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Onderwerp en relevantie
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Aanleiding: 

Groeiende groep ouderen met meervoudige complexe zorgbehoeften

Onderwerp: 
Ee  i tegrale ijkaa pak e  de dile a’s a  professio als

Relevantie: 

a.d.h.v. theoretische inzichten in kaart brengen waar professionals  in sociale 

wijkteams tegenaan lopen bij het integraal werken in de wijk en de 

dile a’s daar ij 



Vraagstelling

Hoofdvraag:

• In welke mate slagen professionals van sociale wijkteams erin
om integraal te werken in de zorg en ondersteuning aan
ouderen en welke dilemma’s ervaren zij daarbij?

Deelvragen:

1. Wat verstaan professionals van sociale wijkteams onder het integraal 

werken in de wijk gericht op de zorg en ondersteuning aan ouderen?

2. Welke rol kennen professionals van sociale wijkteams zichzelf toe in het 

integraal werken in de wijk? 

3. Welke dile a’s er are  professio als o  op ee  effe tie e a ier 
integraal te kunnen werken en hoe gaan zij daarmee om? 
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Conceptueel kader uit theorie
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Integrale zorgmodel van Dijk, Cramm en Nieboer (2016) afgeleid van Valentijn et al. (2013)



Bevindingen (work-in-progress)   

Dile a’s op Micro iveau 
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• Eigen kracht of kracht van buiten

• Vraaggericht of aanbodgericht 
Hulpvrager

• Werken aan wachtlijst

of werken aan de wijk Diensten



Bevindingen (work-in-progress)   

Dile a’s op Mesoniveau 

6

• Loslaten of vinger aan de pols

• Formele netwerken of informele netwerken  
Buurt

• Generalistisch of specialistisch

• Zelf doen of overdragen
Professionals

• Experimenteren of volgens het boekjeOrganisaties



Bevindingen (work-in-progress)   

Dile a’s op Macroniveau
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• Top-down of bottom-upSysteem



Bevindingen (work-in-progress) 
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Dile a’s op tusse ligge de iveaus

Normatief 

Nieuwe 
ongelijkheden?

Functioneel

Werkplekken?

ICT 
ondersteuning?



Voorlopige conclusies en aanbevelingen

Conclusies – Professionals geven aan: 

Gaat goed:

• Persoonsgerichte integratie – Patientgericht, brede aanpak

• Professionele integratie – Korte lijnen onderling tussen sociale professionals 

Kan beter: 

• Buurtgericht – Imago wijkteam, naamsbekendheid, bereikbaarheid

• Organisatorisch & Beleid – Afstemming gemeente en wijkteam, duidelijkheid

bijv. wel / niet outreachend werken

Aanbevelingen 

• Verbeteren zichtbaarheid & vindbaarheid professionals in de wijk 

• Ruimte voor professionele autonomie; ruimte voor inbreng beleid;  

minder bureaucratie

• Verbeteren randvoorwaarden: ICT, werkplekken, erkenning & waardering
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Persoonlijke leerpunten

• Kennis over Integrale zorgmodel en de  toepassing in de eerstelijn 

• Inzicht in beleid en praktijk van professionals in het sociale domein

 belang van verbinding ZORG & WELZIJN

• Vaardigheden m.b.t. kwalitatief onderzoek
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•Dank voor uw aandacht!

Vragen? 
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