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Achtergrond

• Project Even Buurten

• Vervolg op Even Buurten  VIMP: ontwikkeling van 

twee instrumenten 

• Samenwerking BeterOud

• Looptijd: 1 augustus 2016 – 1 augustus 2017



Aanleiding tool 

• Gericht op het analyseren en verbeteren van het integraal werken in de 

wijk 

• Omgaan met uitdagingen op verschillende niveaus van integraal werken 
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Bron: Movisie, 2016



Wat biedt de tool? 

• Een theoretische onderbouwing van het integraal werken in de wijk 

• Een zelf-analyse (op individueel niveau of teamniveau) om het integraal 

werken in de wijk te beoordelen

• Tips om het integraal werken te verbeteren 

• Een tour door de tool: www.integraalwerken.nl
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Met het sociale (wijk)team aan de slag 
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In vier gemeenten: Elburg, Bergen op Zoom, Breda 

en Rotterdam 



Toepassing van de tool

Stap 1: Inzicht in de 

belangrijkste problemen en 

successen op verschillende 

niveaus van integrale zorg

Stap 2: In kaart brengen 

gewenste situatie en 

prioriteren van acties die 

hiervoor nodig zijn 

Stap 3: Experimenteren met 

acties/interventies en 

draagvlak creëren voor 

benodigde 

randvoorwaarden



Wat is opgevallen? 

Inhoudelijk: 

• Visie op integraal werken beperkt zich regelmatig tot het microniveau en 

(deels) mesoniveau 

• Microniveau wordt overall als hoogste beoordeeld 

• Ervaren barrières bij het betrekken van het informele buurtnetwerk: tijd, 

rol? 

• Gevoelde afstand tussen gemeente en (wijk)teams

• Visie op integraal werken ontbreekt vaak  verwachtingen? 

• Benodigde randvoorwaarden, bijv. goede werkplek en ICT
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Wat is opgevallen? 

Procesmatig:

• Praten ipv doen lastig

• In teamverband nadenken over overstijgende thematiek gebeurt niet vaak

• Succes hangt af van houding professionals/team 

• Proces houdt niet op na laatste bijeenkomst; lange termijn plan is nodig  
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Vervolgproject: de IWAO-tool 
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• Aanleiding: IWA-tool mist het perspectief van ouderen  en mensen

uit het informele netwerk

• Samen met Movisie aanvraag ingediend bij FNO binnen het programma Meer 
Veerkracht, Langer Thuis  

• Startdatum 1 mei 2017

• Looptijd 1,5 jaar

• Gemeenten: Bergen op Zoom en Elburg



Zie: www.integraalwerken.nl

Vragen/opmerkingen?

hanna.vandijk@bmg.eur.nl

http://www.integraalwerken.nl/

