zorg is er nog te weinig. Verkregen van: 

http://www.volkskrant.nl/dossier-commentaar/keukentafelgesprek-over-zorg-is-er-nog-te-

weinig~a3821885/ 

 



Pagina | 44  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Operationalisatie onderzoek wijkcoach applicatie 
 

Wat is er bekend over de mogelijkheden en beperkingen van digitale applicaties voor de 
hulpverlening?  
 

Mogelijkheden    Eenvoudig in gebruik    Toegankelijk  
    Anoniem      Onafhankelijk 

    Tussen behandelingen door   Tijdwinst 24/7 
    Empowerment    Eigen kracht 
    Vanuit vertrouwde omgeving cliënt  

    
Beperkingen     Eerder ruis      Geen non-verbaal 

    Vaardigheden    Kennis van applicaties 
    Toegang tot internet    Online hulpverlening 
 

Wat zijn de actuele ontwikkelingen m.b.t. digitalisering in het sociale domein? 
 

Transitie   Jeugdzorg      Eén gezinsplan 
       WMO      Gemeenten 
  Wijkteams     Wijkcoaches 

  Empowerment    Eigen kracht  
 

Actueel     Decentralisatie     Online hulpverlening 
    Moderne technologie   Internet 
    Mobile application     Applicaties 

   
Wat is het profiel van een wijkcoach? 

 
Wijkcoach     Contact persoon voor gezinnen  Eén gezinsplan  
     Meer verantwoordelijkheid   Integraal werken 

     Generalistische aanpak   Wijkteams 
     Decentralisatie    Wijkcoach meer  

             zichtbaar in wijk  
  

Wat is de wijkcoach applicatie?  

 
Applicatie    Leeg raamwerk     Gemeente zelf vullen 

     Ondersteuning     Wijkcoach 
  Eén gezinsplan     Samenwerking zorg 

     Eenvoudig      Overzichtelijk 

     Eén persoon regie    Plancoördinator   
     Digitaal schrijfblok    Databanken 

     Veilig      Beveiligde omgeving 
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Bijlage 2: Interviewvragen en topiclijst  
 
Bedankt dat u tijd voor ons heeft vrij kunnen maken en dat u wilt meewerken aan dit onderzoek.  
 
Wij zijn twee vierdejaars maatschappelijk werk studenten van de Hogeschool Saxion in 
Enschede die op dit moment een eindonderzoek aan het uitvoeren zijn. Dit onderzoek zal 
worden gedaan in opdracht van Saxion lectoraat ''Health and care'' en staat in het teken van de 
digitalisering van het social work en de inzet van de Wijkcoach Aplicatie. Er zal worden 
onderzocht in hoeverre de Nederlandse gemeenten het integreren van de Wijkcoach App in het 
huidige beleid (WMO etc.) zien zitten. De wijkcoach applicatie zal uiteindelijk door de gemeente 
ingezet moeten worden.  
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de 
gemeenten t.a.v. de applicatie de Wijkcoach App. Het is relevant om verschillende visies van 
verschillende gemeente ambtenaren in kaart te brengen. De Wijkcoach App is een 
ondersteunende app voor de frontlijnwerker zodat deze sneller, goedkoper en effectiever zijn 
integrale doelen in het gezin kan bereiken. De Wijkcoach App is een digitaal schrijfblok met 
aansluiting op kennisbanken die volledig naar wens van de gemeenten gevuld kan worden, 
zodat deze aansluit op het primaire proces van de wijkcoaches in de gezinnen. Het wordt een 
app genoemd, maar de applicatie zal online in een besloten omgeving beschikbaar worden 
gesteld. Gemeenten kunnen de app aanschaffen en krijgen daarmee toegang tot de app. 
Daarnaast is het ook de bedoeling dat de cliënten, het gezin met de app aan de slag 
kunnen(Gezinsplan). Verschillende thema’s kunnen in de app behandeld worden.  
 
Met dit onderzoek worden er twintig verschillende gemeenten geïnterviewd. Uit deze interviews 
hopen wij verschillende visies en meningen te kunnen verkrijgen. Deze visies en meningen 
worden meegenomen in de ontwikkeling van de wijkcoach applicatie. Dit interview zal ongeveer 
een half uur gaan duren. Het interview wordt opgenomen voor eigen gebruik, zodat wij het op 
een later tijdstip kunnen uittypen. Dit is nodig voor de resultaten.  Het interview blijft anoniem 
wanneer de ambtenaar dit wil. Het interview zal dan een nummer krijgen in plaats van een 
naam. Wanneer alle resultaten bekend zijn is het mogelijk om hier een exemplaar van te krijgen 
wanneer u dit wil.  
 
 
Topiclijst  

 
 
 

Jeugdbeleid Mobiele applicaties 
WMO Gebruik technologische applicaties in het 

algemeen bij de gemeente 

Gezinsplan Online hulpverlening 
Samenwerking Wijkcoach applicatie 

Werkwijze gemeente Mogelijkheden applicatie 
Eigen kracht –empowerment Beperkingen applicatie 

Wijkcoach – Wijkteams Hoofdthema’s wijkcoach applicatie 
Ondersteuning wijkcoach Meerwaarde applicatie 

Digitale ondersteuning gemeenten Integratie applicatie 
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Interviewvragen  

Gemeente    : 
Naam     : 
Functie    : 
Aantal jaren werkzaam  : 
 
Technologische toepassingen binnen de gemeente 
Wat verstaat u onder digitalisering in de hulpverlening? 
Van welke technologische toepassingen maakt de gemeente gebruik?  
Worden er bepaalde technologische toepassingen gebruikt binnen het jeugdbeleid? (bijv. door 
medewerkers bij bepaalde systemen) Zo ja, kunt u deze toelichten? 
Worden er op dit moment mobiele applicaties gebruikt binnen uw gemeente? Zo ja, kunt u deze 
toelichten? 
Door wie worden deze applicaties gebruikt, door welke professionals en met welk doel? 
 
Wijkcoach en dagelijkse werkwijze  
Kunt u kort iets vertellen over hoe de huidige werkwijze van de wijkcoach er op dit moment uit 
ziet?  
Op welke wijze worden de wijkcoaches ondersteunt door de gemeente? 
Welke hulpmiddelen/ondersteuning krijgen de wijkcoach vanuit de gemeenten? 
Worden de wijkcoach digitaal ondersteund? Zo ja, kunt u toelichten op welke manier? 
Heeft u ook signalen opgevangen van wijkcoaches dat zij de werkwijze op een bepaalde manier 
willen aanpassen?  
 
Wijkcoach applicatie 
Ziet u  mogelijkheden die een mobiele applicatie zou kunnen vervullen tijdens de huidige 
werkwijze van de wijkcoach?  
Als u kijkt naar het huidige beleid, welke mogelijkheden ziet u in een wijkcoach applicatie?  
Als u kijkt naar het huidige beleid, welke beperkingen ziet u in een wijkcoach applicatie? 
Wat zijn de wensen t.a.v. een wijkcoach applicatie volgens u inzien? Waarom, etc. 
Wat zijn de behoeften t.a.v. een wijkcoach applicatie volgens u inzien? Waarom, etc.  
Waar denkt u dat een wijkcoach applicatie het beste past, bij  welk beleid in uw gemeente?  
Zou een wijkcoach applicatie een meerwaarde voor uw gemeente kunnen zijn?  
Zo ja, in welk opzicht? 
Zo nee, waarom niet?  
(Somaya geeft aan dat we hierbij door moeten vragen naar financiën. Op welke manier dat een 
rol speelt? Iemand enig idee of tips) 
Waar zou u een wijkcoach applicatie voor willen gebruiken? Bv. Gezinsplan? 
Welke thema’s wilt u terug zien in een wijkcoach applicatie? 
Hoe zou u de wijkcoach applicatie willen integreren? Bijv. aansluiten op huidig systeem, een 
platform dat ze nu al gebruiken. 
Als u nu kijkt naar u huidige werkwijze, hoe het beleid nu is opgezet sinds januari, waar denkt u 
dan dat de mobiele applicatie (een wijkcoach applicatie) kan passen? 
Welke rol zou een wijkcoach applicatie voor u kunnen vervullen?   
 
Eind 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
Heeft u verder nog op- en aanmerkingen voor ons? 
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Bijlage 3: Uitnodiging e-mail  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 

Wij zijn twee vierdejaars maatschappelijk werk studenten van de Hogeschool Saxion in 
Enschede die op dit moment een eindonderzoek aan het uitvoeren zijn. 
Dit onderzoek zal worden gedaan in opdracht van Saxion lectoraat ''Health and care'' en staat in 
het teken van de digitalisering van het social work en de inzet van de Wijkcoach Applicatie. Er 
zal worden onderzocht in hoeverre de Nederlandse gemeenten het integreren van de Wijkcoach 
App in het huidige beleid (WMO etc.) zien zitten. Wij zouden heel graag met u in gesprek willen 
gaan om tot nieuwe inzichten te komen, want uiteindelijk zal de Wijkcoach applicatie binnen de 
gemeentes ingezet moeten worden. 
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de 
gemeenten t.a.v. de applicatie de Wijkcoach App. Het is relevant om verschillende visies van 
verschillende gemeente ambtenaren in kaart te brengen. De Wijkcoach App is een 
ondersteunende app voor de frontlijnwerker zodat deze sneller, goedkoper en effectiever zijn 
integrale doelen in het gezin kan bereiken. De Wijkcoach App is een digitaal schrijfblok met 
aansluiting op kennisbanken die volledig naar wens van de gemeenten gevuld kan worden, 
zodat deze aansluit op het primaire proces van de wijkcoaches in de gezinnen. Het wordt een 
app genoemd, maar de applicatie zal online in een besloten omgeving beschikbaar worden 
gesteld. Gemeenten kunnen de app aanschaffen en krijgen daarmee toegang tot de app. 
Daarnaast is het ook de bedoeling dat de cliënten, het gezin met de app aan de slag kunnen. 
Verschillende thema’s kunnen in de app behandeld worden.  
 
Onze vraag is dus of wij u hierover een aantal interview vragen mogen voorleggen. Het 
interview zal ongeveer een halfuur duren. In het geval dat u instemt stellen wij één van de 
volgende date voor: 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18 en 19 mei.  
 
Wij verheugen ons op uw antwoord,  
 
Met vriendelijke groet,  
Cassandra Tiehuis & Daan olde Hanhof 
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Bijlage 4: Logboek contacten  
 
Contact gegevens mogen niet gebruikt worden in het bachelor rapport alleen in het logboek.  
 
Gemeente die meewerkt 

 Datum Gemeente Contactpersoon Medewerking 

01-05-2015 Almelo D. Schutten Interview 8 mei 09.00 
26-04-2015 Enschede A.Hofman Interview 18 mei 11.30 

01-05-2015 Hellendoorn H. Verschoor Interview 18 mei 09.30 
29-04-2015 Staphorst H. Volman  Interview 7 mei 14.30  

 
Gemeenten die NIET meewerken aan het onderzoek 
Datum contact Gemeente Contactpersoon Afgezegd 

24-04-2015 
03-05-2015 
11-05-2015 

Wierden Hilde Spek  11 mei 

29-04-2015 Borne Aart de Vries 30 april 

24-04-2015 Oldenzaal  Mieke Poorthuis 29 april 
29-04-2015 Tubbergen Lennart Amersfoort 6 mei 

29-04-2015 Dinkelland Lennart Amersfoort 6 mei 

29-04-2015 Deventer Natasja Smit 6 mei 
29-04-2015 Utrecht Manon van Dijk + Sanne 

Beekman  
11 mei 

24-04-2015 Amsterdam Guler Pehlivan 1 mei 
29-04-2015 Zwolle Sandra Holtmaat  21 mei 

18-05-2015 Twenterand Leonard Koppelman 19 mei 
 
Reacties 

Dag, 
Dank voor jullie mail.  Als ik het goed lees is jullie aanbod en dus vraagstelling niet van 
toepassing op onze gemeente.  De gemeente Twenterand kent namelijk geen sociale wijkteams 
en wijkcoaches/frontliners maar hanteert een andere (centralere) structuur. Een app hiervoor 
zal dus niet aan de orde zijn.  Desalniettemin wens ik jullie veel succes met het onderzoek!  
Leonard Koppelman 

Voor de gemeente Wierden zal een dergelijke Wijkcoach App niet relevant zijn. De functie van 
wijkcoach is bij ons gesplitst in twee aparte functies. Wij werken op een andere manier dan de 
meeste gemeenten. Verder hebben wij een wijkteam binnen de welzijnslijn; dit wijkteam 
geeft geen indicaties.  
Veel succes verder met jullie onderzoek!  

Hilde Spek 
In verband met andere prioriteiten bedank ik voor deelname aan het onderzoek. Ik wens jullie 
veel succes met de verdere afronding hiervan. 
Lennart Amersfoort 

Ik ontving onderstaande vraag van jullie. Op dit moment heb ik echter geen tijd om een 
interview af te leggen. Als ik het goed begrijp doen jullie een onderzoek naar een soort digitale 
sociale kaart, als dat het is dan hebben we er ook geen interesse in. Dit omdat wij in Borne 
korte persoonlijke lijnen hebben tussen de professionals en andere (bijvoorbeeld vrijwilligers) 
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organisaties in Borne.  
Succes met jullie onderzoek.  
Aart de Vries 

Allereerst hartelijk dank voor uw mail. Het lijkt mij een ontzettend interessant onderwerp om op 
af te studeren. Normaliter zouden wij u graag van dienst zijn, maar helaas zijn wij op dit moment 
zo druk door de transitie dat wij geen ruimte in onze agenda’s hebben voor zaken buiten onze 
‘normale’ taken. Onze klanten zijn nu helaas al de dupe van alle veranderingen en het lijkt ons 
alles behalve fair om dan wel tijd in te ruimen voor een interview. Ik hoop dat u hier begrip voor 
heeft. 
Wij wensen u heel veel succes met het afronden van uw eindonderzoek. 
Mieke Poorthuis 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. Ik geef u in deze mail graag een antwoord 
op uw vraag. Helaas kunnen wij niet op uw aanbod ingaan. Als nieuwe organisatie in het 
welzijnsveld is de interesse in ons momenteel erg groot. Hierdoor is het niet mogelijk om op alle 
verzoeken in te gaan. Er worden erg veel verzoeken gedaan om mee te werken aan allerlei 
onderzoeken omdat we een nieuwe speler in de welzijnswereld zijn. We willen echter niet onze 
klanten, maar ook niet onze medewerkers overvragen. Daarnaast is het voor ons lastig om onze 
privacyreglementen te borgen.  
Sanne Beekman 
Allereerst onze excuses voor deze late reactie, door de hectiek is jouw vraag blijven liggen. 
Mocht je toch nog een afspraak willen maken met ons kun je contact opnemen met Robert 
Woltersom, tel. 038-4984109  
Met vriendelijke groet,  
Sandra Holtmaat 
(Door te late reactie, pas op 21-05-2015 niet meer mogelijk om te interviewen.)  

Hartelijk dank voor jullie bericht. Leuk afstudeeronderzoek waar jullie op moment mee bezig 
zijn. Op moment ontvangen we echter wekelijks meerdere vragen om mee te doen aan 
interviews. Daarnaast zijn we zelf in een intensieve fase van de verandering in de zorg in 
Amsterdam. Daarom kunnen we helaas niet ingaan op jullie vraag. Wellicht kun je de vraag 
leggen bij andere grote gemeenten. We wensen jullie heel erg veel succes met jullie onderzoek. 
Guler Pehlivan.  

 
Gemeenten waarvan er geen reactie is gekomen  
Datum contact Gemeente Contact 

24-04-2015 
29-04-2015 

Ommen Bellen + mail naar ekt@ommen-hardenberg.nl  

24-04-2015 
29-04-2015 

Hardenberg Bellen + mail naar ekt@ommen-hardenberg.nl 

29-04-2015 
01-05-2015 

Raalte Bellen + mail info@raalte.nl  

17-04-2015 
29-04-2015 

Rijssen Bellen + mail gemeente@rijssen-holten.nl  

17-04-2015  
29-04-2015 

Holten Bellen + mail gemeente@rijssen-holten.nl  

17-04-2015 
29-05-2015 

Apeldoorn Bellen + 18 mei mail naar L. Meiberg 

17-04-2015 
29-04-2015 

Den Haag Bellen + mail via contactformulier + chatten via 
website 

mailto:ekt@ommen-hardenberg.nl
mailto:ekt@ommen-hardenberg.nl
mailto:info@raalte.nl
mailto:gemeente@rijssen-holten.nl
mailto:gemeente@rijssen-holten.nl
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24-04-2015 
29-04-2015 

Losser Bellen + mail gemeente@losser.nl  

24-04-2015 
18-05-2015 

Haaksbergen Bellen + 18 mei mail naar E. Bouwma 

24-04-2015 
18-05-2015 

Deventer Bellen + 18 mei mail naar L. Meiberg  
 

17-04-2015 
29-04-2015 

Rotterdam Bellen + mail via digitaal formulier op website  

24-04-2015 
29-04-2015 

Hengelo Bellen + mail zorgloket@hengelo.nl  

 

 

mailto:gemeente@losser.nl
mailto:zorgloket@hengelo.nl
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Bijlage 5: Labelschema 

Hoofdlabel Sublabel Fragmentnr  Fragment 

Digitalisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
2.13 
 
 
 
3.1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  
 
 
 
 
 
 
 
1.8 

Uuh.. Nou voor mij kan dat heel ver gaan. Ik heb 
bij het CIZ gewerkt en daar ging echt alles 
digitaal. Digitalisering in de hulpverlening kan 
voor mij zover gaan dat je een IPAD/TABLET 
gebruikt. Voor cliënt en zorgaanbieders zeg 
maar. Voor eenvoudige vragen. De cliënt moet 
het wel kunnen hé. 
 
Verschillende dingen roepen dat zo bij me op. Al 
onze wijkcoaches hebben een notebook, daar 
werken ze mee en op die notebook kunnen ze 
verschillende dingen op vinden. 
 
Ik kan me wel voorstellen dat in de toekomst 
alles onder één dak valt. En dat je niet iedere 
cliënt perse hoeft te zien. 
 
Als ik het vanuit mijn visie kijk dan denk ik dat het 
noodzakelijk is dat wij digitaal gaan werken. 
Omdat het ook dichterbij de cliënt gaat staan. En 
zeker als ik kijk naar jeugdhulp, dat zijn kinderen 
die zijn opgegroeid met digitale wegen. En ik 
denk dat het dichter bij de cliënt staat om hun 
eigen digitale dossier bij te kunnen houden. Ik 
vind het wel een vereiste om meer digitaal te 
gaan werken dan dat we nu doen.Ik versta er 
onder dat je dossier digitaal is, misschien wel in 
de toekomst dat je zelf een soort van timeline 
kunt zien en dat de cliënt zelf bepaalt wie er 
toegang tot heeft. Eventueel ook wie er 
invulrechten heeft om wat toe te voegen aan je 
dossier. Dat je zelf je dingen er in kunt zetten, dat 
je ouders het kunnen misschien ook wel je trainer 
of docent en dat je zo een soort van digitaal 
cliënten dossier hebt door je hele leven heen. En 
dat je zelf beslist wie daar mag in kijken. 
 
Voor mij is digitalisering als je op één plek 
informatie kan vinden, die een bijdrage leveren 
aan het gezamenlijk doel. Dus het is een 
uitwisseling van informatie in een digitale plek. 
Maar goed, digitalisering kan ook zijn het sturen 
van mailtjes en het afschaffen van papier. In jullie 
context één centraal punt, ten goede van de 
samenwerking.    
 
Uhmm ik vind zelf al als ik bij de huisarts kom en 
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die vraagt mij wat  en die typt erg veel dat vind ik 
allemaal zo onpersoonlijk. Ik zie mij zelf niet op 
huisbezoek gaan met een IPAD om zo een vraag 
gesprek te doen.  Nee ik vind het allemaal heel 
erg onnatuurlijk. Maar ik moet ook zeggen ik 
werk mij hele leven al in de zorg en dit is mijn 
harde schijf ik kan dus niet voor iedereen praten 
hé. 

 
 

Digitale 
hulpmiddelen 

1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  
 
 
2.4  
 
 
 
 
 
 
 
2.5  
 
 
 
 
 
 
 
3.2  
 
 
 
 
 
3.3  
 
 
4.2 
 
 
 

Weinig, erg weinig. We hebben hier wel een 
systeem en daar zijn we ook wel druk mee bezig 
om steeds meer in dat systeem te zetten maar 
uuh .. het zou mooi zijn, wat het ideaal beeld zou 
zijn dat schijnt het systeem niet te kunnen. Dus 
als de gemeente op den duur echt wil digitaal wil, 
dan zullen ze over moeten naar een bepaald 
systeem. 
 
Nee ..er worden geen mobiele applicaties 
gebruikt binnen de gemeente. 
 
Alleen het voorzieningenboek. Dat zijn alle 
voorzieningen die in werden gezet voor de 
jeugdhulp en die wij hebben overgenomen. En 
dat zijn er echt giga veel. Dus wij willen eigenlijk 
naar een veel eenvoudiger systeem. Maar omdat 
je de plicht hebt om cliënten die dat nog hadden 
die het overnemen moesten wij dat ook zo doen. 
 
Dat weet ik zo niet. Er zijn wel een aantal 
applicaties. Ik weet bijvoorbeeld dat er een 
applicatie is voor om kindermishandeling, 
huiselijk geweld te signaleren en wat je dan moet 
doen. De stappen die je dan moet doorlopen. 
Daar is een app van maar of ze die ook echt 
gebruiken dat weet ik niet. Ik weet wel dat die er 
is. 
 
De dossiers zijn voor een deel al digitaal en voor 
een deel nog niet. De jeugdhulp dossiers zijn net 
twee a drie weken hier, overgedragen vanuit 
bureau jeugdzorg. Dat is allemaal nog papier en 
zit nog in mappen. Daar is nog niks digitaals aan. 
 
Nee er worden geen mobiele applicaties 
gebruikt. Helemaal niks. 
 
Ja, zeg maar, als je het hebt over, binnen de 
gemeente maken wij gebruik van VIS2-systeem; 
dat is een netwerksysteem, met name regionaal 



Pagina | 53  

 

 
 
 
 
4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5  

netwerksysteem. Ehm hier gespecialiseerd op 
veiligheid, dus ehm dat informatie met elkaar 
gedeeld wordt; dat iemand bekend is in een 
bepaald netwerk. Veel plegers netwerk. 
 
Menscentraal, dat is een samenwerkingssysteem 
waar je taken naar elkaar toewijst in het kader 
van eh onderwijs en hulpverlening zit daar 
bijvoorbeeld aan gekoppeld. Is geen uitvoerig 
registratiesysteem, maar wel waar iemand 
bekend is. En dat is ook waar op dit moment 
wijkteams in werkzaam zijn. Nu zij ook de 
indicatie afgeven, en er zit ook een backoff 
systeem in, die op basis daarvan indicaties gaan 
verwerken. 
 
Ik ken geen speciale mobiele applicaties. Niet in 
het kader van deze samenwerking. Er wordt 
geappt met elkaar. 

Wijkcoach Werkwijze 1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  
 
 
2.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkteams, dat is nog in wording zeg maar. 
Uhmm.. maar hier noemen ze het CWO. 
Centrum voor wijkondersteuning. Of welzijn 
ondersteunende zoiets. Dus dat is nog in de 
kinderschoenen. Er zit nog een hele grote groep 
mensen aan tafel of projectleider om het voor 
elkaar te krijgen. Dus het heeft nog niet het is 
nog niet duidelijke vorm gegeven. 
 
Ik kan nog niet zeggen wat de huidige werkwijze 
van de wijkcoach wordt. 
 
Van een wijkcoach? Ja hoor. Wij kennen dus 
negen wijkteams. En binnen die wijkteams 
werken er voor een deel als wijkcoaches maar 
ook als zorgconsulenten. Waar ik vooral iets van 
kan vertellen zijn de wijkcoaches. Aanmeldingen 
kunnen op verschillende wijze bij de wijkteams 
binnen komen. Er zijn spreekuren, dus mensen 
kunnen er zelf naar toe. Ze kunnen bellen. Dan 
komen ze bij de frontoffice terecht. Frontoffice 
bepaalt of het naar de zorgconsulent moet of dat 
het iets is voor een wijkcoach. Ze kunnen via de 
mail contact op nemen. Hulpvragen of dingen 
binnen komen. Dat wordt verdeeld naar het 
wijkteam waar het thuis hoort. En daar wordt de 
casuïstiek verdeeld. Dan wordt gekeken naar wie 
pakt het op. Wat ik zonet al zij onze wijkcoaches 
zijn zo generalistisch mogelijk 
 



Pagina | 54  

 

3.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6  

3.4 Wij werken net iets anders. Iedere gemeente 
vult het net iets anders in hé. Wij werken met 
zorgconsulenten. Die zitten niet perse in 
verschillende wijken. Daar is 
Hellendoorn/nijverdal ook een beetje te klein 
voor. Wij werken met één sociaal team dat in 
iedere wijk ingezet wordt. en daarvoor zit er wel 5 
wijkteams maar die zitten er echt voor de vroeg 
signalering. Die zitten er op het moment dat er 
nog geen hulpverlening in zit. Op het moment dat 
er hulpverlening komt wordt er opgeschaald naar 
het sociaal team. En dat heet bij sommige 
gemeenten wijkcoaches maar bij ons heten ze 
zorgconsulenten 
 
Ehm.. ja. Er komt een, er komen meldingen 
binnen bij een wijkcoach. Ze hebben hier een 
callcenter waar hier signalen binnen komen. Eh 
via netwerk komen er meldingen bij de 
wijkcoaches binnen; een vraag. Wijkcoaches hier 
uit Almelo zijn eh officieel toegespitst op, ze 
hebben een regiefunctie. En vervolgens een 
indicatiefunctie zeg maar. En ze hebben ook kort 
contact, 123 gesprekken, waarmee ze ook de 
hulpverlening eh de keukentafel gesprekken, vlot 
zouden kunnen trekken. In dat gesprek moeten 
ze in kaart brengen welke vorm van 
hulpverlening is er nodig.. het liefst zo 
laagdrempelig mogelijk. Het liefst onder een 
hoge lijn: eigen netwerk, eigen kracht moet ook 
centraal staan.Het vertaald zich in een plan van 
aanpak; en dat is eigenlijk de werkwijze en de 
aanvliegroute kan dus erg divers zijn. Vaak komt 
die via professionals of instanties. 

 Digitale 
ondersteuning 

1.6  
 
2.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7  
 

Nee .. er zijn geen digitale hulpmiddelen. 
 
En uuh, wijkcoaches leggen ook alles vast in die 
tablets zeg maar. Daar zit een systeem in dat 
heet TOP. Dat is speciaal ontwikkeld voor de 
wijkteams. En dat heeft de gemeente Enschede 
samen met andere gemeenten laten ontwikkelen. 
Daar zijn ook de wensen van wijkcoaches in 
meegenomen. En dat systeem werkt dus nu dus 
daarin wordt alles opgeslagen van cliënten. 
Bijvoorbeeld gegevens, hulp en 
dienstverleningsplan dat soort dingen 
 
Ja dus via de notebooks(tablets). En ze krijgen 
ook werkplekken. 
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2.8  
 
3.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4  
 
 
 
 
 
4.7  

 
Alleen TOP. Een eigen registratie systeem. 
 
Ze hebben een smartphone bij zich. En ze 
worden in de administratie ondersteunt door 
teams. De smartphones krijgen ze van de 
gemeente waar verschillende toepassingen 
opzitten zoals agenda etc. Maar we hebben dus 
nog niet de mogelijkheid om met specifieke 
applicaties te werken. We hebben ook te maken 
met privacy waarborging en dat is best wel lastig. 
Ze mogen bijvoorbeeld wel met elkaar appen 
waar ze zijn maar ik wil niet dat ze daar de naam 
van de cliënt inzetten. Of dat er casussen 
besproken worden via de app. Of onbeveiligd 
mail verkeer. Je moet zeker weten dat het goed 
afgeschermd is. Dus uuhh, we hebben geen 
specifieke applicaties ofzo.  
 
Kan mij niet voorstellen dat er vanuit de 
wijkcoaches een inhoudelijk systeem gebruikt 
wordt. In Menscentraal maken ze ook de 
hulpverleningsplannen in en eh hoe heet dat ook 
alweer.. 
 
Menscentraal is echt een ondersteunend plan. 
Die is daar op ingericht. Menscentraal is in de 
voorontwikkeling in 2014 ontwikkeld is. En die 
wordt nu ook doorontwikkeld. Maar die eh zeg 
maar de projectleiderschap en instructies liggen 
bij de gemeente. Dat wordt ondersteund door de 
gemeente. 

Wijkcoach 
Applicatie 

Meerwaarde 1.7  
 
 
1.13  
 
 
 
 
 
 
1.14  
 
 
 
 
 
 

Ik denk dat ik hier wel iets in zie. Je zou hier zelfs 
je indicatie stelling mee kunnen doen. 
 
Ik denk zeker wel dat het waarde heeft. Maar 
voor wie precies en wat je er precies in moet 
zetten. Moet je het meenemen in de praktijk en 
dan kijken bij wie past dit wel en bij wie niet en 
wat zullen wij erin willen hebben en wat allemaal 
niet. 
 
Ik denk dat men daar heel verschillende over 
denkt. Ik denk ook echt dat de digitalisering nog 
zover weg is. Alles ligt nog op stapeltjes. 
Sommige gemeenten zijn daar wel verder in. Ik 
weet van collega’s die het zelfde werk doen in 
Groningen die worden met een laptop en 
telefoon op pad gestuurd. Die gemeente is al 
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1.16 
 
 
 
 
 
 
2.14  
 
 
 
 
 
3.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12  
 
 
 
 
 

veel verder. 
 
Ik denk dat we de meerwaarde meer zien dat als 
team van zeven mensen het IPAD hebben en op 
elke plaats waar we ook zijn dezelfde informatie 
van dezelfde cliënt hebben. Ter plekke. Dat zou 
ik als meerwaarde zien. Maar voor de cliënt zeer 
beperkt. 
 
Ja dat denk ik wel. Wat ik dus net al zei volgens 
mij worden er al dingen ontwikkeld bij de 
gemeente. Of dit dan het zelfde is dat weet ik niet 
maar op zich is er wel behoefte aan een 
applicatie. 
 
Als ik kijk naar de WMO tak daar valt ook de 
huishoudelijke ondersteuning onder waar ook 
een heleboel veranderd in is. Die hebben best 
wel een soort van grote vragenlijst waarbij ze de 
cliënt scoren op deels beperkt of geheel beperkt 
en uuhh dat zijn wel dingen die je nu allemaal 
moet aankruisen en dan moet verwerken in het 
systeem. En als ze dat dus met een telefoontje 
op tablet zou kunnen doen en alleen maar 
hoeven aanklikken en dat het verwerkt wordt in 
het systeem zou veel makkelijk en eenvoudiger 
zijn. Vooral als er dan ook tegelijk een score uit 
zou rollen. En je zou het dan direct aan de cliënt 
kunnen laten zien. Dus ik zie daar wel een 
toegevoegde waarde in. 
 
Ja ik denk zeker dat het meerwaarde zou kunnen 
hebben. Ik denk dat het uiteindelijk minder werk 
oplevert en dat het meer past bij de cliënt van de 
toekomst. Ik vind het eigenlijk heel raar dat we 
soms nog met pen en papier naar de mensen toe 
gaan. En er zijn natuurlijk doelgroepen waarbij 
we dat niet moeten veranderen hoor. Vooral 
binnen het jeugdbeleid past dit zeker. Maar ook 
binnen een hele grote groep mensen die binnen 
de AWBZ of WMO vallen die gewend zijn met 
computers en telefoons te werken. Ik zou er 
zeker wel wat in zien.  
 
Ik denk een gemeente heeft belang bij een goed 
functionerende wijkteams. Waarin optimaal 
gebruik gemaakt wordt van het netwerk; het 
systeem. Als dit geregeld is, dan heeft Almelo 
daar zeker belang bij. Wat voor vorm; een 
systeem moet ondersteunend zijn. Het is niet 
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4.18  

leidend. Maar bij optimale ondersteuning zou de 
gemeente hier belang bij kunnen hebben. 
 
Wat ik wel gezegd heb, heel leuk. Het zou een 
mooie bundel kunnen zijn, maar wel in ‘’Jip en 
Janneke taal’’. Ik haak ook af bijvoorbeeld als er 
allerlei moeilijke termen voorbij komen. 

 Financiën  2.15  
 
3.15  
 
 
 
 
 
 
3.16 
 
 
 
 
 
 
4.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financiën, ja die spelen altijd een rol. 
 
Ja financiën spelen in 2015 een hele grote rol. 
We hebben de taken en verantwoordelijkheden 
van de overheid gekregen waarbij ze eigenlijk 
zeggen van wat wij al die tijd hebben gedaan 
voor zoveel geld bijv. tien miljoen gaan jullie nu 
doen voor vijf miljoen. 
 
Zoals de applicatie mag wel wat gaan kosten 
maar dan moeten we wel het idee hebben dat 
het onder aan de streep ons geld op gaat 
leveren. Stel we schaffen dit aan dan zou ik ook 
een berekening willen zien wat het kost en wat 
het ons kan opleveren. 
 
Uiteindelijk zul je als gemeente. Gemeente 
betaald ook geld aan Menscentraal en VIS2, met 
onderhoud en licenties. Ik weet niet wat de 
doelstelling is van die app. Maar als je landelijk 
die app wilt gaan ontwikkelen kan ik het mij niet 
voorstellen dat, ik denk dat de app heel goed is, 
maar dat het altijd wel gekoppeld moet worden 
aan bestaande systemen. Betekend ook een 
verlengstuk van een bepaald systeem. Als het 
belang groot genoeg is, dan is daar financiële 
dekking voor.  

 Thema’s  1.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  
 
 

Ja die wensen en behoeften krijg je vaak als je er 
mee aan het werk bent. Dat je denkt van ooh dat 
had er ook nog in moeten staan. je kunt allemaal 
maar weten wat je mist als je het gebruikt. En 
naar een paar weken denk je van ik mis elke 
keer hetzelfde en dat moet er nog bij in. Dus je 
kunt bijna niet standaard zeggen van dat wil ik 
erin hebben als je er nog niet mee gewerkt hebt. 
Je begint ergens mee en dan denk je van dit kan 
er ook wel in. Je moet daar heel kleine mee 
beginnen. 
 
Jeugdzorg, Jarabee, Alivio, MEE twente, 
Gemeente, en die beschikken allen over een 
verschillend specialisme en zij werken in negen 
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2.9  
 
 
 
 
2.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12  
 
 
 
 
2.17  
 
 
3.6  

verschillende wijkteams en zij weten dat niet van 
elkaar. Zeg maar van wanneer je een beroep op 
iemand doet. Dus dan heb je soms iemand met 
een jongeren met een beperking en iemand “een 
wijk coach” heeft daar misschien wel heel veel 
kennis, ervaring mee. En dan zou je even willen 
bellen van goh pak ik het op deze manier goed 
aan? Wij vragen van onze wijkcoaches dat ze 
heel veel zaken oppakken. En we zijn dus op 
zoek naar iets waarin ze dat van elkaar kunnen 
vinden. Dat je dus iemand kunt vinden met de 
deskundigheid en hebben we die in huis zeg 
maar. Is er bijvoorbeeld een collega die mij 
daarmee kan helpen? Naar z’n app zijn wij op 
zoek. 
 
Ja, maar juist dat ze dan kunnen zien wie welke 
deskundigheid heeft. Dat zou een hele goede 
aanvulling zijn. Verder heb ik er nog niet zo over 
nagedacht maar ik kan me voorstellen dat er wel 
meer dingen zijn. 
Zoals ik net al zei vind ik het ook erg belangrijk 
dat er bijvoorbeeld met het voorzieningenboek 
een goede zoek functie op komt zodat het 
overzichtelijker wordt. Dus als je al aangeeft ik 
heb deze hulp of ondersteuning nodig en waar 
kan ik die dan vinden in het voorzieningenboek. 
En dat het ook duidelijk is wanneer je de één 
moet hebben of de ander. Want dat weten de 
wijkcoaches nu ook niet. 
 
Ik denk dat er bijvoorbeeld onder eigen kracht 
ook gevuld moet worden met dingen die er te 
doen zijn in de buurt. Dan gaat het niet om 
hulpverlening maar wel waar ze gebruik van 
kunnen maken. Stel iemand is eenzaam en er is 
een wandelclub. Dat soort simpele dingen. Die 
zouden er in moeten zitten. Een wens zou 
kunnen zijn een goede ordening van de 
hulpverlening wat ik zonet al zei. 
 
Een chatfunctie Dat kan wel inderdaad maar dat 
kan nu ook al wel via de online hulpverlening. 
Het heeft nog niet een plek binnen de wijkteams 
maar dat zou ik me wel kunnen voorstellen. 
 
En nogmaals het ordening van het 
voorzieningenboek zou wenselijk zijn. 
 
Als ik kijk naar de WMO tak daar valt ook de 
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huishoudelijke ondersteuning onder waar ook 
een heleboel veranderd in is. Die hebben best 
wel een soort van grote vragenlijst waarbij ze de 
cliënt scoren op deels beperkt of geheel beperkt 
en uuhh dat zijn wel dingen die je nu allemaal 
moet aankruisen en dan moet verwerken in het 
systeem. En als ze dat dus met een telefoontje 
op tablet zou kunnen doen en alleen maar 
hoeven aanklikken en dat het verwerkt wordt in 
het systeem zou veel makkelijk en eenvoudiger 
zijn. Vooral als er dan ook tegelijk een score uit 
zou rollen. En je zou het dan direct aan de cliënt 
kunnen laten zien. Dus ik zie daar wel een 
toegevoegde waarde in. 
 
Huishoudelijk hulp. Wij kijken ook erg naar de 
verschillende leef gebieden van de cliënt. Waar 
bevindt de cliënt zich in allemaal. Dus zoals 
wonen, werk of onderwijs inderdaad zijn 
belangrijk. We hebben toch vaak te maken met 
cliënten die problemen hebben op verschillende 
leefgebieden. Niet alleen op het gebied van hun 
psychische gestel, lichamelijke problemen maar 
zien we ze dan ook vaak terug bij het 
bijstandsloket, Financiële problemen en 
schuldhulpverlening. Wat ik inderdaad dan nog 
zou missen is de huishoudelijke ondersteuning. 
Die valt soms onder wonen maar soms ook 
onder gezondheid. Dus ik zou die wel graag 
apart willen zien. 
 
Bijvoorbeeld welke hulpverlening er in moet, wat 
moet er gebeuren etc. Dat zal allemaal in die 
applicatie moeten staan maar ook bijvoorbeeld 
wat er met de familie is. Als ouders van de cliënt 
bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten dat 
moet dit er ook in staan. 
 
Maar de cliënt moet daar leading in zijn. Dus als 
jullie aangeven de gemeente is leading zie ik dat 
liever andersom. Want als het over mij zou gaan 
zou ik het belachelijk vinden dat de gemeente 
kan beslissen wat er in moet staan in de 
applicatie.   
 
Ja wat ik dan zou willen als ik dit uhm dit is dan 
op je mobiel of tablet, en ik ga er vanuit dat je het 
dan kunt openen op je desktop dan zou ik willen 
dat er een knopje in zit bijv. maak gezinsplan 
waar ik op kan drukken waarbij alle informatie die 
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daar op staat in een format knalt zodat ik dan niet 
zelf hoef uit te typen. Maar dat dat gewoon in een 
document komt te staan met alle thema’s en 
kopjes en informatie wat er is ingevuld. 
 
Je zou bijna ook iets van een popsysteem 
moeten hebben, dat mensen herinnerd worden 
aan afspraken bijvoorbeeld. Inderdaad, een soort 
agendafunctie. Mensen weten ook vaak dat ze 
iets hebben. Maar de smartinrichting van een 
plan van aanpak: wanneer doe je wat. Wie doet 
wat. Waarom. Een app is erg persoon 
gekoppeld, dat is ook mooi. 
 
Als je die frustraties even weg kan tikken op een 
chat met een hulpverlener, en dit kan even een 
kort antwoord zijn: goed dat je het aangeeft, we 
komen er dan en dan op terug. Dan is die druk 
van de ketel. Dan is het effect van zo’n app, met 
in dit geval een chatfunctie, goed. Je moet niet 
het gevoel hebben dat zo’n app de hulpverlener 
gaat vervangen; dan sla je compleet door.  
 
Het zou ook mooi zijn om een terug koppeling 
van een gesprek terug te zien in zo’n app. Dat 
niet alleen de cliënt, maar ook de betrokkenen 
weten wat er de vorige keer besproken is. 
 
Zo’n chat bijvoorbeeld, dat is wel een ding. En 
als ik er zo naar kijk: ‘’eigen kracht’’ is meer 
hulpverleningstaal. Ik zou het eenvoudiger 
maken voor de cliënt. ‘’wat te bereiken’’ 
bijvoorbeeld. ‘’lange termijn’’ ‘’korte termijn’’ 
‘’afspraken’’. Een plan gaat verder dan een bak 
met afspraken, maar uiteindelijk wil je samen iets 
bereiken: die verbinding. Er zijn afspraken tussen 
meerdere partijen. Wie doet wat? Dat zou ik er 
graag terug ik willen zien.En wat als er niets 
gebeurt? Wat gebeurt er dan? Zeg maar iets met 
scenario’s: wat als? Iets met consequenties. Dat 
zijn begrippen die niet in de app terug moeten 
komen. Maar daar zou ik ook wat mee doen. 
Maar thema’s als de financiën etc. hartstikke 
mooi.  . 
 
Dat zou je ook aan financiën kunnen koppelen 
Bijvoorbeeld. Waar kan ik terecht voor welke 
vraag bijvoorbeeld. Ik vind eigen kracht heel 
mooi. Hoe benut je dat? Hoe sluit dat aan bij.. als 
eerste instantie voor de omgeving. Het is wel 
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mooi om een wijk sociale kaart te maken, waar 
kan ik terecht voor bijvoorbeeld darten?  
 
Wat ik wel gezegd heb, heel leuk. Het zou een 
mooie bundel kunnen zijn, maar wel in ‘’Jip en 
Janneke taal’’. Ik haak ook af bijvoorbeeld als er 
allerlei moeilijke termen voorbij komen. 

 Integratie  1.15 
 
 
 
 
 
 
1.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.19  
 
 
 
 
 
2.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11  
 
 
 
 
 
 

Ja ik zou hem inderdaad uuuhhh toch voor 
verslaglegging willen gebruiken. Als ik voor 
mezelf, dan zou ik hem gebruiken voor voor 
verslaglegging, maar ik denk als je over kijkt naar 
wijkteams waar je toch meestal hebt te maken 
met multiproblem gezinnen. 
 
Ja en politie en wijkagent noem maar op.. het 
zou dan mooi zijn als iedereen z’n applicatie 
heeft en ik ben op huisbezoek geweest ik noem 
maar even wat, het is een cliënt die niet 
achterdochtig is maar waar ik veel mee kan 
bespreken en ik typ in de applicatie het één en 
ander in dan hoef ik het niet via de mail over te 
dragen en hoeven we niet bij elkaar te gaan 
zitten. Maar mijn collega’s die ook bij dit gezin 
zijn betrokken die krijgen dan een dingetje van 
hé er is weer wat binnen gekomen. 
 
Ik denk dat je (de applicatie) het goed kunt 
gebruiken ook al zie je elkaar niet fysiek of heb je 
niet steeds overleg hé voor de communicatie je 
het kunt nalezen. Rapportages van ik ben er 
geweest en ik heb dat en dat gezien. 
 
Maar zoals dat wijkcoaches elkaar kunnen 
vinden in z’n applicatie op hun deskundigheid dat 
zouden wij heel graag ontwikkeld willen zien. Dat 
komt tegemoet aan hoe wij willen dat 
wijkcoaches werken. Dit zou heel wenselijk zijn. 
De wijkcoaches lopen hier ook tegenaan dat ze 
niet weten wie welke deskundigheid heeft en bij 
wie ze om hulp kunnen vragen. Ze weten het niet 
van elkaar. 
 
Maar de cliënt moet daar leading in zijn. Dus als 
jullie aangeven de gemeente is leading zie ik dat 
liever andersom. Want als het over mij zou gaan 
zou ik het belachelijk vinden dat de gemeente 
kan beslissen wat er in moet staan in de 
applicatie.   
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Ik denk voor de gemeente niet als het de 
wijkcoach applicatie wordt genoemd, want wij 
snappen het wel maar ik denk voor de cliënt dat 
het iets extra’s vraagt want die zegt dan wie is 
dan weer mijn wijkcoach, bij onze gemeente 
noemen we het zorgconsulent. 
 
We zijn wat dat betreft een kleine gemeente we 
kunnen dus snel iets doen, iets veranderen of 
inzetten. Dus als we dit hebben en iedereen 
heeft de mogelijkheid omdat inderdaad iedereen 
beschikt over een smartphone of een tablet en 
als het werkt dat is altijd de vraag. En het is op 
het gebied van privacy gewaarborgd want dat is 
echt wel een ding. Wij hebben ook allemaal 
jonge consulenten en die snappen echt wel hoe 
het werkt op een smartphone. Dus dan zou ik 
zeggen koppel er een uurtje uitleg aan en dan is 
het ook gewoon dan zou ik zeggen draai even 
een pilot en probeer het uit. Om te kijken of het 
ons minder werk oplevert want daar wil je naar 
toe. En als je het evalueert dan kun je kiezen of 
je er mee doorgaat ja of nee. 
 
Maar er zijn dan een aantal dingen die ik dan 
graag uitgewerkt wil zien. Op het gebied van 
financiën, privacy, gezinsplan of dat 
daadwerkelijk zo uit de applicatie kan rollen. 
 
Ik kan wel zeggen waar ik zelf tegen aan loop; 
als ik het heb over die doorontwikkeling. Ik zou 
het heel erg mooi vinden dat wij in de hele stad 
Almelo: één plan van aanpak hebben. Of het nou 
een gezinsvoogd, een maatschappelijk werker, 
procesmanager, wie er ook met een klant van de 
gemeente Almelo bezig is: die werkt volgens een 
plan van aanpak. En soms is dat misschien één 
of twee leefgebieden, want zo hebben wij 
uiteindelijk dat plan van aanpak samen gesteld, 
daar ben ik wel bij betrokken geweest. Wij 
hebben in Almelo vastgesteld er zijn zeven of 
acht leefgebieden, en iedereen moet dezelfde 
taal spreken. Ik denk van soms ben je erg druk 
op één leefgebied, bijvoorbeeld financiën en de 
rest gaat goed. Degene die daarbij ondersteund 
is kan een vrijwilliger zijn, een maatschappelijk 
werker of een eerste lijn hulpverlener. En die is 
dan bezig in het zelfde plan van aanpak op dat 
gebied en als er dan wat bij komt dan hebben we 
ook een totaal plan. Dat zou ik heel erg mooi 



Pagina | 63  

 

 
 
 
 
4.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10  
 

vinden als daar een soort systeem van was. Dat 
kan Menscentraal zijn of een bepaalde applicatie 
die dat op die manier genereerd. 
 
Ik kan me heel goed voorstellen dat je een soort 
app heb en dat ik heel snel op mijn telefoon kan 
zien wat er op het leefgebied ‘’werk’’ voor mijn 
klant in staat. Maar goed er is wel een keuze 
gemaakt voor een bepaald systeem. Ik denk niet 
dat er heel snel een keuze wordt gemaakt om 
een ander systeem te kiezen. Maar wel een 
verlengstuk van een systeem. Ik denk wel dat het 
zou passen, mensen zijn tegenwoordig ook 
uitgerust met mooie apparatuur. En zijn mobiel 
ergens. Heel kort: snel even op de telefoon is 
natuurlijk heel erg makkelijk     
 
Dat zou juist heel mooi zijn. Als ik dit zo zie: dan 
is het wel echt nog een stap dichterbij: letterlijk 
aan de keukentafel. Hier zou ik wel van onder de 
indruk zijn als ik dit echt zou zien. Ook als klant 
zijnde: ik log in op wat er van mij wordt verwacht. 
Ja mooi, heel ideaal plaatje lijkt mij, ik zou het 
wel ondersteunen. Maar dan wel gekoppeld aan 
de huidige systemen. Ik denk dat dat niet zomaar 
veranderd worden. Het is al zo complex. Dus dat 
verwacht ik niet. 

 Privacy  2.18 
 
 
3.8  
 
3.10  

Privacy van de applicatie speelt wel een grote 
rol.    
 
De cliënt moet altijd in zijn eigen dossier mogen. 
 
Je moet dus kunnen aanvinken wie wat mag 
zien. De cliënt mag dat zelf beslissen.   

 Doelgroep 1.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10  
 
 
 

Maar bij heel veel mensen heb je natuurlijk zeker 
problemen met de doelgroep. Mensen die 
achterdochtig zijn. En sommige mensen als ik 
het weet laat ik zelfs mijn tas in de auto. Zelfs 
doe ik nog wel eens de jas uit. Want dan ben ik 
niet iemand die van buiten komt hé. Als de 
doelgroep achterdochtig is moet je niet uitgebreid 
gaan zitten schrijven. Want dan denken die 
mensen het gaat over mij wat schrijf je allemaal 
op. 
 
Maar dan is het wel voor een heel klein groepje 
mensen die met de digitale wereld overweg 
kunnen. 
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Ze moeten het vermogen hebben om ermee 
overweg te kunnen. De motoriek moet goed zijn 
anders lukt het niet. Je moet kunnen leren, je 
moet kunnen onthouden. Dus het zal niet voor 
iedereen weggelegd zijn. 
 
Met mensen met lichamelijke beperkingen, met 
een lichamelijke handicap, lijkt me dit fantastisch 
werken. 
 
Dat is wel grappig. Tegenwoordig zijn de oudere, 
de jongere oudere. Onder de 65 heeft iedereen, 
die kunnen dat wel makkelijk. Mensen die nu de 
arbeidsmarkt verlaten, zijn wel digitaal ingesteld. 
En het wordt alleen maar makkelijker. Ook de 
digitale apparaten. Ik ben wel, laat ik het zeggen, 
dit geldt voor iedereen: als de oudere het zelf niet 
kan dan heeft degene uit het netwerk wel de 
inzicht. Ik heb ook de ING bank app van mijn 
oma op mijn telefoon. Ik heb er ook belang bij: ik 
doe dit liever, dan met haar in de rolstoel naar de 
bank te gaan. Ook voor ouderen, maar dan met 
hulp van degen uit de eigen kracht  
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Bijlage 6: Overeenkomst onderzoeksopdracht  

 

Academie Mens en Maatschappij 

 

OVEREENKOMST ONDERZOEKSOPDRACHT 

 

STUDENTGEGEVENS 

Naam Cassandra Tiehuis 

 

Adres Slangenburg 19 

Postcode/woonplaats  7608 RS Almelo 

Mobiel telefoonnummer 06-51758344 

Email 307783@student.saxion.nl 

Opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening 

  

Naam Daan olde Hanhof 

Adres De Kamp 11 

Postcode/woonplaats  7414GA Deventer 

Mobiel telefoonnummer  0625082286 

Email 311490@student.saxion.nl 

Opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening  
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GEGEVENS INSTELLING/ORGANISATIE 

Naam Organisatie + afdeling Saxion Health and Care  

Eindverantwoordelijke onderzoek  Somaya Ben Allouch 

Onderzoeksbegeleider + opleiding Geke Flier 

Adres M.H. Tromplaan 28 

Postcode/woonplaats  Postbus 70.000/7513 AB Enschede 

Telefoonnummer 053-4871111 

De organisatie geeft wel/niet* toestemming voor publicatie van het bachelorrapport. 

GEGEVENS ACADEMIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 

Naam Organisatie + afdeling Saxion, Academie Mens en Maatschappij 

Eindverantwoordelijke onderzoek  Somaya Ben Allouch 

Onderzoeksbegeleider + opleiding Geke Flier 

Adres M.H. Tromplaan 28 

Postcode/woonplaats  Postbus 70.000/7513 AB Enschede 

Telefoonnummer 053-4871111 

GEGEVENS ONDERZOEK 

Onderwerp en achtergrondschets  Ontwikkeling Wijkcoach applicatie 

Doelstell ing/vraagstell ing Inzicht verwerven in de wensen en behoeften 

van de Nederlandse gemeenten, t.a.v. de 

applicatie de Wijkcoach app. 

Projectomschrijving Dit onderzoek vindt plaats binnen de 

Nederlandse gemeenten en richt zich op de 

wensen en behoeften t.a.v. de Wijkcoach 

app. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de 

verwachtingen zijn van de Wijkcoach app, 
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van gemeenten. De gemeenten krijgen  de 

mogelijkheid om de mobiele applicatie naar 

eigen voorkeur in te richten; dit betekent dat 

de gemeenten zelf bepalen welke ‘’thema’s’’ 

zij in de mobiele applicatie willen terug zien.  

 

Door inventariserend te werk te gaan, 

moeten de uitkomsten van de interviews 

inzicht geven in hoeverre de applicatie 

(door)ontwikkeld moet worden. Maar in 

eerste instantie wordt in kaart gebracht in 

welke mate de Nederlandse gemeenten 

belangstelling hebben voor een mobiele 

applicatie als de Wijkcoach app.  

Werkwijze Het is een kwalitatief onderzoek die door 

middel van interview inzicht gaat krijgen in 

de wensen en behoeften t.a.v. de Wijkcoach 

applicatie.  

Middelen (bijv. financiën, overlegtijd)  - 

Tijdsfasering (start-, loop- eindtijd)  

Let op: dit mag maximaal zeven maanden in 

totaal beslaan. 

Startdatum: 6 maart 2015  

Einddatum: 1 juli 2015 

Beoogde tussenproducten  

Producten ter beschikking  

Geheimhoudingsplicht (bijv. privacy)  Beperkte toegang 
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OVERIGE AFSPRAKEN / CONDITIES: 

Het onderzoeksplan is gelezen en geaccordeerd door de opdrachtgever. 

Overige afspraken en condities, indien van toepassing, kunnen gemaakt worden door 

opdrachtgever en studenten met betrekking tot onder meer: 

 de te leveren aantallen eindrapporten (en de mogelijke extra kosten daarvan) en daarmee 

samenhangende extra inspanningen, zoals een handzame samenvatting van de rapportage 

en/of persbericht; 

 de presentatie van de onderzoeksresultaten; 

 het copyright/auteursrecht. (In de vorm van een zinsnede als: “Het auteursrecht van de 

eindrapportage / eindproduct berust bij …….”; 

 het al dan niet hebben van publicatierecht van een rapport voor Academie M&M dan wel de 

betrokken organisatie (sluit direct aan bij voorgaande punt);  

 het al dan niet gemeenschappelijk dragen van de kosten van een (mogelijke) publicatie; 

 door de opdrachtgever te leveren inspanningen m.b.t. bijvoorbeeld het aanleveren van 

materiaal en informatie of te regelen voorzieningen ten behoeve van het onderzoek; 

 afspraken m.b.t. de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek vanuit 

AMM. Dat is formeel de manager onderwijsuitvoering, die de verantwoordelijkheid delegeert 

aan de onderzoeksbegeleider; 

 investerings- en betalingscondities: de naar verwachting vereiste financiële investering van 

de opdrachtgever (en eventuele bijdrage van de opdrachtnemer in de kosten), afspraken 

over mogelijk meerwerk en over betalingstermijnen/deelfacturen.  

 

VOOR AKKOORD 

 Handtekening Eindverantwoordelijke Opleiding    

 

Geke Flier 

 Handtekening Eindverantwoordelijke Instelling 

 

Somaya Ben Allouch 

 Handtekening Student(en)  

 

Cassandra Tiehuis & Daan olde Hanhof  

 

Datum en Plaats: Enschede 6 maart 2015   
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Bijlage 7: Wensen respondenten 

 

Snelle toegang tot informatie en      Plan van aanpak (gezinsplan) 

protocollen 

 Privacy  

 

               Informatie op elk tijdstip, op elk moment 

Minder werk: tijdbesparend  

 

  Toegang cliënt       Netwerk  

       

 Chatfunctie       Inzicht sociale kaart regio 

Planning en agenda 

         ‘’op eigen kracht’’ 

 Inzicht sociale wijk kaart 

Informatie van de cliënt op 

verschillende leefgebieden  

Overdracht werk: samenwerking  

  Zoekfunctie     Niet leidend: wel ondersteunend 

          Printfunctie 

        Invullen vragenlijst  

Indicaties doen        Pilot 
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