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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Een wijze samenwerking’. In dit rapport is onderzoek 

gedaan naar de inzet van een multidisciplinaire samenwerking binnen de steunpunten van 

Wijs en naar de begeleiding van deze samenwerking. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen 

drie steunpunten van Wijs.  

Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van het afstudeeronderzoek vanuit de 

opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool te Groningen en is uitgevoerd binnen Wijs 

Groningen. Wijs staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Namens Wijs doen 

studenten onderzoek en geven ze advies vanuit hun vakgebied. Daarnaast organiseren ze 

verschillende activiteiten voor en met andere stadsbewoners.  

Tijdens dit onderzoek zijn wij ondersteund door een aantal personen en hier willen wij hen 

graag voor bedanken. Dit zijn: onze onderzoeksdocent Anja van den Bosch en de 

begeleiders vanuit Wijs, Suzanne Kuik, Anne Kraanen, Harald Hilbrants en Peter Horinga. 

Daarnaast willen wij onze medestudenten, familie, vrienden en kennissen bedanken. Zij 

hebben ons tijdens dit onderzoek ondersteund door het geven van feedback en het 

controleren van ons rapport.  

Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Rebecca de Wals & Sanne van der Meer 

Groningen, 22-03-2018. 
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Samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen Wijs Groningen. Dit staat voor Wijk Inzet door Jongeren 

en Studenten. Wijs is een initiatief van de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en 

Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening.  

De missie van deze organisatie is om studenten meer te betrekken bij de Groningse 

maatschappij. Om dit te bereiken zet Wijs projecten en activiteiten op die studenten in staat 

stelt een waardevolle bijdrage te leveren aan Groningen en haar bewoners. Onderdeel van 

Wijs zijn de steunpunten die zij hebben opgezet. Bewoners kunnen bij deze steunpunten 

terecht met hun vraagstukken. Studenten zetten zich binnen deze steunpunten in om die 

binnenkomende vraagstukken te beantwoorden. 

Binnen dit onderzoek is er gekeken naar de samenwerking binnen drie van deze 

steunpunten. Dit zijn het Parttime ondernemerssteunpunt, het Juridische steunpunt en het 

steunpunt in de Voedselbank te Groningen. Aanleiding voor dit onderzoek is de wens van 

Wijs om graag een meerzijdige blik op de vraagstukken te kunnen zien, waardoor naar de 

vraag achter de vraag kan worden gekeken. Dit willen zij graag bereiken door het inzetten 

van een multidisciplinaire samenwerking waardoor vraagstukken ook vanuit een ander 

vakgebied bekeken worden. Op dit moment wordt dit niet toegepast. De blik op de 

vraagstukken is nog eenzijdig. 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de samenwerking binnen het juridische- en 

ondernemerssteunpunt en het steunpunt in de Voedselbank in de Korrewegwijk te 

Groningen. Hierbij is ook gekeken naar de begeleiding op dit moment. Daarnaast is inzicht 

verkregen in de ontbrekende kennis en disciplines binnen de steunpunten.  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘’Hoe kan Wijs de steunpunten met een 

monodisciplinaire samenwerking omzetten naar steunpunten met een multidisciplinaire 

samenwerking en hoe kan deze samenwerking begeleid worden?’’ 

Door middel van literatuurstudie is er een beeld gevormd van het multidisciplinaire 

samenwerken. Uit de literatuur is naar voren gekomen dat dit binnen het sociale domein 

veelal toegepast wordt. Door deze samenwerking nu al in te zetten bij Wijs kan dit later in de 

praktijk ook toegepast worden. Daarnaast wordt deze samenwerkingsvorm vanuit de 

Hanzehogeschool gewenst. Ook is naar voren gekomen dat teambegeleiding een belangrijke 

rol speelt bij het functioneren van een multidisciplinair team.  

De methode van dit onderzoek bestond uit interviews en een participerende observatie. De 

interviews zijn afgenomen bij studenten die werkzaam zijn binnen de steunpunten, 

medewerkers van Wijs en bij een docent van de Hanzehogeschool te Groningen. Er is 

gevraagd naar de samenwerking op dit moment binnen de steunpunten en naar de 

samenwerking die graag gezien zou worden. Daarnaast is gevraagd naar de huidige 

begeleiding en naar de wensen met betrekking tot de begeleiding. Aan de docent zijn vragen 

gesteld over de vaardigheden waarover de studenten moeten beschikken.  

Naast de interviews is er gebruikgemaakt van een participerende observatie bij de drie 

steunpunten. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de studenten binnen de 

steunpunten een multidisciplinaire samenwerking zien zitten. Zij geven aan dat studenten 

vanuit andere opleidingen kunnen fungeren als achterwacht, aangezien zij binnen het 

steunpunt de  meeste vraagstukken kunnen beantwoorden vanuit hun expertise. Uit de 

interviews met de medewerkers van Wijs is naar voren gekomen dat zij de studenten juist 

binnen de steunpunten willen laten samenwerken om verder te kijken naar een vraagstuk 

dan vanuit één visie. Zij geven aan dat de vraag achter de vraag nu nog blijft liggen. 
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De conclusie van dit onderzoek luidt: Op basis van de onderzoeksresultaten kan er 

geconcludeerd worden dat een multidisciplinaire samenwerking binnen de steunpunten 

meerwaarde heeft voor de studenten en Wijs. Door multidisciplinair samen te werken kunnen 

de vaardigheden vanuit de verschillende opleidingen gecombineerd worden, waardoor er 

een bredere kijk op de vraagstukken ontstaat. Daarnaast worden studenten voorbereid op 

het werkveld, doordat deze samenwerkingsvorm binnen het sociale domein ook ingezet 

wordt. 

Als aanbeveling is onder andere meegegeven dat het inzetten van een multidisciplinaire 

samenwerking van belang is om de bewoners eerder en beter te helpen bij het 

beantwoorden van hun vraagstukken. Hierbij is aanbevolen om de studenten Social Work in 

te zetten, zodat op zoek wordt gegaan naar de vraag achter de vraag waardoor preventief 

gewerkt kan worden. Aanbevolen wordt om onder andere een intake te laten plaatsvinden 

met een Social Work student. Daarnaast is een handleiding geschreven als handvat voor het 

tot stand laten komen van een multidisciplinaire samenwerking binnen de steunpunten van 

Wijs. 
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1 Inleiding 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is uitgevoerd als 

afstudeeropdracht aan de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool te Groningen. Het 

onderzoek heeft plaatsgevonden bij Wijs Groningen, wat staat voor Wijk Inzet door Jongeren 

en Studenten. Dit onderzoek heeft betrekking op het inzetten van een multidisciplinaire 

samenwerking binnen de steunpunten van Wijs. Het onderzoek is gericht op het Juridische 

steunpunt, het Ondernemerssteunpunt en het steunpunt bij de Voedselbank. 

In dit hoofdstuk wordt de context van het onderzoek beschreven. Daarnaast wordt 

beschreven waar het onderzoek wordt uitgevoerd en wat het onderzoek inhoudt. Vervolgens 

wordt de probleem-/situatieanalyse van dit onderzoek beschreven. Hierbij wordt gekeken 

naar de totstandkoming van het probleem waar onderzoek naar is gedaan. Hierna worden de 

doel- en vraagstelling beschreven met de daarbij behorende voor- en deelvragen. Tot slot 

wordt in de leeswijzer overzichtelijk beschreven wat in het verslag aan de orde komt.  

1.1 Context 

WIJS staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten en is volgens de Hanzehogeschool 

een innovatiewerkplaats. Wijs is een initiatief van de gemeente Groningen, de 

Hanzehogeschool en Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD). Op dit 

moment heerst er een kloof tussen studenten en Stadjers. De visie van Wijs is dan ook om 

studenten en Stadjers dichter bij elkaar te brengen (Wijs Groningen, Z.D.). 

Zo’n 1500 studenten van de Hanzehogeschool leveren door hun kennis en talenten een 

bijdrage aan de stad door middel van onderzoek, ondersteuning en advisering op stedelijk-, 

wijk- en persoonlijk niveau. Op deze manier kunnen studenten zich op een inhoudelijke 

manier maatschappelijk ontwikkelen. Studenten dragen op deze manier een steentje bij aan 

Groningen en leren van mensen uit alle lagen van de samenleving. Daarnaast leren de 

Stadjers weer van de studenten. Het motto van Wijs is dan ook: ‘Omdat iedereen van elkaar 

kan leren’ (Wijs Groningen, Z.D.).  

De missie van Wijs sluit hier naadloos op aan. De missie van Wijs is om studenten meer te 

betrekken bij de Groningse maatschappij. Om dit te bereiken faciliteren zij projecten en 

activiteiten die studenten in staat stelt een waardevolle bijdrage te leveren aan Groningen, 

praktijkervaring op te doen en waar mogelijk studiepunten te verdienen. Deze projecten 

komen voort uit vragen vanuit de samenleving (Persoonlijke communicatie, 20 november 

2017). Op deze manier leren de Stadjers en studenten van elkaar, door het bundelen van 

elkaars kracht, waardoor de kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Groningen 

overbrugd wordt. Ze worden hierdoor nader tot elkaar gebracht. Daarbij  is de het de visie 

van Wijs dat zij een toekomst voor zich zien waarin studenten en Stadjers meer met elkaar 

verbonden zijn. Uit interne documenten blijkt dat dat dit enerzijds zorgt voor een afname van 

de ‘Groningse brain drain’ en anderzijds tot een verbetering van de sociaaleconomische- en 

culturele omstandigheden in de stad (Persoonlijke communicatie, 20 november 2017). Onder 

brain drain wordt het vertrek van hoger opgeleiden uit de stad verstaan (Venhorst, 2017).  
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Wijs wordt gerund voor en door studenten. Deze studenten zijn afkomstig vanuit 

verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool en van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Het hoofdkwartier van Wijs wordt gerund door de ambassadeurs van Wijs. Ambassadeurs 

zijn studenten die voor langere tijd bij Wijs afstuderen, stagelopen of vrijwilligerswerk doen. 

De ambassadeurs zijn eigenaar van het hoofdkwartier. Het hoofdkwartier is doordeweeks 

geopend en is een plek waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen. De 

ambassadeurs proberen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de hulpvraag van de 

bewoners. De gegeven hulp is altijd van preventieve aard. De hulp die wordt gegeven is 

ondersteunend en informerend en niet adviserend. Daarnaast dient het hoofdkwartier ook als 

werkplek voor de ambassadeurs. Dat Wijs draaiende wordt gehouden voor en door 

studenten heeft te maken met de missie van Wijs. Het werk van Wijs is ondersteunend aan 

het werk van de Wij-teams in Groningen (Persoonlijke communicatie, 20 november 2017). 

Naast het hoofdkwartier heeft Wijs verschillende steunpunten zoals het Juridische-, en 

Ondernemerssteunpunt. Daarnaast is Wijs bezig met het oprichten van een steunpunt 

binnen de Voedselbank. Binnen deze steunpunten wordt er momenteel samengewerkt door 

ambassadeurs en vrijwillige studenten van de opleidingen, Hbo-rechten, Bedrijfseconomie 

en Sociaal juridische dienstverlening. Iedere student werkt vanuit zijn eigen vakgebied 

waardoor er een monodisciplinaire samenwerking is ontstaan. Er wordt dus voornamelijk 

samengewerkt door studenten met eenzelfde achtergrond. Wijs wil dat studenten meer van 

elkaar leren en wil kijken hoe zij richting een multidisciplinaire samenwerking kunnen gaan, 

met als doel dit toe te passen binnen de steunpunten. Momenteel is hier vanuit de 

begeleiding binnen Wijs nog geen aandacht aan geschonken, aldus Suzanne Kuik 

(Persoonlijke communicatie,15 november 2017). 

Wijs is onder andere ontstaan naar aanleiding van het afstudeeronderzoek van socioloog 

Harald Hilbrants. Voor een socioloog is het interessant om twee tegenover elkaar staande 

groepen en het ontstaan hiervan te onderzoeken. Daarbij is het ook interessant om te 

onderzoeken wat deze groepen dichter bij elkaar kan brengen. Dit is waar Wijs ook een 

bijdrage aan levert. In dit geval gaat het om studenten en Stadjers. Naast grote verschillen 

tussen groepen zijn er altijd gemeenschappelijke delers. Wijs wil dit ook uitdragen aan de 

Stadjers en zij willen laten zien hoe deze hoger opgeleide doelgroep aan de samenleving 

kan bijdragen, door deze doelgroep juist te stimuleren tot actief burgerschap. (Persoonlijke 

communicatie, 17 november 2017).  
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1.2 Probleem-/situatieanalyse 

Binnen Wijs is een multidisciplinair studententeam werkzaam. Bij een multidisciplinair 

studententeam wordt er gewerkt door studenten van verschillende opleidingen. Deze 

studenten worden de ambassadeurs van Wijs genoemd.  Daarnaast zijn er binnen Wijs 

steunpunten opgezet om stadjers te helpen bij verschillende vraagstukken. Zo is er een 

juridisch- en ondernemerssteunpunt opgezet en is het steunpunt in de Voedselbank in 

ontwikkeling. 

Het multidisciplinaire team is aanwezig binnen Wijs, maar de samenwerking binnen de 

steunpunten is op dit moment monodisciplinair. Door de verscheidenheid aan kennis van de 

studenten binnen Wijs is het mogelijk om vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te 

bekijken. Op dit moment wordt dit niet toegepast, waardoor de vraag achter de vraag van de 

bewoner in de meeste gevallen blijft liggen. Hierdoor wordt de specifieke vraag van de 

bewoner wel beantwoord, maar de achterliggende problematiek is blijvend. Wijs wil weten 

hoe er binnen de steunpunten multidisciplinair samengewerkt kan worden, zodat vanuit 

verschillende vakgebieden en inzichten antwoord kan worden gegeven op vraagstukken, 

waardoor ook op de vraag achter de vraag gericht kan worden. Op deze manier kunnen de 

bewoners eerder en beter van een antwoord worden voorzien. 

Door de verschuivingen in het sociale domein is het steeds meer van belang om goed 

samen te kunnen werken met personen uit verschillende disciplines. Zo moet er binnen het 

sociale domein bijvoorbeeld worden samengewerkt met andere gemeenten, bedrijven en 

instellingen (VNG, 2014). Op deze manier kan er worden aangesloten bij de wensen en 

mogelijkheden van de burgers. In paragraaf 2.1 wordt er verder ingegaan op het sociale 

domein.  

Uit de onderwijsvisie van de Hanzehogeschool komt naar voren dat het onderwijs van elke 

opleiding aansluit op de beroepspraktijk. Door bijvoorbeeld nu binnen een multidisciplinaire 

setting te werken, kan dit later ook in de praktijk worden toegepast. Daarbij wordt er vanuit 

de onderwijsvisie geschreven dat onderlinge verschillen geen belemmering zijn, maar juist 

een springplank naar grensverleggende samenwerking (Hanzehogeschool, 2014). In 

paragraaf 2.2.3 wordt de onderwijsvisie verder uitgelegd.    

Door antwoord te geven op vragen van bewoners vanuit verschillende perspectieven, kan 

een studententeam de Stadjers nog meer bieden. Volgens socioloog Harald Hilbrants is een 

multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk voor een groeiende organisatie. Dit leidt tot 

meer creativiteit en innovatie (mondelinge communicatie, 17 november 2017). Volgens 

socioloog Groot Roessink (2015)  is samenwerking vruchtbaarder dan concurrentie. Het is 

belangrijk afhankelijkheid te erkennen. Als je wilt samenwerken moet je talenten en inzet 

aanbieden en je zwakke punten overlaten aan anderen.  

Een voorbeeld hiervan is een casus binnen het ondernemerssteunpunt. Binnen dit steunpunt 

is er een vraag van een bewoner binnengekomen. Deze bewoner zit in de bijstand en heeft 

schulden. De student bedrijfseconomie wilde zich richten op het aflossen van de schulden. 

De Social Work student gaf aan verder te willen kijken dan alleen naar de schulden en juist 

ook te willen kijken naar wat hierachter zit en welke problemen er nog meer spelen. Op deze 

manier kan er passende hulp worden geboden aan deze bewoner. 

Bij een multidisciplinaire samenwerking zijn verschillende disciplines betrokken. Hierbij wordt 

er vanuit het eigen perspectief van de discipline gewerkt en er wordt aan een eigen 

doelstelling gewerkt (Bloem, van der Klauw & Munneke, 2011). In hoofdstuk twee wordt 

dieper ingegaan op een multidisciplinaire samenwerking. 
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1.3 Doelstelling 

Het onderzoek moet inzicht geven in de ontbrekende kennis/disciplines en de begeleiding 

binnen het Juridisch- en ondernemerssteunpunt en het steunpunt in de Voedselbank in de 

Korrewegwijk. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven, in de samenwerking op dit  

moment en de wensen en behoeften voor een multidisciplinaire samenwerking en de 

begeleiding hiervan. Zo kan er uiteindelijk advies worden gegeven om de samenwerking 

meer multidisciplinair te laten verlopen waarbij er geluisterd wordt naar de wensen en 

behoeften van medewerkers en ambassadeurs van de steunpunten. Daarbij kan er advies 

worden gegeven over de begeleiding binnen de steunpunten. Aan de hand van de 

uitkomsten wordt een handleiding geschreven met daarin de uitkomsten van dit onderzoek. 

Er wordt beschreven welke disciplines het beste met elkaar kunnen samenwerken en 

waarom hiervoor gekozen is. Door de handleiding te gebruiken en de aanbevelingen op te 

volgen kan er binnen de steunpunten multidisciplinair worden samengewerkt.  

1.4 Onderzoeksvraag 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘’Hoe kan Wijs de steunpunten met een 

monodisciplinaire samenwerking omzetten naar steunpunten met een multidisciplinaire 

samenwerking en hoe kan deze samenwerking begeleid worden?’’   

De voorvragen bij de hoofdvraag zijn hieronder vermeld, de voorvragen zijn verder 

uitgewerkt aan de hand van literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek is te vinden 

in hoofdstuk twee.  

● Wat is het sociale domein en welke veranderingen zijn voortgekomen uit de 

decentralisatie?  

● Hoe staan de WMO & Welzijn Nieuwe Stijl in verband met de steunpunten 

van Wijs?  

● Welke steunpunten zijn er binnen Wijs en met welke vraagstukken kunnen 

bewoners hier terecht? 

● Hoe wordt er vanuit het internationale-, nationale- en opleidingsperspectief 

gekeken naar multidisciplinair samenwerken? 

● Wat is multidisciplinair samenwerken en wat zijn de voor- en nadelen 

hiervan? 

● Hoe kunnen teams begeleid worden binnen een multidisciplinaire 

samenwerking? 

 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn er een aantal deelvragen 

opgesteld. De deelvragen zijn: 

● Welke vraagstukken komen aan de orde bij de steunpunten? 

● Welke opleidingen werken nu samen binnen de steunpunten? 

● Tegen welke problemen lopen de ambassadeurs van de steunpunten binnen 

Wijs op dit moment aan? 

● Welke vaardigheden zijn er nodig binnen de steunpunten en welke 

vaardigheden ontbreken er? 

● Hoe worden de studenten binnen steunpunten op dit moment begeleid? 



12 
Onderzoeksrapport: Een wijze samenwerking 
Rebecca de Wals & Sanne van der Meer 
 

● Welke begeleidingsvorm is nodig zodat een multidisciplinaire samenwerking 

binnen de steunpunten mogelijk wordt?  

 

Definiëring van de termen 

Stadjer: Een inwoner van de stad Groningen (Stadjer, 2016). 

 

Monodisciplinair: Monodisciplinair houdt in dat de focus op oplossingen vanuit een enkel 

deskundigheidsgebied wordt aangepakt (monodisciplinair, 2008). 

 

Multidisciplinair: Als er mensen van verschillende beroepen of disciplines bij betrokken zijn 

(multidisciplinair, 2016).  

 

Ambassadeurs van Wijs: Studenten die in ruil voor studiepunten stagelopen of afstuderen bij 

Wijs. En die zich daarnaast nog acht uur per week inzetten voor Wijs. Zij zijn het 

aanspreekpunt voor de bewoners en zijn het gezicht van Wijs (Mondelinge communicatie, 9 

januari 2018) 

 

Vrijwilliger van Wijs: Studenten die vrijwillig werkzaam zijn binnen de steunpunten omdat zij 

ervaringen willen opdoen in hun vakgebied (Mondelinge communicatie, 9 maart 2018) 
 

1.5 Vooruitblik op de onderdelen van het rapport  
In hoofdstuk twee wordt aan de hand van literatuuronderzoek antwoord gegeven op de 

voorvragen. Zo wordt er ingegaan op het sociale domein, de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, het internationale- en nationale perspectief en het perspectief vanuit de 

Hanzehogeschool. Ook wordt beschreven wat een multidisciplinaire samenwerking inhoudt. 

Ook teambegeleiding komt aan bod. In hoofdstuk drie is de methode van dit onderzoek 

beschreven. Er wordt beschreven op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 

vier worden de resultaten die verkregen zijn uit de praktijk beschreven. Tot slot wordt in 

hoofdstuk vijf de conclusie van dit onderzoek gegeven. Daarnaast worden de 

discussiepunten en de aanbevelingen beschreven.  
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2 Het sociale domein 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de voorvragen die beschreven zijn in 

hoofdstuk 1.4. Deze voorvragen zijn beantwoord door middel van een 

literatuuronderzoek. Er is gebruikgemaakt van verschillende geschreven bronnen en 

wetenschappelijke bronnen. Door het beantwoorden van deze voorvragen wordt er 

informatie verzameld die belangrijk is voor het vervolg van dit onderzoek. Op deze 

manier is er voorkennis over het onderwerp van het onderzoek opgedaan. 

2.1 Het sociale domein 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het sociale domein inhoudt en hoe dit in verband staat 

met de steunpunten binnen Wijs. Vervolgens wordt naar aanleiding van het sociale domein 

in hoofdstuk 2.1.1 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning belicht en in hoofdstuk 2.1.2 

Welzijn Nieuwe Stijl.  

 

Binnen het sociale domein is de afgelopen jaren veel veranderd. De term sociaal domein 

wordt gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het 

gemeentelijke beleid. Onder deze sectoren vallen welzijn, zorg, gezondheidszorg, onderwijs, 

inburgering, sociale activering en opvoeding (Telgen, Uenk & Lohmann, 2013).  

In 2015 heeft de decentralisatie in het sociale domein plaatsgevonden. Hierbij zijn de 

overheidstaken met betrekking tot de zorg overgedragen aan de gemeenten (Telgen et al., 

2013).   

Vanuit deze decentralisatie zijn onder andere wijkteams ontstaan. In de stad Groningen 

heten deze teams ‘’Wij-teams”. Hierbij worden vanuit de gemeente multidisciplinaire teams 

opgesteld met medewerkers van de gemeente en met medewerkers van aanbieders van 

algemene voorzieningen. Onder deze algemene voorzieningen valt onder andere 

welzijnswerk en sociaal- en maatschappelijk werk. Taken van de wijkteams zijn onder 

andere het voeren van keukentafelgesprekken en het opstellen van ondersteuningsplannen. 

De taken worden zoveel mogelijk binnen het team uitgevoerd en waar nodig worden de 

bewoners doorverwezen naar zorgaanbieders (Telgen et al., 2013). Wijs staat in verband 

met de Wij-teams in Groningen. Binnenkomende vraagstukken bij de Wij-teams kunnen 

overgedragen worden naar Wijs en dit geldt ook andersom. Hierbij vindt vanuit het sociale 

domein een multidisciplinaire samenwerking plaats (Wijs, z.d.). 

Door de decentralisatie binnen het sociale domein en het ontstaan van de wijkteams is er 

veel verandert. Tot nu toe zijn er zowel positieve als negatieve kanten gevonden wat betreft 

de wijkteams.  In figuur 1 worden een aantal plus- en minpunten van de wijkteams 

weergegeven (Telgen et al., 2013). 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Voor- en nadelen wijkteams (Telgen et. al, 2013). 
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Cliënten Gemeenten 

+ Herkenbaar aanspreekpunt dichtbij + Veel invloed op de uitvoering van de 

ondersteuning via de wijkteams 

  - Wie controleert de wijkteams? 

  - Zijn de wijkteams in staat de juiste 

diagnose te stellen? 

  

Grote zorgaanbieders Kleine zorgaanbieders 

- Afhankelijk van expertise wijkteam - Afhankelijk van expertise wijkteam 

Naast de voor- en nadelen die de sociale wijkteams hebben volgens Telgen (2013), 

beschrijft van Arum (2016) nog een aantal andere voor-en nadelen. Van Arum (2016) 

beschrijft dat zo’n 42% van de gemeenten gebruikmaakt van een sociaal wijkteam, waar 

bewoners terecht kunnen met eenvoudige en complexe hulpvragen. Door deze 

uiteenlopende hulpvragen wordt ook het takenpakket van de medewerkers in deze wijkteams 

uiteenlopend. Hierdoor ontstaat een grote caseload, wat het outreachend werken beperkt. 

Het betrekken van bewoners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen heeft nog weinig prioriteit 

(van Arum, 2016). Outreachend werken heeft als uitgangspunt dat professionals 

zelfverzekerd naar voren treden midden in de leefwereld van degenen die ze willen bereiken 

(Omlo, 2017). 

Binnen Wijs zijn een aantal steunpunten opgericht waar bewoners van de stad Groningen 

terecht kunnen met hun vragen. De bewoners worden hierbij ondersteund door de 

ambassadeurs van Wijs. De taken binnen deze steunpunten worden dan ook zoveel mogelijk 

door het team uitgevoerd. Mocht het nodig zijn dan kunnen de bewoners worden 

doorverwezen. Voordat een doorverwijzing plaatsvindt wordt er altijd overleg gepleegd met 

de medewerkers van Wijs. Zij ondersteunen en begeleiden de ambassadeurs hierbij. Op dit 

moment zijn er het juridisch-financieel steunpunt en het ondernemerssteunpunt. Daarnaast 

zijn er nog een aantal steunpunten in opkomst (Wijs, z.d.). In hoofdstuk 2.2 wordt 

beschreven wat deze steunpunten inhouden. Binnen Wijs wordt er dus op dezelfde wijze 

gewerkt als binnen het sociale domein. Door dit nu al toe te passen vindt er een goede 

voorbereiding op het latere werkveld en de toekomst plaats. Een verschil bij de werkwijze op 

dit moment, is dat Wijs nu al outreachend aan het werk is. Zo bevindt het Wijspand zich 

midden in de leefwereld van de bewoners die zij juist willen bereiken (Wijs, z.d.).  

 

2.1.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning inhoudt. In 

hoofdstuk 2.1 is beschreven wat het sociale domein inhoudt.  De WMO is ontstaan vanuit de 

decentralisatie binnen het sociale domein. Daarbij wordt in de paragrafen die hierop volgen 

beschreven voor wie de WMO is en hoe dit in zijn werk gaat.  
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Sinds 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgeheven. De 

AWBZ wordt deels ondervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en deels door de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, vanaf nu de WMO genoemd (ZorgWijzer, 2017a). 

Het doel van de WMO is het laten participeren van burgers in de maatschappij. De WMO 

moet participatie van iedere burger mogelijk maken en bevorderen. Mensen zijn 

verantwoordelijk voor hun eigen zorg en voor de zorg voor elkaar. Dit houdt in dat iedereen 

er voor moet zorgen dat iedereen kan participeren in de samenleving (Jager - Vreugdenhil, 

2012).  

Met de invoering van de WMO hebben gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

gekregen. Zo zijn zij sinds de WMO verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning van 

de inwoners van hun gemeente. Onder de verantwoordelijkheden van de gemeente valt nu 

ook het beschermd wonen. Hierbij is er voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd, 

waardoor zij de komende vijf jaar gebruik kunnen blijven maken van de ondersteuning die zij 

nu al hebben. Door het overdragen van de zorg naar de gemeente wil het kabinet de zorg 

dichtbij brengen. Zij willen meer samenwerking in de buurt en meer samenwerking tussen 

aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen. Op deze manier kunnen latere 

generaties hier ook gebruik van maken (ZorgWijzer, 2017b). Wijs is onder andere opgericht 

vanuit de gemeente (Wijs Groningen, z.d.). Dit is een voorbeeld van meer samenwerking in 

de buurt en voortgekomen vanuit onder andere de WMO.  

Door de zorg bij de gemeente neer te leggen kunnen zij beter inspelen op de lokale 

omstandigheden en zorgbehoeften van de cliënten en kunnen zij meer maatwerk bieden. 

Een aantal andere taken die nu ook tot de gemeente behoren worden hieronder benoemd 

(Movisie, 2016): 

●     leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen 

●     mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen 

●     het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te 

nemen aan de samenleving 

●     maatschappelijke opvang aanbieden 

●     openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen 

●     informatie, advies en cliëntondersteuning geven 

●     verslavingsbeleid bevorderen 

●     jeugdigen met problemen preventief ondersteunen 

Binnen de steunpunten komt voornamelijk het verstrekken van informatie, advies en 

cliëntondersteuning naar voren (Wijs Groningen, z.d.). Binnen Wijs wordt op de zorg voor 

elkaar ingespeeld doordat bewoners vrijblijvend terecht kunnen bij de steunpunten met hun 

vraagstukken. Wijs zorgt zo voor de zorg van de bewoners, en doordat de bewoners hier 

terecht kunnen, kunnen zij ook de eerste stap in hun eigen zorg zetten (Wijs, z.d.). 

2.1.2 Welzijn Nieuwe Stijl 

Vanwege de WMO is er in 2009 het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl opgericht. 

Welzijn Nieuwe Stijl, vanaf nu WNS genoemd, is een beweging die zich erop richt om de 

kracht van welzijn beter te benutten. Een van de belangrijkste instrumenten om de WMO te 

bereiken is het investeren in welzijn (Movisie, 2013a). 

Het doel van welzijn nieuwe stijl is het faciliteren, verder stimuleren en ondersteunen van het 
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welzijnswerk bij de doorontwikkeling van de WMO. WNS kent acht bakens. Deze bakens 

helpen sociale professionals om hun werk optimaal uit te voeren en geven richting aan de 

kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector. De acht bakens van welzijn nieuwe stijl zijn 

(Movisie, 2013a): 

1. gericht op de vraag achter de vraag; 

2. gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 

3. direct erop af; 

4. formeel en informeel in optimale verhouding; 

5. doordachte balans van collectief en individueel; 

6. integraal werken; 

7. niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 

8. gebaseerd op ruimte voor de professional 

 

Volgens Olthof (2014) zijn er ook consequenties voor mensen. Vooral punt twee en vier zijn 

belangrijke aandachtspunten. Deze punten zijn direct gerelateerd aan onafhankelijkheid en 

verantwoordelijkheid van mensen. Volgens Olthof (2014) staat de rol van sociale relaties in 

de omgeving van mensen op het spel. De nieuwe aanpak is gebaseerd op de feiten dat 

macht van de burger, zijn netwerk, straat of buurt snel in het proces is opgenomen. Mensen 

moeten problemen oplossen met hun netwerk (Olthof, 2014). Grootegoed en Tonkens (2015) 

hebben onderzoek uitgevoerd onder gehandicapten en ouderen naar de perceptie en 

ervaringen met vrijwilligerswerk, als een alternatief voor de publiek gefinancierde zorg in 

Nederland. Daaruit is gebleken dat de zorg voor elkaar vanuit het eigen netwerk en vanuit 

mantelzorg als wenselijk, maar ook als onrealistisch wordt gezien (Grootegoed & Tonkens, 

2015).  

Daarom is het belangrijk dat er wordt gezocht naar een balans tussen wat een persoon zelf 

kan en waar professionals voor nodig zijn. Volgens de benadering worden burgers met 

problematieken net zo goed of beter gesteund door het netwerk. Ze vergeten het feit dat 

wederkerigheid in een relatie van belang is en dit niet altijd kan worden gerealiseerd (Olthof, 

2014). 

Bij Wijs wordt preventief te werk gegaan. Wijs kijkt naar de eigen kracht van de Burger en is 

adviserend. Wanneer er een vraagstuk binnenkomt, wordt eerst gekeken naar wat de 

bewoner zelf al heeft onderzocht en welke stappen hij of zij zelf kan zetten.  

Vanuit Wijs kan er door multidisciplinair samen te werken worden gekeken naar de vraag 

achter de vraag, waardoor er resultaatgericht gewerkt kan worden. Deze stappen zijn 

gebaseerd op de acht bakens van de WNS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, 2017). 

  

2.2 Steunpunten 

In deze paragraaf worden de steunpunten beschreven waarbinnen dit onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Er wordt beschreven wat er binnen deze steunpunten voor de bewoners 

wordt gedaan.  

Voedselbank 

Het steunpunt binnen de voedselbank is in oprichting. Dit steunpunt gaat plaatsvinden 

binnen de voedselbank in de Korrewegwijk te Groningen. Er is gekozen voor deze locatie, 

omdat de bewoners die bij de voedselbank komen de meest hulpbehoevende doelgroep van 

de stad Groningen is.  

Binnen dit steunpunt kunnen de bewoners terecht met al hun vragen. Om de bewoners goed 
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te ondersteunen wordt er vanuit drie verschillende opleidingen samengewerkt. In verband 

met de doelgroep is binnen dit steunpunt is een multidisciplinaire samenwerking vereist 

(Mondelinge communicatie, 12 december 2017). Om meer informatie te verkrijgen over deze 

doelgroep en de vraagstukken die binnen dit steunpunt worden verwacht, is dit verwerkt in 

het meetinstrument.  

Juridisch steunpunt 

Het juridische steunpunt wordt gedraaid door vrijwilligers vanuit de opleidingen Hbo-Rechten, 

Sociaal Juridische Dienstverlening en Rechtsgeleerdheid. Om meer informatie te verkrijgen 

over deze opleidingen is een docent van het instituut voor rechtenstudies aan de 

Hanzehogeschool geïnterviewd. 

Bewoners kunnen bij dit steunpunt terecht voor gratis juridisch advies. Bewoners kunnen bij 

dit steunpunt terecht voor (Wijs, z.d.): 

● Aanvragen van vergunningen, WOB-verzoeken of kwijtscheldingen; 

● Doorverwijzingen naar de juiste instanties of contactpersonen; 

● Invullen van belastingformulieren; 

● Opstellen van bepaalde juridische stukken, zoals bezwaarschriften of 

correspondentie. 

Om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen wordt samengewerkt met de 

Hanzehogeschool Groningen en de Groningse WIJ-teams (Wijs, z.d.).  

Parttime ondernemerssteunpunt 

In oktober 2015 is de gemeente Groningen gestart met een pilot voor het parttime 

ondernemen voor burgers in de bijstand. De gemeente zag het als instrument om 

bijstandsgerechtigden te laten participeren in de maatschappij. Voor de 

bijstandsgerechtigden is het zowel een route naar ondernemerschap als een re-integratie-

instrument richting werk in loondienst. Voor de gemeente levert het een directe besparing op, 

in sommige gevallen leiden de activiteiten tot uitstroom van de bijstand (van Duin, 2017) Wijs 

is hierop ingespeeld en heeft het ondernemerssteunpunt opgezet. Hier kunnen stadjers 

terecht voor vragen over het parttime ondernemen. Momenteel wordt dit nog gerund door 

economie- en recht studenten (Wijs, z.d.). Uit een artikel van de volkskrant blijkt dat 65% van 

de bijstandspopulatie bestaat uit laaggeschoolden. Zij hebben een diploma op minimaal 

mbo2-niveau. Het grootste gedeelte van de groep heeft niet meer dan de basisschool 

afgerond. Een kwart tot één vijfde van de mensen heeft geen beperking. Het overige 

gedeelte heeft fysieke of psychische problemen (Troost, 2016)  

2.3 Perspectieven 

In dit hoofdstuk wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de onderzoeksvraag. 

De steunpunten zijn onder andere gericht op het in eigen kracht zetten van de burgers en 

actief burgerschap. Hier is onder andere naar gekeken vanuit het internationale perspectief, 

het perspectief vanuit de Nederlandse samenleving en vanuit de Hanzehogeschool te 

Groningen. 

2.3.1 Internationale perspectief 

Uit de Nota van het Europese parlement (2012) blijkt dat Europa van 2014-2020 wil werken 

aan een actieve civiele samenleving. Ze hebben als doel de burgerparticipatie in Europa te 

vergroten (Prutsch, 2012). Bij een actieve civiele samenleving wordt de nadruk gelegd op 
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eigen verantwoordelijkheid. Iedere burger is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag, leef- en 

werkomstandigheden.Er zijn een aantal belangen die tegenwoordig aan actief burgerschap 

worden gekoppeld (Ewijk, 2012): 

● Actief burgerschap is verbonden met een fatsoenlijk systeem van toegang tot 

onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen, huisvesting en sociale zekerheid. Dit 

betekent dat iedere burger hier recht op heeft.  

● Actief burgerschap spreekt ieder mens aan op zijn vermogen tot ontwikkeling van 

eigen en gedeelde verantwoordelijkheid.  

● Actief burgerschap is niet alleen relatief, maar ook relationeel. Niet iedereen kan 

volledig meedraaien. Het is een gezamenlijke onderneming van individu, overheid, 

maatschappelijke organisaties of gemeenschap. Dit houdt in dat iedereen 

verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de gemeenschap.  

De EU promoot ook het actief burgerschap door middel van de civil society. De civil society 

staat voor de burgermaatschappij. Hierbinnen is het de bedoeling dat alle burgers voor 

elkaar en voor de samenleving zorgen. Binnen de civil society zijn mensen actief en kennen 

en helpen zij elkaar. Alle burgers zijn hierbij gemeenschappelijk en gelijkwaardig aan elkaar 

en ze doen allemaal mee (Alblas, 2008).  

Wijs draagt bij aan de civil society door het inzetten van studenten voor de bewoners van de 

stad Groningen. De studenten zijn actief in de wijken van Groningen en zorgen voor elkaar 

en voor de samenleving. Hierdoor wordt de kloof tussen studenten en stadjers verminderd 

(Wijs, z.d.). 

2.3.2 Nationaal perspectief 

In hoofdstuk 2.1.1 is beschreven dat  de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als doel heeft 

het laten participeren van burgers in de maatschappij. Hierbij zijn mensen verantwoordelijk 

voor hun eigen zorg en voor de zorg voor elkaar (Jager - Vreugdenhil, 2012).  

Daarnaast wordt er sinds de decentralisatie van het sociale domein ook uitgegaan van het 

vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Zo wordt er alleen nog professionele hulp 

vergoed die de naaste omgeving zelf niet kan verlenen. Volgens Marjet van Houten heeft 

zelfredzaamheid  een keerzijde. ‘’Niet iedereen heeft een eigen netwerk en niet iedereen is 

in staat om die eigen verantwoordelijkheid te nemen.’’ (Movisie, 2013a).  

Met de steunpunten van Wijs wordt er hulp verleend aan de bewoners van de stad 

Groningen. Deze hulp wordt gratis geboden door de ambassadeurs van Wijs. Voordat de 

stap naar de professionele hulpverlening gemaakt wordt kunnen de bewoners dus 

vrijblijvend terecht bij een van de steunpunten van Wijs. Wijs werkt preventief en draagt bij 

aan het voorkomen dat de bewoners deze professionele hulp nodig hebben (Wijs Groningen, 

2017). Daarnaast kunnen personen die niet binnen hun eigen netwerk terecht kunnen, wel 

terecht bij Wijs. 

Ook dit staat in verband met het werken vanuit eigen kracht. Op het moment dat de 

bewoners geen eigen netwerk hebben waar zij bij terecht kunnen, kunnen zij voor de nodige 

hulp naar Wijs stappen. Binnen Wijs komen veel bewoners van buitenlandse afkomst. Velen 

zijn gevlucht vanuit hun land waardoor ze een beperkt netwerk hebben en de Nederlandse 

taal niet goed beheersen. In paragraaf 2.1.2 staan de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 

beschreven. Bij het vierde baken wordt beschreven dat formeel en informeel in optimale 
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verhouding zijn. Binnen Wijs wordt op informele wijze hulp geboden aan de bewoners, 

waardoor de drempel om binnen te stappen laag is (Movisie, 2013a).  

2.3.3 Perspectief vanuit de Hanzehogeschool 
De Hanzehogeschool ziet het als taak om iedereen in de leergemeenschap vertrouwd te 

maken met zijn of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Hanzehogeschool 

moedigt vanuit een eigentijds Bildungsideaal studenten en medewerkers aan om zichzelf te 

ontplooien en om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij 

(Hanzehogeschool, 2014). Anthonio en de Graaf (2013) beschrijven het 'Bildungs' ideaal als 

een samenleving met mensen die op een open en kritische manier zoeken naar waarheid 

(Anthonio en de Graaf, 2013).   

De personen binnen deze leergemeenschap versterken elkaar en leren van elkaar. In figuur 

drie wordt deze leergemeenschap weergegeven. 

Figuur 2: Leergemeenschap (College van bestuur, 2014).  

 

De visie van de Hanzehogeschool komt overeen met de visie van Wijs. Binnen Wijs wordt 

door de studenten een bijdrage geleverd aan de maatschappij en ontwikkelen de studenten 

zich op een inhoudelijke manier maatschappelijk (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten, 

2017).  

De Hanzehogeschool stelt dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn. De opdrachten uit de beroepspraktijk sluiten aan bij het onderwijs van 

elke opleiding. De deelnemers aan de leergemeenschap werken gezamenlijk aan het 

beantwoorden van regionale en (inter)nationale vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is het 

beantwoorden van vraagstukken van bewoners in Groningen door studenten bij Wijs.  

Hierdoor ontstaat er een professionele leeromgeving, waardoor er een optimale ontwikkeling 

plaatsvindt voor de studenten (College van bestuur, 2014). 

Kamphorst schrijft dat het werken in een multidisciplinaire setting en het samenwerken met 

andere professionals een steeds belangrijker doel is binnen Hbo-opleidingen. Kamphorst 

(2017) beschrijft dat praktische problemen aangepakt kunnen worden wanneer professionals 

samenwerken met anderen en hierbij de grenzen van hun beroepen en studieachtergrond 

overschrijden (Kamphorst, 2017). Wat een multidisciplinaire samenwerking precies inhoudt 

wordt beschreven in paragraaf 2.4.  

Om hierbij te kunnen aansluiten wil Wijs gaan werken met multidisciplinaire teams binnen de 
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steunpunten. Het is belangrijk dat multidisciplinair samenwerken al wordt toegepast binnen 

de opleiding. Binnen het sociaal werk is het belangrijk, omdat in het werkveld vaak wordt 

samengewerkt met mensen vanuit andere disciplines. Door dit al tijdens de opleiding toe te 

passen kan dit later in het werkveld worden ingezet. Er wordt van studenten verwacht dat zij 

accurate kennis hebben van de verantwoordelijkheden van verschillende sociale instellingen 

en dat zij vaardigheden ontwikkelen in het effectief samenwerken met andere disciplines 

(Hafford – Letchfield & Quinney, 2012). 

2.4 Multidisciplinair samenwerken 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat multidisciplinair samenwerken inhoudt. Het doel 

binnen Wijs is om binnen de steunpunten samen te werken vanuit een multidisciplinair team. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2.42 beschreven wat de voordelen van multidisciplinair 

samenwerken zijn. 

Bij een multidisciplinaire samenwerking wordt er samengewerkt met personen vanuit 

verschillende disciplines. Er wordt per discipline vanuit het eigen perspectief gewerkt. Hierbij 

wordt de eigen vaktaal gehanteerd en wordt er vanuit de eigen logica gewerkt. Vanuit de 

verschillende disciplines wordt er samengewerkt aan het tot stand komen van een 

projectdoelstelling of aan het tot stand komen van een project. De disciplines zijn hier 

gezamenlijk verantwoordelijk voor (Bloem, Klauw & Munneke, 2011). 

Vaak wordt er nog samengewerkt met mensen vanuit hetzelfde beroep. Naast het 

samenwerken vanuit een beroep, wordt er ook steeds meer samengewerkt vanuit 

verschillende opleidingen binnen een studie. Volgens Kamphorst (2017) wordt het 

multidisciplinaire samenwerken steeds belangrijker binnen Hbo-opleidingen. De huidige 

studie naar het belang van multidisciplinair samenwerken is uitgevoerd binnen twee 

onderzoekscentra van de Hanzehogeschool. Binnen deze multidisciplinaire leeromgeving 

krijgen studenten de kans om grensoverschrijdend te leren en kenniscreatie, om ‘real-life’ 

problemen aan te pakken (Kamphorst, 2017). 

Binnen Wijs wordt er multidisciplinair samengewerkt tussen studenten van verschillende 

opleidingen. Dit wordt gedaan door studenten van onder andere de opleiding Social Work, 

Sociaal Juridische Dienstverlening, Communicatie, Bedrijfseconomie en Rechten. Het wordt 

steeds belangrijker om binnen het sociale domein met verschillende sociale teams 

multidisciplinair te werken (Telgen et al., 2013).    

2.4.1 De voor- en nadelen van een multidisciplinaire samenwerking 
In het voorgaande hoofdstuk is beschreven wat een multidisciplinaire samenwerking inhoudt. 

In deze paragraaf wordt er ingegaan op de voor- en nadelen van een multidisciplinaire 

samenwerking. 

Zoals in paragraaf 2.4 is beschreven is het multidisciplinaire samenwerken van belang om 

antwoord te kunnen geven op complexe vraagstukken bij Wijs. 

Coach Mieden (2010) leert bedrijven en organisaties te werken vanuit hun innerlijke kracht. 

Hij begeleidt teams en organisatie naar een optimale verbinding met zichzelf, de ander en de 

omgeving. Volgens Mieden leidt een multidisciplinaire aanpak tot een breder en dieper 

inzicht in de oorzaken van problemen. Daarnaast biedt het betere en duurzame oplossingen 

en optimale realisatie van mensenrechten (Mieden, 2010). Vaak wordt er nog samengewerkt 

met mensen vanuit hetzelfde beroep. Deze manier van werken komt voornamelijk voort uit 

de beroepsgrenzen. Het domein van de professional wordt afgebakend door deze 

beroepsgrenzen en het specialisme wordt hierdoor onderscheiden. De professionals zijn een 
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ieder gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, iedere professional weet iets en kan iets 

wat een ander weer niet kan. Vaak lijken verschillende professionele domeinen, vanwege de 

beroepsgrenzen, onverenigbaar. Dit vormt een knelpunt wanneer er een multidisciplinaire 

samenwerking tot stand moet worden gebracht (Bloem et. Al, 2011). Volgens Bennink kan 

binnen een multidisciplinair team bijvoorbeeld irritatie ontstaan doordat een van de 

disciplines teveel overheerst. De irritatie kan ook voortkomen vanwege statusverschillen 

waardoor een ongelijke waardering ontstaat voor de inbreng van iedere discipline (Bennink, 

2002). Volgens Veerle Piessens (2015) is er geen sprake van een daadwerkelijk 

statusverschil, maar is er sprake van een misplaatst concept van hiërarchie. Zij benoemt dat 

er irritaties kunnen ontstaan, maar dat dit door middel van goede communicatie opgelost kan 

worden. Zij geeft aan dat het vooral van belang is dat iedereen in zijn of haar expertise 

erkent wordt (Piessens, 2015). 

Door per discipline naar de werkelijkheid of een vraagstuk te kijken wordt het zicht hierop 

beperkt. Wanneer er samengewerkt wordt vanuit verschillende disciplines wordt het 

gemakkelijker om gemeenschappelijke doelstellingen en eigen doelstellingen te realiseren. 

Om tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk om met elkaar in dialoog te 

gaan. Het is belangrijk om te weten wat de verschillende visies en belangen zijn van de 

disciplines (Mieden, 2010).  

Wanneer er een multidisciplinaire aanpak wordt gehanteerd, wordt er een breder en dieper 

inzicht verkregen in de oorzaak van een probleem doordat meerdere disciplines naar het 

probleem kijken. Hierdoor kan er een betere en duurzamere oplossing worden geboden 

(Mieden, 2010). 

Ook de gemeenten zien de voordelen van het multidisciplinair samenwerken. Deze manier 

van werken wordt ingezet door de sociale (wijk)teams. Zij zien hier voornamelijk de 

voordelen van in door de korte lijnen tussen diverse hulpverleners. Hulpverleners vanuit 

verschillende disciplines staan dicht bij elkaar en zijn nauw verbonden, waardoor zij elkaar 

van dienst kunnen zijn bij verscheidene vraagstukken. Hierdoor ontstaat een snelle 

afstemming en uitwisseling van expertise tussen deze hulpverleners (Movisie, 2014). 

Een multidisciplinaire samenwerking wordt ook binnen de zorg steeds belangrijker. Vanuit 

het project Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) zijn er een aantal voordelen naar 

voren gekomen. Voordelen hierbij zijn kortere lijnen en meer contact tussen de 

hulpverleners. Hierdoor ontstaat meer kennis van elkaars kwaliteiten, waardoor er een 

betere door- en terugverwijzing en een betere informatievoorziening en onderlinge 

communicatie ontstaan (Kessels, Kessels-de Beer & Peters, 2015).  

2.5 Teambegeleiding 

De opgestelde steunpunten binnen Wijs willen van een monodisciplinaire samenwerking 

overgaan naar een multidisciplinaire samenwerking. In deze paragraaf wordt beschreven 

welke rol de teambegeleider(s) speelt bij het begeleiden en aansturen van een team. Voor 

het schrijven van deze paragraaf is gebruikgemaakt van een bron uit 2002. Er is voor 

gekozen om toch gebruik te maken van deze bron, omdat er met betrekking tot dit 

onderwerp geen nieuwe ontwikkelingen snel worden opgevolgd.  

 

Volgens Bennink (2002) zijn er zeven aspecten van teamfunctioneren. De teambegeleider 

kan ervoor zorgen dat deze functies in een team goed worden vervuld. Dit kan gedaan 

worden door de vaardigheden bij teamleden te bewaken en te ontwikkelen. 
Volgens Bennink is het eerste aspect het taakgerichte aspect. Hierbij draait het om het 

helder hebben van doelstellingen en taken. Deze doelstellingen moeten duidelijk zijn voor 
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alle teamleden (Bennink, 2002). 

Teambegeleiding is gericht op het vergroten van de effectiviteit van het team. Dit kan 

bijvoorbeeld gedaan worden door een gemeenschappelijke visie tot stand te brengen 

(Bennink, 2002).  

Een teambegeleider kan behulpzaam zijn bij een constructieve onenigheid over onder 

andere de visie op en uitvoering van de taakstelling. Hierbij is het ook de vraag of leden in 

een team elkaars taken moeten overnemen bij drukte of afwezigheid. Het overnemen van de 

taken maakt een team effectiever, maar in multidisciplinaire teams kan dit een zware taak 

zijn (Bennink, 2002). 

Het tweede aspect is het structurele aspect. Hierbij draait het om de teamsamenstelling en 

de teamvaardigheden. Binnen een multidisciplinair team is het van belang dat alle disciplines 

evenredig vertegenwoordigd zijn (Bennink, 2002). Volgens Alblas (2010) draait het hierbij om 

samenwerken vanuit een taakgerichte determinant. De gezamenlijke determinant bij het 

team binnen een steunpunt is het ondersteunen van de bewoners van de stad (Alblas, 

2010).  

De teambegeleider kan er binnen het team voor zorgen dat de functies worden uitgevoerd en 

dat deze goed worden uitgevoerd. Dit kan gedaan worden door de vaardigheden die nodig 

zijn voor de teamtaken te ontwikkelen en te bewaken (Bennink, 2002). 

Het derde aspect van het teamfunctioneren is het procedurele aspect. Voor een goed    

teamfunctioneren is het belangrijk dat er goede procedures en protocollen zijn. Voor een 

teambegeleider vormen deze procedures het geheel van afspraken. Het aanpassen of 

verbeteren van de procedures kan ook een aandachtspunt zijn voor de begeleider. Het 

vierde aspect is het sociaal-emotionele aspect. Hierbij gaat het om de sociale cohesie, of het 

gebrek daaraan, de groepsnormen en de kwaliteit van het met elkaar omgaan als 

teamgenoten (Bennink, 2002).  

Voor de teambegeleider is het van belang om het team te helpen bij het verder ontwikkelen 

van teamvaardigheden. De punten die niet goed verlopen kunnen door de teambegeleider 

ter sprake worden gebracht. Vooral het verbeteren van de communicatieve vaardigheden is 

hierbij een belangrijk punt van aandacht. Binnen een multidisciplinair team kan er 

bijvoorbeeld irritatie ontstaan doordat een van de disciplines teveel overheerst. De irritatie 

kan ook voortkomen vanwege statusverschillen waardoor een ongelijke waardering ontstaat 

voor de inbreng van iedere discipline (Bennink, 2002).  

Het vijfde aspect is het existentiële aspect. Volgens Bennink draait het hierbij onder andere 

om identiteit, openheid, vertrouwen, individualiteit, autoriteit, regressie en creativiteit 

(Bennink, 2002). Voor een teambegeleider is het belangrijk om aandacht te besteden aan 

deze aspecten. Teambegeleiders kunnen bijvoorbeeld de motivatie van de teamleden om 

deel te nemen aan het team aan de orde stellen (Bennink, 2002). 

Het zesde aspect is het contextuele aspect. Bij dit aspect draait het om de externe kant van 

het team. Hierbij gaat het zowel om de verhouding met andere teams en afdelingen en het 

management, als de condities voor werken in teamverband (Bennink, 2002).  

De effectiviteit van een team kan onder druk komen te staan door twee oorzaken. Dit kan als 

eerste komen door een ondoordachte keuze voor teamwerk. Dit kan voorkomen wanneer de 

teamleden elkaar alleen maar voor de voeten lopen, waardoor het werk zich niet leent voor 

het werken in teamverband. Ten tweede kunnen de condities voor het werken in 

teamverband onvoldoende ontwikkeld zijn. Voor de teambegeleider is het van belang om 

deze punten al in de beginfase van het begeleidingstraject te onderzoeken. Volgens Bennink 

(2002) moet er gekeken worden of het werken in teamverband ook daadwerkelijk de beste 

organisatievorm is voor de betreffende organisatie (Bennink, 2002). Volgens Alblas (2010) is 

het werken in teamverband verstandig wanneer er deelbare taken uitgevoerd moeten 

worden (Alblas, 2010). 
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Het zevende aspect is het ontwikkelingsaspect. Er kan namelijk ook vanuit een 

ontwikkelingsperspectief worden gekeken naar teams. Elk team maakt een ontwikkeling 

door, waarbij zich in elke fase specifieke problemen en opgaven een aandachtspunt kunnen 

zijn voor de teambegeleiding (Bennink, 2002). Alblas (2010) beschrijft dat er al meer dan 50 

jaar onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling die plaatsvindt binnen een groep. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat er binnen beginnende groepen processen plaatsvinden die 

voorspelbaar zijn en volgens een bepaalde volgorde verlopen. Deze processen worden 

onderverdeeld in een aantal fasen (Alblas, 2010).  

Dit zijn; 

● Oriëntatiefase 
● Conflictfase 

● Stabilisatiefase 
● Prestatiefase 
● Beëindigingsfase 
 

Uit het onderzoek van Bennink blijkt dat de rol van een teambegeleider van groot belang is. 

De teambegeleider kan ervoor zorgen dat de functies in een team goed worden vervuld. 

Voor het onderzoek is het van belang om niet alleen te kijken naar de samenwerking tussen 

verschillende disciplines binnen de steunpunten, maar ook naar de begeleiding hiervan 

(Bennink, 2002).  

2.5.1 Intervisie 

Volgens Rietveld en van Rooijen (2012) Mutsaers is intervisie een middel om het leren op de 

werkplek te ondersteunen. Intervisie is een leermethode waarbij werkproblemen met elkaar 

worden besproken in een groep professionals met een overeenkomstig beroep (Rietveld & 

van Rooijen-Mutsaers, 2012).Door intervisie wordt getracht tot oplossingen en inzichten te 

komen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. Uit onderzoek is gebleken dat er 

door intervisie voornamelijk van elkaar wordt geleerd door de feedback die van anderen 

wordt ontvangen. De meerderheid van de betrokkenen bij dit onderzoek hebben aangeven 

dit als waardevol te hebben ervaren. Daarnaast wordt er geleerd doordat er naar de kern van 

de vraag wordt gekeken en doordat vragen in de intervisie worden uitgediept (Rietveld & van 

Rooijen-Mutsaers, 2012).  

Franzenburg beschrijft dat er voorafgaand aan het bespreken van een probleem duidelijk 

moet zijn wie de probleemoplossende groep betreft. Deze groep treedt op als supervisor van 

de intervisie. Uit het onderzoek van Franzenburg blijkt dat vier voorwaarden belangrijk zijn bij 

intervisie. Dit zijn een faciliterende houding, een empathische voorbereiding, een open 

proces en evaluatie na afloop van de intervisie (Franzenburg, 2009).  

2.6 Conclusie 

Door middel van de literatuurstudie is er een beter beeld gecreëerd over het belang van een 

multidisciplinaire samenwerking en over de begeleiding van deze samenwerking. Zo is in de 

literatuur beschreven wat een multidisciplinaire samenwerking inhoudt en hoe dit nationaal 

en internationaal wordt toegepast, onder andere binnen het sociale domein. Hierdoor is 

duidelijk geworden dat deze samenwerking steeds belangrijker wordt en dat dit de toekomst 

heeft. Daarom is ervoor gekozen om dit mee te nemen bij het opstellen van het 

onderzoeksinstrument.  

Het onderzoeksinstrument moet specifiek worden opgesteld voor de samenwerking binnen 
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Wijs. Vandaar dat er tijdens de interviews ruimte is gecreëerd voor invulling van de 

respondenten waarin zij hun wensen en behoeften naar voren kunnen laten komen en voor 

het doorvragen op de gegeven antwoorden.  

Er is inzicht verkregen in welke steunpunten er zijn binnen Wijs en met welke vraagstukken 

bewoners hier terecht kunnen. Daarnaast is er duidelijk geworden op welke wijze teams 

begeleid kunnen worden. Om een volledig beeld te krijgen van de samenwerking en de 

begeleiding binnen deze steunpunten wordt er naast de interviews gebruikgemaakt van 

participerende observatie. De observatielijst is opgesteld aan de hand van de literatuur, 

hierin zijn onder andere begeleiding, intervisie en op zoek gaan naar de vraag achter de 

vraag afkomstig uit de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl meegenomen. Uit de literatuur is 

naar voren gekomen dat de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl van belang zijn om de 

kracht van welzijn beter te benutten..Binnen de steunpunten van Wijs is het het doel om 

gericht te gaan werken met het  in eigen kracht zetten van de bewoners en het richten op de 

vraag achter de vraag. Dit wordt meegenomen in de observatielijst. Zo wordt er onderzocht 

of dit op dit moment al toegepast wordt. Eventuele ideeën over de toepassing hiervan kan in 

de observatielijst worden genoteerd bij opmerkingen. 
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Hoofdstuk 3 Methode  
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier het onderzoek is uitgevoerd, dit is de 

methode. In de eerste paragraaf wordt de typering van het onderzoek beschreven. In de 

tweede paragraaf wordt beschreven welke respondenten/informatiebronnen er voor dit 

onderzoek zijn gebruikt. Vervolgens wordt het onderzoeksinstrument toegelicht en wordt de 

procedure van de gegevensverzameling beschreven. Tot slot volgt het analyseplan.  

3.1 Typering onderzoek  
Naar aanleiding van de doel- en vraagstelling is er sprake van een ontwikkelingsonderzoek. 

Via ontwikkelingsonderzoek wordt gewerkt aan het tot stand brengen van onder andere 

‘nieuwe’ handleidingen, instrumenten en werkwijzen (Migchelbrink, 2012). In dit onderzoek is 

een handleiding ontwikkeld voor een multidisciplinaire samenwerking binnen de 

steunpunten.  De handleiding heeft als doel de ambassadeurs en medewerkers van Wijs te 

informeren over hoe een goede multidisciplinaire samenwerking tot stand gebracht kan 

worden. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan over de begeleiding van deze 

samenwerking. 

De handleiding is ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is 

beschrijvend van aard en richt zich op betekenis, ervaringen en interpretaties. Deze methode 

is gekozen, omdat door deze manier van onderzoek de situatie duidelijk in beeld gebracht en 

verbeterd kan worden (Migchelbrink, 2012). Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 

halfgestructureerde interviews en een participerende observatie. De meetinstrumenten van 

de interviews zijn te vinden in bijlage 1, de observatielijst is te vinden in bijlage 2. Daarnaast 

is er gebruik gemaakt van kennis, ervaring en de expertise van medewerkers en 

ambassadeurs binnen Wijs. Dit is gedaan door middel van interviews, waardoor er sprake is 

van kwalitatief onderzoek. 

3.2 Respondenten/informatiebronnen  
De verkregen informatie is afkomstig van ambassadeurs en vrijwilligers van de onderzochte 

steunpunten van Wijs. Daarnaast is informatie verkregen van een docent aan het instituut 

voor rechtenstudies aan de Hanzehogeschool. Hieronder wordt in figuur 4 door middel van 

een organogram een overzicht gegeven van de respondenten. 

Figuur 4: Organogram 
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In figuur 5 zijn het aantal respondenten inzichtelijk gemaakt. Er is gekozen voor 

ambassadeurs en vrijwilligers, omdat zij werkzaam zijn binnen de steunpunten en als geen 

ander weten hoe de samenwerking verloopt. Zij zijn nauw betrokken bij de steunpunten 

waardoor gemeten kan worden wat gemeten dient te worden, waarmee de validiteit is 

verhoogd. Daarnaast zijn de medewerkers van Wijs geïnterviewd. De medewerkers zijn het 

aanspreekpunt voor de ambassadeurs en vrijwilligers en begeleiden waar nodig. Het 

onderzoek richt zich ook op de begeleiding van de steunpunten, waardoor de validiteit is 

verhoogd door het interviewen van de medewerkers. Ambassadeurs en vrijwilligers kunnen 

met vragen bij hun terecht. Als laatste is er een docent aan het Instituut voor rechtenstudies 

van de Hanzehogeschool te Groningen geïnterviewd. Op deze manier kon er inzicht worden 

verkregen in de vaardigheden van de studenten binnen deze opleidingen en is er inzicht 

verkregen in de kijk van deze docenten op een multidisciplinaire samenwerking. Om in 

contact te komen met docenten is er contact gezocht middels e-mail. Helaas is hier weinig 

respons op gekomen, waardoor de betrouwbaarheid is verlaagd. Wanneer er bij een volgend 

onderzoek meerdere docenten geïnterviewd worden kunnen de uitkomsten afwijken van de 

uitkomsten op dit moment .Ook is de validiteit hierdoor verlaagd. Het doel was om van elke 

opleiding binnen de steunpunten een docent te interviewen. Door de lage respons was dit 

niet mogelijk. 

Figuur 5: Respondenten  

Respondenten Respons Geslacht Leeftijd Niveau 

Ambassadeurs 

Steunpunten 

6 van 6 2 man 

4 vrouw 

18 - 30 Hbo 

Vrijwilligers 

steunpunten 

2 van 2 2 man 

0 vrouw 

18 - 30 Hbo 

Medewerkers 

Wijs 

4 van 4 2 man 

2 vouw 

30 - 50 Universitair 

Docenten Hanze 

Hogeschool 

1 van 4 0 man 

1 vrouw 

30 - 40 Universitair 

 

3.3 Onderzoeksinstrument 

Er zijn twee verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt binnen dit onderzoek. Om 

informatie te verzamelen is er gebruikgemaakt van interviews met als doel inzicht te 

verkrijgen in de wijze waarop op dit moment wordt gewerkt en welke verbeteringen de 

medewerkers, ambassadeurs en vrijwilligers graag willen zien. Hierbij is niet alleen inzicht 

verkregen in de samenwerking binnen de steunpunten, maar ook in de begeleiding hiervan. 

Daarnaast zijn de interviews benut om inzicht te krijgen in de ideeën en opvattingen van de 

respondenten. De interviewvragen zijn te vinden in de eerste bijlage. Tijdens de interviews is 

gebruikgemaakt van een halfgestructureerd interview (Migchelbrink, 2012). Hierbij was 
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ruimte voor eigen invullingen van de geïnterviewde respondenten. Door de ruimte voor eigen 

invullingen konden de respondenten zich open uiten en konden zij alle informatie benoemen, 

waardoor de betrouwbaarheid verhoogd is (Migchelbrink, 2012). Bij het opstellen van de 

vragenlijsten is rekening gehouden met de volgorde van de vragen. Om een beeld te krijgen 

van de geïnterviewde zijn er allereerst algemene vragen opgesteld. Vervolgens is in 

trechtervorm doorgevraagd, waardoor verdieping in het onderwerp plaats heeft gevonden. 

Naast de afname van de halfgestructureerde interviews, is er gebruikgemaakt van een 

observatielijst, welke te vinden is in de tweede bijlage. De observatielijst is opgesteld aan de 

hand van de literatuur, hierin zijn onder andere begeleiding, intervisie en op zoek gaan naar 

de vraag achter de vraag afkomstig uit de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.  

Binnen het onderzoek is gekozen voor een participerende observatie. Door er zelf middenin 

te staan zijn er inzichten en ideeën verkregen die niet naar voren gekomen zijn tijdens de 

interviews hierdoor wordt de validiteit van het onderzoek vergroot (Migchelbrink, 2012). Door 

het uitvoeren van een participerende observatie kunnen de gegeven antwoorden worden 

getoetst. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek bevordert. 

Tijdens de observaties is onder andere gekeken naar hoe er multidisciplinair samengewerkt 

zou kunnen worden binnen de steunpunten. Hierbij is een breed beeld gevormd van de te 

onderzoeken situatie. Aan de hand van deze observaties zijn waarnemingen gedaan en 

gegevens verzameld. Door het doen van een observatie wordt betere en meer geldige 

informatie verzameld dan via een interview. Dit verhoogt de betrouwbaarheid. Wanneer het 

onderzoek nogmaals wordt uitgevoerd zullen dezelfde resultaten naar voren komen. 

Daarnaast verhoogt de observatie de validiteit. Alle verzamelde gegevens kunnen als juist 

worden gezien omdat het letterlijk wordt waargenomen (Migchelbrink, 2012). Voorafgaand 

aan de observaties is er aan de ambassadeurs toestemming gevraagd om aanwezig te zijn 

bij de steunpunten. Na de observatie is het geobserveerde gedrag vastgelegd in een verslag. 

Dit verslag is op te vragen bij de onderzoekers. 

3.4 Procedure gegevensverzameling  
Het verzamelen van resultaten is gedaan aan de hand van verschillende stappen. Er is 

begonnen met een literatuuronderzoek. Vervolgens zijn er interviews afgenomen en is er een 

participerende observatie gedaan. Door het gebruik van verschillende databronnen heeft er 

triangulatie plaatsgevonden (Migchelbrink, 2012) 

Om de juiste informatie te verzamelen is er gebruik gemaakt van interviews. Om het 

onderzoek te introduceren is er wekelijks tijdens de vergadering over de voortgang van het 

onderzoek gesproken. Hierdoor was er binnen de organisatie bekend dat er een onderzoek 

uitgevoerd werd. Tijdens deze momenten hebben de onderzoekers afspraken gepland voor 

de interviews met de medewerkers van Wijs. Tijdens deze vergadering waren ook 

ambassadeurs van het juridische steunpunt aanwezig waardoor het onderzoek ook 

bekendheid binnen dit steunpunt had. Voor het PTO steunpunt zijn de onderzoekers 

aangesloten bij de eerste bijeenkomst van het coördinatieteam. Tijdens deze bijeenkomst is 

het onderzoek geïntroduceerd en zijn er gegevens verzameld om eventuele respondenten te 

benaderen. Voor het steunpunt in de voedselbank is de oprichtster wat tevens een 

medewerker van Wijs is geïnterviewd. Hierdoor was de bekendheid van het onderzoek 

aanwezig binnen de voedselbank. Nadat de onderzoekers bekendheid van het onderzoek 

hebben gecreëerd is er via de mail, persoonlijk of telefonisch contact gezocht met de 

respondenten om een interview af te nemen. De docenten van de Hanzehogeschool zijn via 

de mail geïnformeerd en benaderd voor het interview. Vervolgens zijn de interviews 
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afgenomen. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn er opnames van het interview gemaakt 

en is er meegeschreven tijdens het interview. Hierdoor is geen informatie verloren gegaan. 

De interviews hebben plaatsgevonden in het Wijspand. De reden om de interviews hier 

plaats te laten vinden is dat alle respondenten hier werkzaam zijn. Het wordt dan 

gemakkelijker om mee te werken aan het onderzoek omdat het tijdens werktijd mogelijk is. 

Omdat de interviews zijn afgenomen in het Wijspand kan de betrouwbaarheid verminderd 

worden. Omdat er meerdere personen aanwezig zijn bestaat de kans dat er sociaal 

wenselijke antwoorden worden gegeven. Om dit te voorkomen hebben de onderzoekers een 

ruimte gecreëerd binnen het Wijspand waar de respondent werd afgezonderd van andere 

aanwezigen. Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen zijn er tijdens de 

opnames en de uitwerking geen namen genoemd. Er wordt gesproken in respondenten 

Voor het laten plaatsvinden van een participerende observatie hebben de onderzoekers 

contact opgenomen met alle steunpunten. Binnen de steunpunten was al bekendheid 

gecreëerd over het onderzoek door het afnemen van eerdere interviews. Voor het 

verzamelen van resultaten is er een observatielijst opgesteld. De observatielijst is te vinden 

in de tweede bijlage. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten is er 

voorafgaand tussen de onderzoekers afgestemd wat elk begrip betekent. Dit is om 

verschillende interpretaties tijdens de observaties te voorkomen. Voorafgaand aan de 

participerende observatie hebben onderzoekers vertelt waarom er een observatie zou 

plaatsvinden. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, hebben de 

onderzoekers voorafgaand aan de observatie de anonimiteit besproken. Doordat alles 

volledig anoniem is kunnen respondenten eerlijk zijn en worden de antwoorden 

betrouwbaarder. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten hebben de 

onderzoekers afzonderlijk van elkaar geobserveerd. Achteraf zijn de resultaten besproken en 

vergeleken. 

3.5 Analyseplan  

In de vorige paragraaf is beschreven hoe de gegevens binnen dit onderzoek verzameld zijn. 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de analyse van deze gegevens heeft 

plaatsgevonden.  

De interviews hebben plaatsgevonden in het Wijspand in Paddepoel. Om de interviews goed 

te kunnen uitwerken is ervoor gekozen om de interviews door middel van geluidsopname op 

te nemen. In het Wijspand is het vaak rumoerig waardoor niet alles goed te verstaan was op 

de geluidsopname. Er is voorafgaand aan het interview voor gekozen om ook mee te 

schrijven met het interview. Op deze manier was er zekerheid over de verkregen informatie 

en is er geen informatie verloren gegaan. Mede hierdoor is de betrouwbaarheid van het 

interview en zo ook het onderzoek vergroot (Migchelbrink, 2012). Na het afnemen van de 

interviews zijn deze schriftelijk uitgewerkt. De uitwerkingen van de interviews zijn niet 

opgenomen in de bijlage, deze zijn op te vragen bij de onderzoekers.  

Na de uitwerking van de interviews zijn deze geanalyseerd aan de hand van open coderen. 

De relevante informatie, informatie die antwoord kan geven op de onderzoeksvragen, is 

bewaard gebleven en de irrelevante informatie is gewist. De relevante informatie is 

opgedeeld in fragmenten en deze zijn gelabeld en geordend. Deze fragmenten zijn 

gekoppeld aan de labels. Aan de hand hiervan is de tekst herschreven om de deelvragen te 

beantwoorden. Door gebruik te maken van labelen is er overzicht gecreëerd en kon de 

relevante informatie gescheiden worden van de irrelevante informatie. Een voorbeeld van 
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gebruikt label is: Vaardigheden. Door gebruik te maken van labelen is de validiteit van het 

onderzoek bevorderd. Er is geselecteerd welke informatie relevant is voor het onderzoek en 

alleen deze informatie is verwerkt in het resultatenhoofdstuk. Door gebruik te maken van 

labels is de validiteit en de bruikbaarheid van het onderzoek verhoogd. 

De resultaten van de observaties zijn zo snel mogelijk na de observatieperiode gedetailleerd 

verwerkt. De analyses aan de hand van de observaties kunnen opgevraagd worden bij de 

onderzoekers. De gebruikte observatielijst is te vinden in bijlage 2. Om de betrouwbaarheid 

en validiteit van de gegevens te ondersteunen is het principe van triangulatie toegepast. 

Hierbij hebben beide onderzoekers de observaties apart geanalyseerd (Migchelbrink, 2012). 

Dit heeft zowel de validiteit als de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd. De 

observaties zijn participerend uitgevoerd binnen twee van de drie steunpunten. Dit betekent 

dat de onderzoekers hebben meegedraaid binnen twee van de drie onderzochte 

steunpunten. De opvallende punten zijn hierbij genoteerd. Deze punten zijn gebaseerd op de 

opgestelde deelvragen en het literatuuronderzoek. Doordat deze deelvragen ook naar voren 

zijn gekomen in de interviews en het literatuuronderzoek, is de validiteit hierbij hoog. 

Hiermee wordt de bruikbaarheid van het onderzoek verhoogd.  

Hoofdstuk 4 Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten afkomstig uit het onderzoek weergegeven. De 

resultaten worden per deelvraag beschreven. De deelvragen zijn te vinden in hoofdstuk 1.4.  

Per deelvraag komt elk van de onderzochte steunpunten aan bod.  

De resultaten zijn afkomstig uit de afgenomen interviews en de participerende observaties. 

Binnen dit hoofdstuk wordt gesproken van verschillende respondenten. In figuur 4 in 

hoofdstuk 3.2 worden de taken en functies van de respondenten overzichtelijk weergegeven. 

Daarnaast wordt in figuur 5 het aantal respondenten weergegeven.  

 

4.1 Binnenkomende vraagstukken bij de steunpunten 
Per steunpunt komen er verschillende vraagstukken binnen. Uit de interviews met de 

ambassadeurs en vrijwilligers is naar voren gekomen dat binnen het juridische steunpunt de 

vragen voornamelijk gericht zijn op het schrijven van bezwaarschriften, problemen met de 

overheid, een uitkering, online bestellingen en inkomsten. Uit de interviews is naar voren 

gekomen dat het meest voorkomende vraagstuk het opstellen van een bezwaarschrift is. 

Deze bewoners hebben een beschikking gekregen van de overheid waar zij het niet mee 

eens zijn. Door ondersteuning vanuit dit steunpunt  worden hun redenen op een goed 

gegronde wijze in een brief verwerkt. Ook zaken met betrekking tot huurrecht komen vaak 

voor.  

Binnen het parttime ondernemerssteunpunt komen bewoners die hun bedrijfsplan willen 

bespreken. Ook voor vragen met betrekking tot belasting, omzetbegrotingen, winstmarge en 

ruimtes in de stad kunnen zij bij dit steunpunt terecht. De ambassadeurs gaven aan dat de  

meeste vraagstukken van startende ondernemers komen, die vaak nog geen idee hebben 

over de begroting en de financiële kant van het ondernemen. De mensen voor wie dit lastig 

is worden hierbij ondersteund. Bijvoorbeeld wanneer zij hun bedrijfsplan willen bespreken.  

Binnen het steunpunt bij de voedselbank wordt verwacht dat er uiteenlopende vraagstukken 

binnenkomen. Uit het interview met een medewerker van Wijs is naar voren gekomen dat de 

bewoners die bij de voedselbank komen behoren tot een zeer hulpbehoevende doelgroep. 

Om deze bewoners extra ondersteuning te bieden wordt het steunpunt bij de voedselbank 

opgericht. Bewoners kunnen hier terecht met al hun vraagstukken. Er wordt verwacht dat er 
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veel vragen over belastingen en financiële zaken binnenkomen. Om deze vraagstukken 

goed te kunnen beantwoorden zal er multidisciplinair worden samengewerkt door 

ambassadeurs van Wijs en stagiaires vanuit het Floreshuis.  

 

4.2 De opleidingen binnen de steunpunten 
Uit de interviews en observatie is naar voren gekomen dat op dit moment voornamelijk vanuit 

de expertise van de ambassadeurs gericht op het vakgebied gewerkt wordt binnen de 

steunpunten.  

Binnen het Juridische steunpunt wordt samengewerkt vanuit de opleidingen Hbo-rechten en 

Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast wordt 

er vanuit de opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt.  

Binnen het parttime ondernemerssteunpunt wordt er samengewerkt vanuit de opleidingen 

Bedrijfseconomie, Accountancy, Fiscaal Recht en Economie en Financial Service 

Management. Het steunpunt binnen de Voedselbank is nog in oprichting. Uit het interview is 

naar voren gekomen dat daar samengewerkt gaat worden vanuit de opleidingen Social 

Work, Hbo-rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening en een opleiding die daarop 

aansluit. 
 

4.3 Problemen binnen de steunpunten 
Binnen het Juridische steunpunt is de begeleiding het voornaamste probleem. Uit de 

interviews is naar voren gekomen dat op dit moment een student de leiding heeft over dit 

steunpunt. Wanneer hij afstudeert zal zijn begeleiding wegvallen. Uit de interviews is 

gebleken dat ambassadeurs en vrijwilligers weten dat ze terechtkunnen bij deze student, 

maar dat ze niet weten bij wie ze anders terechtkunnen. De medewerkers van Wijs zijn niet 

Juridisch opgeleid en zijn hierdoor niet in staat inhoudelijke vragen te beantwoorden. Er is 

aangegeven dat het goed zou zijn wanneer er iemand als achterwacht zou fungeren. Ook 

meer aandacht voor de ambassadeurs en vrijwilligers is belangrijk. Op dit moment is de tijd 

en ruimte daar niet voor. Uit de observatie blijkt dat de leidinggevende student niet altijd 

aanwezig is. Studenten stellen de vraag dan op een ander moment aan deze student. 

Wanneer deze leidinggevende student aanwezig is vindt altijd een voorbespreking plaats. 

Tijdens deze voorbespreking worden binnengekomen zaken verdeeld. Bij deze verdeling 

wordt gekeken naar de expertise van een student. Bijvoorbeeld: Er komt een stadjer binnen 

met een vraag over mensenrechten. De Stadjer wordt doorverwezen naar een student die 

hier meer in is gespecialiseerd.  

Voor het parttime ondernemerssteunpunt is het voornaamste probleem de afstemming met 

de Hanzehogeschool en de tijd die wordt vrijgemaakt voor het werken in de praktijk. 

Daarnaast weten de ambassadeurs niet altijd bij wie ze terechtkunnen met hun vragen. De 

begeleiding speelt hierbij een rol.  

Het steunpunt binnen de voedselbank is nog in oprichting, waardoor er zich nog geen 

problemen hebben kunnen voordoen.  

Vanuit de onderzochte steunpunten kwam bij allen naar voren dat niet bekend is welke taken 

elk steunpunt uitvoert en welke personen binnen deze steunpunten werkzaam zijn. Er is 

bekend dat er doorverwezen kan worden, maar het is onduidelijk bij wie de ambassadeurs 

daarvoor terechtkunnen. Hierdoor kost het meer tijd voordat een bewoner hulp wordt 

geboden. 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat duidelijkheid over de taken en functies helpend 

zou zijn. Een ander voorkomend probleem is het niet herkennen van verdere problematiek 
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dan het gerichte vraagstuk. Problematiek die op dit moment vaak gemist wordt is onder 

andere het herkennen van laaggeletterdheid en de herkenning van minder begaafde 

mensen.  

 

4.4 Benodigde vaardigheden en ontbrekende vaardigheden 
Binnen het juridische steunpunt is het beschikken over juridische kennis van groot belang. 

Vanuit deze juridische expertise worden de vraagstukken beantwoord. Studenten Recht 

leren niet in onmogelijkheden te denken maar te kijken naar wat er wel mogelijk is. Naast het 

beschikken over de juridische expertise moet er buiten de grenzen gedacht kunnen worden. 

Ook is schriftelijke en mondelinge communicatie belangrijk. Binnen het steunpunt ontbreken 

op dit moment de gespreksvaardigheden. Er wordt weinig doorgevraagd en vooral vanuit 

expertise gehandeld. Door het handelen vanuit de juridische expertise wordt verdere 

problematiek weinig herkend. Tijdens de observatie is naar voren gekomen dat studenten 

zich richten op de specifieke vraag van de bewoner. Er wordt niet doorgevraagd en gekeken 

naar de vraag achter de vraag. Een voorbeeld is dat er een stadjer binnenkwam met de 

vraag hoe hij zo snel mogelijk aan een eigen huis kon komen. Thuis was er agressie en hier 

voelde hij zich niet veilig. De jurist wilde weten wat er was gebeurt en wilde alle feiten op een 

rijtje om juridische stappen te ondernemen om zo snel mogelijk een eigen huis te realiseren. 

In deze situatie werd er door de jurist niet gekeken naar de vraag achter de vraag en of er 

eventueel andere hulp voor deze persoon nodig was. In de meeste gevallen worden 

vraagstukken direct door een student opgelost. Studenten namen het ‘’probleem’’ over van 

de stadjer. Een enkele student zocht uit welke stappen de stadjer zelf heeft ondernomen om 

een vraagstuk op te lossen. Uit de interviews met ambassadeurs en werknemers kwam ook 

naar voren dat de focus op de specifieke vraag wordt gelegd. Zij gaven ook aan dat een 

multidisciplinaire samenwerking ervoor kan zorgen dat deze achterliggende problematiek, de 

vraag achter de vraag, wel opgepakt wordt. Medewerkers van Wijs geven aan dat een 

multidisciplinaire samenwerking mogelijk gemaakt kan worden door het inzetten van Social 

Work studenten. Hierdoor kan problematiek op tijd herkend worden en kan er preventief 

gewerkt worden. Eén vrijwilliger gaf aan niet direct het nut van deze samenwerking te zien 

omdat stadjers hier komen voor een antwoord op hun juridische vraagstuk.  

Vraagstukken gericht op belastingen worden op dit moment doorverwezen naar het 

ondernemerssteunpunt omdat deze kennis ontbreekt binnen het juridische steunpunt.  

Het ondernemerssteunpunt wordt gedraaid vanuit de expertise en kennis van studenten 

vanuit een economische opleiding. Binnen het ondernemerssteunpunt zijn de volgende 

vaardigheden van belang: Ze moeten ondernemend zijn, over geduld beschikken, 

verantwoordelijkheid nemen en beschikken over financiële kennis. Daarnaast is het 

belangrijk dat de Nederlandse taal goed beheerst wordt, zowel communicatief al schriftelijk. 

Ook binnen dit steunpunt zit het probleem voornamelijk in de gespreksvoering. Daarnaast 

kunnen de vraagstukken veelal vanuit eigen expertise worden beantwoord. Echter komt het 

ook voor dat er een vraagstuk binnenkomt waarbij achterliggende problematiek een grote rol 

speelt. Net als bij het Juridische steunpunt wordt deze problematiek nog niet altijd herkend. 

Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die daarnaast in de bijstand zit. Uit de interviews 

met de medewerkers van Wijs is naar voren gekomen dat het inzetten van een Social Work 

student hierbij gewenst is.   

Binnen het steunpunt in de Voedselbank is het van belang dat er omgegaan kan worden met 

de heftigheid van de problematiek. Hierbij is het tonen van empathie van belang en goede 

gespreksvaardigheden.  
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4.5 Begeleiding 

Het juridische steunpunt wordt op dit moment begeleid door een student die het steunpunt 

heeft opgericht. Het ondernemerssteunpunt wordt begeleid door een medewerker vanuit Wijs 

die is aangesteld door de gemeente Groningen. 

Binnen het steunpunt in de voedselbank is nog geen begeleiding, aangezien deze nog in 

oprichting is. Binnen elk steunpunt is aangegeven dat duidelijkheid over bij wie de 

ambassadeurs en vrijwilligers terechtkunnen voor vragen belangrijk is. Uit de interviews 

kwam naar voren dat het aanstellen van een teambegeleider gewenst wordt.  

Begeleiding in de vorm van intervisie kan ingezet worden om een multidisciplinaire 

samenwerking tot stand te brengen. Dit geldt voor alledrie de onderzochte steunpunten. Uit 

de observatie binnen het Juridische steunpunt blijkt dat er nog geen intervisiemomenten 

aanwezig zijn. 30 januari 2018 zal de eerste intervisiebijeenkomst plaatsvinden voor het 

juridische steunpunt. Hierbij gaan professionals, docenten en studenten met elkaar in 

gesprek over de casuïstiek en problemen waar zij tegenaan lopen. Uit het interview met de 

medewerkers van Wijs is naar voren gekomen dat dit wordt gewenst en als voorbeeld dient 

voor de andere steunpunten. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat de professionals en docenten meedraaien binnen het 

steunpunt als achterwacht, zodat zij de studenten inhoudelijk kunnen begeleiden waar nodig. 

Deze professionalisering is niet alleen belangrijk voor de studenten, maar ook voor Wijs.  

 

Hoofdstuk 5 Conclusie, discussie en aanbevelingen  
In dit hoofdstuk wordt de conclusie van het onderzoek beschreven. Hierbij wordt ingegaan op 

de hoofdvraag van het onderzoek. Verder wordt in de tweede paragraaf kritisch gekeken 

naar het uitgevoerde onderzoek. Er worden meerdere discussiepunten benoemd. Tot slot 

worden de aanbevelingen die voortkomen uit het uitgevoerde onderzoek benoemd en 

toegelicht.  

5.1 Conclusie 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt : ‘’Hoe kan Wijs de steunpunten met een monodisciplinaire 

samenwerking omzetten naar steunpunten met een multidisciplinaire samenwerking en hoe kan 

deze samenwerking begeleid worden?’’ 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan er geconcludeerd worden dat een multidisciplinaire 

samenwerking binnen de steunpunten meerwaarde kan hebben voor de studenten en Wijs. Door 

multidisciplinair samen te werken kunnen studenten binnen de steunpunten door elkaar 

ondersteund worden bij binnenkomende vraagstukken. Per opleiding zijn verschillende 

vaardigheden aangeleerd en van belang. Door multidisciplinair samen te werken kunnen deze 

vaardigheden gecombineerd worden, waardoor er een bredere kijk op de vraagstukken ontstaat. 

Het omzetten van een monodisciplinaire samenwerking naar een multidisciplinaire samenwerking 

kan gedaan worden door studenten vanuit verschillende opleidingen samen te laten werken 

binnen de steunpunten. 

De huidige inzet van multidisciplinaire samenwerking verschilt per steunpunt. Bij het 

ondernemerssteunpunt zal een student vanuit een andere opleiding vooral aanwezig zijn als 

achterwacht. Bij het steunpunt in de voedselbank en het juridische steunpunt zullen studenten 

vanuit andere opleidingen ook daadwerkelijk meedraaien. Een duidelijk overzicht van deze 

samenwerkingen wordt beschreven in de opgestelde handleiding voor het multidisciplinaire 
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samenwerken. 

Uit het onderzoek blijkt dat de steunpunten momenteel nauwelijks worden begeleid door ervaren 

mensen uit het werkveld. Daarom is het van belang dat er docenten of professionals worden 

ingezet. Zij kunnen de studenten ondersteunen, voornamelijk op inhoudelijk gebied. Door per 

steunpunt een maandelijkse intervisie te organiseren kan dit gerealiseerd worden. Om de kosten 

te beperken is het ook mogelijk om honours studenten in te zetten. Deze intervisie vindt samen 

met professionals, docenten vanuit de Hanzehogeschool, de ambassadeurs en vrijwilligers en de 

medewerkers van Wijs plaats. Op deze manier wordt er gewerkt aan de professionalisering van 

de studenten en van Wijs. Naast intervisie kunnen docenten, Honoursstudenten of professionals 

als achterwacht fungeren.Daarnaast is er vanuit de medewerkers van Wijs meer aandacht voor 

de studenten binnen de steunpunten van belang.  

5.2 Discussie 

In deze paragraaf wordt een kritische evaluatie gedaan van het onderzoek. Dit wordt 

beschreven aan de hand van de onderzoeksmethode, het onderzoeksinstrument, validiteit, 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het onderzoek. Tot slot wordt beschreven welke 

invloed dit rapport heeft op Social Work.  

5.2.1 Meetinstrument 
Om gegevens te verzamelen is gebruikgemaakt van een halfgestructureerd interview. Hierbij 

zijn de hoofd- en de deelvragen als leidraad genomen. Doordat het onderzoek is opgesteld 

aan de hand van de literatuur en de hoofd- en deelvragen is de doelstelling deels behaald.Er 

is deels gemeten wat de onderzoekers wilden weten. Er zijn een aantal opmerkingen over 

het onderzoeksinstrument te plaatsen. Tijdens de interviews is er voornamelijk ingegaan op 

het verloop van de samenwerking binnen de steunpunten op dit moment. Er is weinig 

doorgevraagd over de gewenste manier van begeleiding en opties met betrekking tot de 

begeleiding die zijn voortgekomen uit de literatuur. Wanneer het meetinstrument meer aan 

de hand van het literatuuronderzoek opgesteld zou zijn, zou de validiteit bevordert zijn. De 

resultaten hadden dan getoetst kunnen worden aan de literatuur wat de betrouwbaarheid 

zou vergroten. Doordat dit te weinig is toegepast is de betrouwbaarheid van het onderzoek 

verlaagd. Vanuit de literatuur hadden de onderzoekers het onderwerp begeleiding meer 

moeten operationaliseren. In het meetinstrument had de begeleiding meer naar voren 

moeten komen om de doelstelling van het onderzoek te behalen. Dit zou de validiteit en 

betrouwbaarheid van het onderzoek hebben verhoogd.  

Doordat de respondenten veelal dezelfde antwoorden gaven lijken de resultaten 

betrouwbaar. Wel wijkt de betrouwbaarheid per steunpunt af. Het interview is binnen het 

Wijspand afgenomen waardoor het mogelijk is dat er sociaal wenselijke antwoorden zijn 

gegeven. Op het moment van het interview was de opdrachtgever aanwezig die ook deze 

studenten begeleidt waardoor er getwijfeld kan worden aan de betrouwbaarheid van de 

gegeven antwoorden en de validiteit van het onderzoek. Ondanks dat de onderzoekers 

afgezonderd zaten van de begeleiding is het een aantal keren voorgekomen dat ze toch 

binnenkwamen. Bij een volgend onderzoek zou de keuze worden gemaakt om de interviews 

op een andere locatie dan het Wijspand af te nemen. Dit om de betrouwbaarheid van de 

interviews te verhogen. 

Naast het interview heeft er een participerende observatie plaatsgevonden. Bij deze 

observatie hebben de onderzoekers daadwerkelijk in de steunpunten meegedraaid om 

andere informatie te verkrijgen dan informatie uit de interviews. De participerende observatie 
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draagt bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek maar deze betrouwbaarheid wijkt per 

steunpunt af. Het was niet mogelijk om bij ieder steunpunt te observeren. Binnen het 

juridische steunpunt is er vier keer geobserveerd waarbij de observatoren apart hebben 

waargenomen. Doordat er door de onderzoekers is ervaren hoe de samenwerking binnen 

het steunpunt verloopt kunnen gegeven antwoorden worden getoetst dit betekend dat de 

betrouwbaarheid wordt vergroot. Bij het Voedingssteunpunt is tijdens de eerste pilot 

geobserveerd waardoor er niet is gemeten wat de onderzoekers wilden weten en de validiteit 

verminderd wordt. Wanneer het steunpunt langer draait zal een observatie andere 

uitkomsten laten zien, wat de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van dit onderzoek verlaagd. 

Dit geldt ook voor het parttime ondernemerssteunpunt. Dit steunpunt was nog niet van start 

waardoor de onderzoekers alleen aanwezig zijn geweest bij één bijeenkomst van het 

coördinatieteam. Bij een volgend onderzoek zullen de steunpunten draaien waardoor de 

gegeven antwoorden kunnen afwijken van de gegeven antwoorden op dit moment. 

 

5.2.2 Respondenten 

Voor het onderzoek zijn verschillende respondenten benaderd. Per steunpunt week de respons 

af. Met betrekking tot het juridische steunpunt hebben alle benaderde respondenten meegewerkt 

aan het onderzoek. Bij deze respondenten werden veelal dezelfde antwoorden gegeven 

waardoor de betrouwbaarheid werd vergroot. Doordat er tijdens de interviews door het 

projectteam werd aangegeven dat het juridische steunpunt een voorbeeld is voor de andere 

steunpunten is er door middel van de verkregen informatie een handleiding opgesteld. Deze 

handleiding werkt mee aan de bruikbaarheid van het onderzoek. 

Voor het steunpunt in de voedselbank is slechts de oprichtster geïnterviewd. Doordat het 

steunpunt in oprichting is en er geen andere respondenten geïnterviewd konden worden is de 

betrouwbaarheid laag. Doordat er niet voldoende personen konden worden geïnterviewd is er 

geen valide beeld gevormd. Binnen het Parttime ondernemerssteunpunt was het vinden van 

respondenten lastig. Alle ambassadeurs zijn benaderd maar de Hanzehogeschool had ze nog 

geen tijd gegeven om binnen de steunpunten mee te draaien. Hierdoor zijn er studenten van 

andere ondernemerssteunpunten geïnterviewd. Dit wil zeggen dat de resultaten niet valide zijn. 

Wanneer het onderzoek nogmaals wordt uitgevoerd wanneer het steunpunt van start is kunnen 

de resultaten afwijken van de resultaten uit dit onderzoek, waardoor de betrouwbaarheid laag is. 

Daarnaast hebben de studenten nog nooit multidisciplinair samengewerkt waardoor de validiteit 

van het onderzoek wordt verlaagd. Wanneer ze hebben ervaren hoe deze samenwerking is kan 

het zijn dat ze in hetzelfde onderzoek andere antwoorden geven. 

Om inzicht te verkrijgen in de vaardigheden die studenten binnen de opleiding moeten bezitten 

zijn docenten van de betreffende opleidingen benaderd. Hierop kwam nauwelijks respons 

waardoor alleen een docent van het instituut voor rechtenstudies is geïnterviewd. Hierdoor is de 

betrouwbaarheid en ook de validiteit laag. Er is alleen antwoord gegeven vanuit de opleiding op 

de vaardigheden van studenten aan het instituut voor rechtenstudies. De vaardigheden van de 

studenten vanuit andere instituten zijn niet aan de orde gekomen doordat er geen respons kwam. 

Om de betrouwbaarheid te vergroten hadden de onderzoekers bij de docenten op het kantoor 

langs kunnen gaan. Op deze manier had er mondeling een afspraak gemaakt kunnen worden. 

De onderzoekers hebben het alleen via de mail geprobeerd.  

5.2.3 Resultaten 

Opvallend aan de resultaten is dat de ambassadeurs aangeven wel multidisciplinair te willen 

samenwerken, maar dat zij anderzijds aangeven de vragen vanuit hun eigen expertise te 
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kunnen beantwoorden. Zo werd er binnen het Ondernemerssteunpunt aangegeven dat het 

niet van belang is om een Social Work student mee te laten draaien binnen het steunpunt. Zij 

gaven aan dat een Social Work student op oproepbasis voldoende zou zijn.  

De onderzoekers hebben met een kritische blik naar deze resultaten gekeken en zijn tot de 

conclusie gekomen dat zij hier een andere kijk op hebben. 

Een Social Work student beschikt over andere vaardigheden dan studenten vanuit de andere 

opleidingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt vanuit de acht bakens van Welzijn Nieuwe 

Stijl. Eén van deze bakens is: ‘’De vraag achter de vraag.’’  

Een respondent uit het ondernemerssteunpunt, gaf aan dat zij kijken naar de vraag die 

binnenkomt. Zij lossen dan deze gerichte vraag op. De respondent gaf aan niet verder te 

kijken naar andere vragen. Het kijken naar de vraag achter de vraag is hierbij juist belangrijk. 

Soms speelt er meer dan alleen de gerichte vraag. Door alleen deze vraag op te lossen, 

blijven eventuele andere problemen in stand. Door ook al naar deze vragen te kijken kan er 

preventief gewerkt worden.  

Daarnaast is empowerment een belangrijke factor binnen deze bakens. Hierbij is het 

belangrijk dat de zelfredzaamheid van de, in dit geval, bewoners wordt vergroot. Wanneer 

een bewoner bij het ondernemerssteunpunt binnenkomt met een vraag, wordt diegene hier 

meteen bij geholpen. Hierbij zou een Social Work student juist eerst kijken naar wat deze 

bewoner zelf al heeft gedaan of zelf zou kunnen doen, voordat dit meteen voor hem of haar 

wordt gedaan.  

De verkregen resultaten uit dit onderzoek zijn bruikbaar en hebben deels geleid tot het 

behalen van de doelstelling. Door middel van de interviews en de participerende observaties 

is er inzicht verkregen in de samenwerking binnen de steunpunten. Op het gebied van 

begeleiding is een oppervlakkig beeld verkregen. Dit staat beschreven in paragraaf 5.2.1. 

Aan de hand van de verkregen informatie is een handleiding geschreven om een 

multidisciplinaire samenwerking tot stand te kunnen brengen. Deze handleiding bevordert de 

bruikbaarheid van het onderzoek.  

5.2.4 Toepassing binnen het beroep 
De afgelopen jaren hebben er veel veranderingen binnen het sociale domein 

plaatsgevonden. Europa wil werken aan een actieve civiele samenleving wat inhoudt dat 

burgers eerder hulp vragen aan hun eigen netwerk. In Nederland is dit steeds meer aan de 

orde. Wanneer burgers vragen hebben kunnen ze terecht bij de gemeente. Binnen de 

gemeenten wordt steeds meer multidisciplinair samengewerkt. Dit wordt in de toekomst 

steeds meer verwacht en ook binnen de opleidingen wordt dit geïntroduceerd. Dit betekent 

dat een multidisciplinaire samenwerking steeds meer wordt toegepast in het werkveld. Om 

Wijs aan te laten sluiten bij de veranderingen in het sociale domein mogen Social Work 

studenten meer op de kaart gezet worden. Social Work studenten hebben aangeleerd 

empathisch te zijn, door te vragen en de cliënt in zijn eigen kracht te zetten. Door dit toe te 

passen gaat Wijs mee met de veranderingen in het sociale domein. Er wordt dan gewerkt 

vanuit de acht bakens van de WNS.  

De International Federation of Social Workers heeft de definitie van Social Work opgesteld 

(Loo’s domein sociale werk sector hogere sociale studies, 2017, p.10). Deze definitie luidt als 

volgt: 

 ‘’Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social 

change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. 
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Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities 

are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, 

humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to 

address life challenges and enhance wellbeing.’’ 

 

Uit het onderzoek blijkt hoe belangrijk het werk van een sociaal werker is. Ze zoeken naar de 

vraag achter de vraag en weten de burgers te empoweren. Dit komt ook naar voren in de 

definitie van sociaal werk door de IFSW. Uit deze definitie komt naar voren dat het beroep 

sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van de 

mensen bevordert. Door op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag wordt een burger 

eerder en beter geholpen, waardoor er preventief gewerkt wordt. Het empoweren van de 

burger en het op zoek gaan naar de vraag achter de vraag komt voort uit de acht bakens van 

Welzijn Nieuwe Stijl. Het onderzoek heeft laten zien dat sociaal werkers veel eerder en vaker 

ingezet moeten worden. 

Daarnaast wordt in de definitie beschreven dat een sociaal werker respect heeft voor 

diversiteit. Binnen de steunpunten van Wijs komen veel burgers van verschillende 

etniciteiten. Dit onderzoek draagt door bovenstaande bij aan de definiëring van het beroep 

en aan het op de kaart zetten hiervan.  

 

5.3 Aanbevelingen  
In dit hoofdstuk staan de aanbevelingen voor Wijs Groningen beschreven. Het hoofdstuk is 

opgedeeld in twee stukken. In het eerste gedeelte worden aanbevelingen gegeven over wat 

er organisatorisch verbeterd kan worden. In het tweede gedeelte worden aanbevelingen 

gegeven voor de begeleiding van het multidisciplinaire samenwerken binnen de 

steunpunten.  

 

5.3.1 Organisatorisch 

Naar aanleiding van het onderzoek wordt er aanbevolen om organisatorisch veranderingen 

aan te brengen. Binnen Wijs wordt er weinig gebruik gemaakt van sociaal werkers binnen de 

steunpunten. De vraag achter de vraag blijft nu vaak onbeantwoord. De onderzoekers 

bevelen Wijs aan om Social Work studenten meer in te zetten bij de binnenkomende 

vraagstukken. Door het inzetten van Social Work studenten kan er preventief gewerkt 

worden, wat aansluit bij de doelstelling van Wijs. Dit houdt in dat er wordt gewerkt aan het 

voorkomen van problemen door eerder in te grijpen. Social Work studenten leren te werken 

volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 2 in 

paragraaf 2.1.2. Sociaal werkers richten zich op de vraag achter de vraag. Een jurist gaat 

met de specifieke vraag van de bewoner aan de slag waar een sociaal werker onderzoekt 

waar de schulden vandaan komen. Bij Wijs komen vraagstukken binnen via de FrontOffice. 

De onderzoekers bevelen Wijs aan om met elke bewoner een intake met een student Social 

Work te doen. Zo is er vanaf het begin direct een Social Work student bij betrokken die 

eventuele problemen kan signaleren. Daarnaast leren Social Work studenten de eigen kracht 

van de burger te benadrukken. Dit betekent dat een bewoner binnenkomt met een vraag 

waarna ze proberen om de burger het zelf te laten oplossen door het bieden van 

ondersteuning. Dit wordt ook wel empowerment genoemd. Hierbij wordt de zelfredzaamheid 

van de bewoners bevorderd. Wanneer iemand dit heeft geleerd zijn ze geholpen en komen 
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ze niet terug met dezelfde vraag. Wanneer er geen vraag achter de vraag schuilt kan de 

vraag van de bewoner worden doorverwezen naar de steunpunten, waar de specifieke vraag 

beantwoord kan worden vanuit de expertise van het steunpunt. Het stimuleren van 

zelfredzaamheid en het in de eigen kracht zetten van de bewoners, wordt ingezet vanuit de 

acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Deze acht bakens staan beschreven in paragraaf 

2.1.2.  

De onderzoekers bevelen aan om multidisciplinaire samenwerking binnen de steunpunten 

toe te passen. Door vanuit meerdere opleidingen samen te werken binnen de steunpunten 

worden bewoners hierbinnen ook eerder en beter geholpen. Dit komt doordat er vanuit 

meerdere visies naar een vraagstuk wordt gekeken, in plaats van vanuit één expertise. 

Daarnaast leren studenten van elkaar en hoe multidisciplinair samenwerken kan werken. 

Welke opleidingen het beste kunnen samenwerken en op welke manier wordt beschreven in 

de opgestelde handleiding.  

Hierdoor sluit Wijs aan bij de opleidingsvisie van de Hanzehogeschool maar ook bij de 

veranderingen in het sociale domein.  

Om de burger eerder en beter te helpen wordt aanbevolen om dagelijks een multidisciplinair 

team in te zetten. Dit betekent dat er studenten van verschillende opleidingen in het 

Wijspand aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan een Social Work student die de FrontOffice 

draait. De FrontOffice is de balie in het hoofdpand van Wijs en vormt het eerste 

aanspreekpunt voor de bewoners. Doordat er een intake plaatsvindt met een student Social 

Work kan hij of zij eerst de vraag en de vraag achter de vraag herleiden. Vervolgens kan de 

bewoner eventueel worden doorverwezen naar de steunpunten.  

Op deze manier kunnen studenten van elkaar leren wat ook aansluit bij het Motto van Wijs: 

‘’Omdat iedereen van elkaar kan leren.’’ 

Om het multidisciplinaire samenwerken te bevorderen en studenten ervan op de hoogte te 

brengen en te houden wordt aanbevolen om voor ieder steunpunt een vast aanspreekpunt te 

hebben. Daarbij adviseren de onderzoekers om deze personen wekelijks te laten aansluiten 

bij de studentenvergadering zodat hier een multidisciplinaire samenwerking ontstaat, 

studenten van de verschillende steunpunten op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden 

en ze van elkaar kunnen leren.  

 

5.3.2 Begeleiding 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de steunpunten beperkt begeleid worden. Het 

Juridische steunpunt wordt bijvoorbeeld begeleid door een student. Wanneer de student 

wegvalt kunnen ze bij een projectleider terecht maar de juridische kennis ontbreekt.  De 

onderzoekers adviseren Wijs om per steunpunt een docent of professional als achterwacht 

te laten fungeren. Het is prettig als deze docenten tijdens de spreekuren aanwezig kunnen 

zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld in verband met de kosten, wordt geadviseerd 

om een Honoursstudent in te zetten. Hierdoor is er een professional (in opleiding) aanwezig 

en wordt de kwaliteit van het steunpunt bewaakt.  

Uit de interviews en de literatuur is gebleken dat intervisie een manier voor studenten is om 

begeleid te worden. Dit is benoemd door een medewerker van Wijs en de docent aan het 

Instituut voor rechtenstudies. De onderzoekers adviseren om maandelijks een 

intervisiemoment te plannen om kennis, ervaringen en gedachtes te delen. Deze intervisie 

kan worden begeleid door een professional uit het werkveld, een docent van de 
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Hanzehogeschool of een Honoursstudent. Dit draagt bij aan het professionalisering van Wijs 

en de studenten. In hoofdstuk 2.5 is te lezen wat intervisie kan bijdragen aan de begeleiding. 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het voor het teamfunctioneren belangrijk is dat er goede 

protocollen en procedures zijn vastgesteld. Om de samenwerking te bevorderen adviseren 

de onderzoekers om een map te maken waarin iedere vrijwilliger/ambassadeur een foto 

plaatst met daarin zijn of haar kwaliteiten. Deze map maakt het benaderen van een 

ambassadeur toegankelijker. Daarnaast is het ook belangrijk om protocollen op te stellen om 

het eerste contact met een bewoner vlekkeloos te laten verlopen. Wat moet er altijd 

gevraagd worden wanneer een bewoner binnenkomt om verder te helpen? Dit protocol is 

binnen Wijs aanwezig. Er wordt aanbevolen deze map duidelijk te introduceren tijdens de 

introductieweek van de nieuwe ambassadeurs. Naar aanleiding van de participerende 

observatie is gebleken dat er op dit moment geen gebruik wordt gemaakt van deze map. 

Gebruikmaken van dit protocol kan bijdragen aan het verlenen van eerdere en betere hulp 

aan de bewoners. Dit protocol is voortgekomen uit het onderzoek ‘’Wat is Wijsheid?’’, 

geschreven door Maartje van den Berg en Kim-Anouk Dost. 

5.3.3 Vervolgonderzoek 
Tot slot zijn er aanbevelingen voor een vervolgonderzoek. De onderzoekers bevelen aan om 

een pilot te draaien met een multidisciplinair studententeam zowel binnen de steunpunten als 

binnen het Wijspand in Paddepoel, aan de hand van de gedane aanbevelingen en de 

opgestelde handleiding. Op dit moment is nog onbeantwoord of multidisciplinaire 

samenwerking op deze manier in de praktijk daadwerkelijk zou werken. Door dit in de praktijk 

te onderzoeken kunnen er eventuele aanpassingen plaatsvinden in de handleiding, om de 

multidisciplinaire samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Wanneer de multidisciplinaire samenwerking in gang is gezet, kan er worden onderzocht of 

het voor de studenten een meerwaarde is om multidisciplinair samen te werken, wat ze van 

elkaar leren en of ze voordelen ervaren van het samenwerken met andere disciplines.  
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Bijlage 1 Interviews 

Interview Juridisch steunpunt 
Algemene informatie 

1. Wat is je leeftijd? 

2. Welke opleiding volg je en in welk schooljaar zit je? 

3. Wat is de motivatie om als vrijwilliger/ambassadeur bij Wijs te werken? 

4. Hoe ben je bij Wijs terecht gekomen? 

 

Vragen steunpunt 

1. Wat houdt het Juridische steunpunt in? 

2. Wat voor vraagstukken komen er bij het Juridische steunpunt binnen? 

3. Vanuit welke opleidingen wordt er binnen het Juridische steunpunt gewerkt? 

4. Komen er vraagstukken binnen waar vanuit andere disciplines naar gekeken kan 

worden?  Zo ja, wat voor vraagstukken zijn dit? 

5. Welke kennis ontbreekt er binnen het Juridische steunpunt? 

6. Hoe wordt er op dit moment binnen de juridische steunpunten samengewerkt? 

7. Wat ontbreekt er volgens jou in de samenwerking? 

8. Hoe ziet voor jou de ideale samenwerking eruit? 

9. Hoe denk je dat deze samenwerking gerealiseerd kan worden?  

10. Hoe worden jullie binnen het Juridische steunpunt begeleidt? 

11. Wat vind je van de begeleiding binnen het juridisch steunpunt? 

12. Wat ontbreekt er aan begeleiding? 

 

Interview parttime ondernemerssteunpunt 
Algemene informatie 

1.  Wat is je leeftijd? 

2.  Welke opleiding volg je en in welk schooljaar zit je? 

3.  Wat is de motivatie om als vrijwilliger/ambassadeur bij Wijs te werken? 

4. Hoe ben je bij Wijs terecht gekomen? 

 

Vragen steunpunt 

1. Wat houdt het parttime ondernemerssteunpunt in? 

2. Wat voor vraagstukken komen er bij het parttime ondernemerssteunpunt binnen? 

3. Vanuit welke opleidingen wordt er binnen het parttime ondernemerssteunpunt 

gewerkt? 

4. Komen er vraagstukken binnen waar vanuit andere disciplines naar gekeken kan 

worden?  Zo ja, wat voor vraagstukken zijn dit? 

5. Welke kennis ontbreekt er binnen het parttime ondernemerssteunpunt? 

6. Hoe wordt er op dit moment binnen de parttime ondernemerssteunpunt 

samengewerkt? 

7. Wat ontbreekt er volgens jou in de samenwerking? 

8. Hoe ziet voor jou de ideale samenwerking eruit? 

9. Hoe denk je dat deze samenwerking gerealiseerd kan worden?  
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10. Hoe worden jullie binnen het parttime ondernemerssteunpunt begeleidt? 

11. Wat vind je van de begeleiding binnen het parttime ondernemerssteunpunt? 

12. Wat ontbreekt er aan begeleiding? 

 

Interview steunpunt in de Voedselbank 
 
Algemene informatie 

1.  Wat is je leeftijd? 

2.  Welke opleiding volg je en in welk schooljaar zit je? 

3.  Wat is de motivatie om als vrijwilliger/ambassadeur bij Wijs te werken? 

4.  Hoe ben je bij Wijs terecht gekomen? 

 

Vragen steunpunt 

1. Vanuit welk oogpunt wordt het steunpunt binnen de Voedselbank opgericht? 

2. Op welke doelgroep richt dit steunpunt zich? 

3. Wat zijn de verwachte vraagstukken die binnen kunnen komen? 

4. Vanuit welke opleiding(en) wordt er binnen dit steunpunt samengewerkt? 

5. Weet je wat multidisciplinair samenwerken inhoudt? 

6. Welke opleidingen kunnen nog meer van belang zijn voor een goede samenwerking 

binnen dit steunpunt? 

7. Hoe zou je de begeleiding binnen dit steunpunt graag willen zien? 
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Interview medewerkers Wijs 
Algemene informatie 

1. Wat is je leeftijd? 

2. Welke opleiding volg je en in welk schooljaar zit je? 

3. Wat is de motivatie om als vrijwilliger/ambassadeur bij Wijs te werken? 

4. Hoe ben je bij Wijs terecht gekomen? 

 

Vragen medewerkers 

1. Is er begeleiding binnen de steunpunten? 

2. Hoe vindt de begeleiding binnen de steunpunten op dit moment plaats? 

3. Welke vaardigheden zijn er nodig om de steunpunten goed te kunnen begeleiden? 

4. Worden deze vaardigheden op dit moment ook ingezet? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom 

niet? 

5. Heb je zicht op het werk wat er verricht wordt binnen de steunpunten? 

6. Hoe verloopt het contact tussen de vrijwilligers/ambassadeurs van de steunpunten en 

de medewerkers van Wijs? Weten zij waar zij terecht kunnen met vragen? 

7. Hoe zou je een multidisciplinaire samenwerking binnen de steunpunten voor je zien? 

8. Welke voordelen zou een multidisciplinaire samenwerking hebben? 

9. Wat betekent een multidisciplinaire samenwerking voor de steunpunten? 

10. Wat kan er vanuit het management gedaan worden aan de multidisciplinaire 

samenwerking? 

11. Wat valt je op dit moment op aan de samenwerking binnen de steunpunten? 

12. Wat vind je dat er goed gaat? 

13. Wat kan er verbeterd worden en waarom? 

 

Interview docenten 
 

1. Wat is uw functie? 

2. Bent u bekend met Wijs? 

3. Wat vindt u van leren in de maatschappij? 

4. Wat is de meerwaarde voor studenten om te leren in de maatschappij? 

5. Wat leren studenten bij de opleiding? 

6. Wat zijn belangrijke vaardigheden die de studenten moeten bezitten? 

7. Welke vaardigheden ontbreken er bij studenten? 

8. Zijn jullie binnen de opleiding al bezig met multidisciplinair samenwerken? 

9. Wat denkt u dat de meerwaarde is van multidisciplinair samenwerken? 

10. Zijn er nadelen aan het multidisciplinaire werken? 

11. Hoe zouden studenten het vinden om in een multidisciplinair team te werken? 

12. Waar zou volgens u een multidisciplinair team uit moeten bestaan?  

13. Wat zijn de studenten aan begeleiding nodig wanneer ze gaan werken in de 

maatschappij? 

14. Hoe kan deze begeleiding geboden worden? 

15. Wat is er belangrijk binnen een goede samenwerking? 
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Bijlage 2 Observatielijst 
Registratieformulier participerende observaties binnen de steunpunten. 

- Bij de observaties is de focus gelegd op een aantal aspecten binnen de samenwerking, 

namelijk: de samenwerking zelf, de begeleiding, de benadering van de bewoners en de 

beantwoording van de vraagstukken.   

- De observatielijst is onderverdeeld in deze onderwerpen. Per observatiepunt wordt 

genoteerd of dit wel of niet aanwezig is. 

- Bij opmerkingen kunnen alle overige opmerkingen worden genoteerd. 

Datum: 

  

Dag: Steunpunt: Opmerkingen: 

Samenwerking Aanwezig Niet aanwezig Opmerkingen: 

Samenwerking vanuit 

meerdere opleidingen 

      

Samenwerking vanuit één 

opleiding 

      

Overleg over het vraagstuk       

Inzicht en visie vanuit een 

andere opleiding gevraagd 

      

Het vraagstuk is 

beantwoord vanuit één 

visie 

      

        

Begeleiding Aanwezig Niet aanwezig Opmerkingen: 

Begeleiding aanwezig 

binnen het steunpunt 

      

Begeleiding aanwezig als 

achterwacht in het 

Wijspand 
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Geen begeleiding 

aanwezig binnen het 

steunpunt 

      

Intervisie na afloop van het 

spreekuur 

      

Ambassadeurs/vrijwilligers 

weten bij wie hij of zij 

terecht kan met vragen 

      

Er vind ondersteuning 

plaats wanneer de 

ambassadeurs/vrijwilligers 

er niet uitkomen 

      

  

  

      

Benadering bewoners / 

beantwoording van het 

vraagstuk 

Aanwezig Niet aanwezig Opmerkingen: 

De bewoner wordt 

vriendelijk begroet en op 

zijn of haar gemak gesteld 

      

Gericht op de specifieke 

vraag van de bewoner 

      

Gericht op de vraag achter 

de vraag 

      

Vraagstuk wordt door de 

ambassadeur/vrijwilliger 

opgelost 

      

Er wordt gekeken naar wat 

de bewoner zelf al heeft 

gedaan en geprobeerd 

      

Het vraagstuk wordt vanuit 

meerdere perspectieven 

benaderd 
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Het vraagstuk wordt vanuit 

één perspectief benaderd 

      

De bewoner is tevreden 

over de beantwoording van 

het vraagstuk 

      

De bewoner is ontevreden 

over de beantwoording van 

het vraagstuk 
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1 Inleiding 
Deze handleiding vormt onderdeel van de onderzoeksopdracht ‘’Een wijze samenwerking’’, 

geschreven door Rebecca de Wals en Sanne van der Meer. In deze handleiding worden 

aanbevelingen gedaan voor een multidisciplinaire samenwerking binnen de steunpunten van 

Wijs. Hierin wordt beschreven welke opleidingen samen kunnen werken binnen de 

steunpunten, zodat de bewoners zo goed mogelijk geholpen kunnen worden bij hun 

vraagstukken. Welke opleidingen samen kunnen werken komt voort uit de resultaten van het 

onderzoek. Daarnaast wordt beschreven hoe de begeleiding binnen de steunpunten kan 

plaatsvinden. 

De handleiding is geschreven voor de drie onderzochte steunpunten binnen Wijs, dit zijn het 

Juridische steunpunt, het Parttime ondernemerssteunpunt en het steunpunt binnen de 

Voedselbank. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 beschreven op welke wijze en wanneer de handleiding 

ingezet kan worden, hierbij wordt ook het doel van de handleiding beschreven. Vervolgens 

wordt in paragraaf 2.1 beschreven hoe de begeleiding binnen de steunpunten kan 

plaatsvinden. Daarna wordt in hoofdstuk 3 per opleiding beschreven welke vaardigheden 

centraal staan. De opleidingen zijn verdeeld per steunpunt. De keuzes voor de gemaakte 

opleidingen zijn gebaseerd op de benodigde vaardigheden en de thema’s van de 

binnenkomende vraagstukken.  
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2 Inzetten handleiding 
Deze handleiding dient als handvat voor de samenstelling binnen de steunpunten binnen 

Wijs. Ieder semester (september en februari) starten nieuwe studenten voor hun 

afstudeeropdracht en/of stage bij Wijs. Daarnaast starten er nieuwe studenten met projecten 

vanuit school waardoor er een nieuwe samenstelling van ambassadeurs en vrijwilligers 

ontstaat. Per semester zullen diverse disciplines binnen Wijs werkzaam zijn. In deze 

handleiding zijn deze disciplines beschreven aan de hand van hun expertise en 

vaardigheden. Daarnaast is per discipline beschreven wat de bijdrage binnen een steunpunt 

kan zijn. Aan de hand van de benodigde kennis binnen een steunpunt kunnen de juiste 

disciplines gekozen worden om tot een teamsamenstelling te komen. 

Het doel van deze handleiding is het tot stand brengen van een multidisciplinaire 

samenwerking. Hierbij worden ambassadeurs en vrijwilligers vanuit verschillende disciplines 

ingedeeld binnen de steunpunten. Op deze manier kan een vraagstuk vanuit verschillende 

perspectieven worden bekeken, wat bijdraagt aan het eerder en beter beantwoorden van het 

desbetreffende vraagstuk. Door vanuit verschillende disciplines samen te werken hoeft er 

minder doorverwezen te worden naar een ander steunpunt. Mocht het toch nodig zijn om 

door te verwijzen, dan kan in deze handleiding worden gekeken naar welke vaardigheden 

en/of expertise er nodig is. Op deze manier kan er juist doorverwezen worden doordat er 

ondersteuning wordt geboden bij het vinden naar de juiste persoon.   

2.1 Begeleiding 

In hoofdstuk twee is beschreven dat de handleiding als doel heeft om een multidisciplinaire 

samenwerking tot stand te brengen. Om deze samenwerking goed te laten verlopen is 

begeleiding van belang.  

De onderzoekers adviseren Wijs om per steunpunt een docent of professional als 

achterwacht te laten fungeren. Het is prettig als deze docenten tijdens de spreekuren 

aanwezig kunnen zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld in verband met de kosten, 

wordt geadviseerd om een Honoursstudent in te zetten. Hierdoor is er een professional (in 

opleiding) aanwezig en wordt de kwaliteit van het steunpunt bewaakt.  

Intervisie is hierbij een manier voor studenten om begeleid te worden. De onderzoekers 

adviseren om maandelijks een intervisiemoment te plannen om kennis, ervaringen en 

gedachten te delen. Deze intervisie kan worden begeleid door een professional uit het 

werkveld, een docent van de Hanzehogeschool of een Honoursstudent. Dit draagt bij aan het 

professionalisering van Wijs en de studenten. Om de samenwerking te bevorderen adviseren 

de onderzoekers om een map te maken waarin iedere vrijwilliger/ambassadeur een foto 

plaatst met daarin zijn of haar kwaliteiten. Deze map maakt het benaderen van een 

ambassadeur toegankelijker. Daarnaast is het ook belangrijk om protocollen op te stellen om 

het eerste contact met een bewoner vlekkeloos te laten verlopen. Wat moet er altijd 

gevraagd worden wanneer een bewoner binnenkomt om verder te helpen? Dit protocol is 

binnen Wijs aanwezig. Er wordt aanbevolen deze map duidelijk te introduceren tijdens de 

introductieweek van de nieuwe ambassadeurs. Gebruikmaken van dit protocol kan bijdragen 

aan het verlenen van eerdere en betere hulp aan de bewoners.  
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3 Samenwerking binnen de steunpunten 
In onderstaand hoofdstuk wordt ingegaan op de samenwerking binnen de steunpunten. Er 

wordt gekeken welke opleidingen binnen het steunpunt passen. Hierbij is er gekeken naar de 

vraagstukken die binnenkomen en de bijpassende expertise en vaardigheden vanuit de 

opleidingen. 

3.1 Juridische steunpunt 

Momenteel wordt er binnen het Juridische steunpunt samengewerkt met studenten van het 

Instituut voor rechtenstudies. Hieronder vallen de opleidingen Sociaal Juridische 

Dienstverlening en Hbo-rechten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er vanuit 

meerdere opleidingen samengewerkt kan worden om bewoners eerder en beter van een 

antwoord te voorzien op hun vraagstukken. De keuze voor de opleidingen is gemaakt aan de 

hand van de resultaten van het onderzoek. 

Binnen het Juridische steunpunt komen onder andere vraagstukken binnen over: problemen 

met de overheid, het schrijven van een bezwaarschrift, het aanvragen van een uitkering, 

online bestellingen en inkomsten.  

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke opleidingen samen kunnen werken binnen 

het Juridische steunpunt. Per opleiding wordt beschreven wat de expertise is en wat de 

samenwerking met deze opleiding kan betekenen voor het steunpunt binnen Wijs. 

In bijlage 1 wordt een uitgebreide beschrijving van de opleidingen gegeven.  

 

 
Tabel 1: Opleidingen Juridische steunpunt 

Opleidingen  Expertise Betekenis voor het 
steunpunt 

Sociaal Juridische 
Dienstverlening  

Gericht op de Sociale 
Juridische Dienstverlening 

Oplossen van Juridische 
vraagstukken waarbij ook de 
menselijke kant betrokken 
wordt 

Hbo-recht  Nadruk ligt op de zakelijke 
dienstverlening  

Oplossen van Juridische 
vraagstukken van bewoners, 
vanuit juridische expertise, 
voornamelijk zakelijk 

Social Work Sociale vaardigheden, 
ondersteunen in sociaal 
functioneren, ondersteunen 
mensen met 
lichamelijke/verstandelijke 
beperking 

Intake met bewoner bij de 
FrontOffice. Op zoek naar de 
vraag achter de vraag, 
waardoor preventief gewerkt 
kan worden  

Instituut voor Financieel 
Economisch Management  
(Bedrijfseconomie, Finance, 
Tax and advice en 
Accountancy) 

Inzicht in financiën, 
informatiesystemen, brengt 
risico’s in kaart, controleert 
en adviseert op financieel 
gebied  

Oplossen van juridisch-
financiële vraagstukken, 
ondersteuning bieden bij 
deze vraagstukken 
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3.2 Parttime ondernemerssteunpunt 

Binnen het Parttime ondernemerssteunpunt wordt er op dit moment samengewerkt door 

opleidingen vanuit het Instituut voor Financieel Economisch Management. In de tabel 

hieronder wordt een overzicht gegeven van de opleidingen die multidisciplinair samen 

kunnen werken binnen dit steunpunt. Deze keuze is gebaseerd op de resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek. Per opleiding wordt beschreven wat de expertise is en wat de 

samenwerking met deze opleiding kan betekenen voor het steunpunt binnen Wijs.  

In bijlage 1 wordt een uitgebreide beschrijving van de opleidingen gegeven. 

Binnen het Parttime ondernemerssteunpunt komen onder andere vraagstukken binnen over: 

de begroting en de financiële kant van het ondernemen, vragen over bedrijfsplannen, 

belasting, omzetbegrotingen, winstmarge en ruimtes in de stad.  

In tabel 2 wordt per opleiding beschreven wat de expertise vanuit de opleiding is en wat de 

samenwerking met deze opleiding kan betekenen voor het steunpunt binnen Wijs. In bijlage 

1 wordt een uitgebreide beschrijving van de opleidingen gegeven. 

 

Tabel 2: Opleidingen Parttime ondernemerssteunpunt 

Opleidingen  Expertise Betekenis voor het 
steunpunt 

Finance and Control 
(Bedrijfseconomie) 

Interesse in financiën, 
planning, 
informatiesystemen en 
(financiële) processen 
 

Advies bij financiële 
vraagstukken en kunnen 
zich daarbij goed inleven in 
mensen en situaties 

Finance, Tax and Advice  Lost financiële vraagstukken 
op, geeft zakelijke en 
particuliere klanten advies 
en brengt risico’s in kaart 

Advies bij financiële 
vraagstukken, gericht op de 
zakelijke kant van de 
dienstverlening 

Accountancy Het controleren en het 
adviseren van organisaties 
op financieel gebied 

Financieel advies op het 
gebied van ondernemingen 

Sociaal Juridische 
Dienstverlening/ Hbo-recht  

Zij kunnen op het gebied van 
recht advies geven in het 
ondernemen 

Ondersteunen van 
ondernemersvragen gericht 
op het juridische gebied 

Social Work Sociale vaardigheden, 
ondersteunen in sociaal 
functioneren, ondersteunen 
mensen met lichamelijke/ 
verstandelijke beperking  

Intake bij de FrontOffice. 
Door gespreksvoering op 
zoek naar de vraag achter 
de vraag 

Facility Management  Goede werk ondersteunende 
voorzieningen, 
werkplekinrichting en 
voorzieningen  

Advies en hulp bieden bij 
ondernemersvragen gericht 
op het vinden van een 
geschikte werkplek 

Hbo-ict  Kan ondersteuning bieden in 
het ontwerpen van websites 

Advies en hulp bieden bij 
ondernemersvragen gericht 
op het maken van een 
website 
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3.3 Steunpunt binnen de Voedselbank 

De bewoners die bij de Voedselbank komen behoren tot een zeer hulpbehoevende 

doelgroep. Om deze bewoners extra ondersteuning te bieden wordt het steunpunt bij de 

voedselbank opgericht. Hier kunnen bewoners terecht met allerlei soorten vraagstukken. Er 

wordt verwacht dat er veel vragen over belastingen en financiële zaken binnenkomen. Er zal 

samengewerkt worden tussen drie studenten afkomstig van verschillende opleidingen. In 

onderstaande tabel wordt de inhoud van de opleidingen die samen kunnen werken binnen dit 

steunpunt beschreven. De keuze voor de opleidingen is gemaakt aan de hand van de 

resultaten die zijn voortgekomen uit het onderzoek.  

In bijlage 1 wordt een uitgebreide beschrijving van de opleidingen gegeven.  

Tabel 3: Opleidingen steunpunt in de Voedselbank 

Opleidingen  Expertise Betekenis voor het 
steunpunt 

Verpleegkunde Oog voor innovaties binnen 
de zorg, speelt in op 
ontwikkelingen, praktische 
bijdrage zorg, Verbindend 
innovatief en praktisch 
werken.  

Herkenning van 
gezondheidsproblemen, 
inspelen op 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Voeding en diëtiek  Motiveert en begeleidt 
mensen om anders te gaan 
eten dan ze gewend zijn.  

Advies en antwoord op 
vragen geven met betrekking 
tot voeding 

Social work Sociale vaardigheden, 
ondersteunen in sociaal 
functioneren, ondersteunen 
mensen met lichamelijke/ 
verstandelijke beperking. 

In gesprek gaan met de 
bewoners, achter de vraag 
achter de vraag komen. 
Begrip en empathie tonen 

Communicatie  Mondeling/schriftelijk sterk, 
creatief, 
communicatiemiddelen 
ontwikkelen.  

Burgerinitiatief omzetten 
naar daadwerkelijke 
uitvoering 
 

Sociaal Juridische 
Dienstverlening / Hbo-recht 

Adviserende rol bij juridische 
vraagstukken, waarbij vanuit 
SJD meer gericht wordt op 
de menselijke kant ervan en 
vanuit hbo-recht meer 
gericht op de zakelijke kant 

Advies en antwoord geven 
op juridische vraagstukken. 

Finance and Control 
(Bedrijfseconomie) 

Interesse in financiën, 
planning, 
informatiesystemen en 
(financiële) processe 

Advies bij financiële 
vraagstukken en kunnen 
zich daarbij goed inleven in 
mensen en situaties 

 

 

 



8 
Een handleiding voor een multidisciplinaire 
samenwerking binnen de steunpunten van Wijs 

Bijlage  

Bijlage 1 Opleidingen  
 
Social Work 

Social Work studenten worden opgeleid om met mensen te werken. Dit zijn mensen met 

allerlei soorten hulpvragen, deze kunnen sociaal, psychisch of relationeel zijn. Binnen de 

opleiding ontwikkelen de studenten professionele sociale vaardigheden, ze leren hoe 

mensen verbinding kunnen maken en voor zichzelf kunnen zorgen en opkomen. Daarnaast 

wordt studenten geleerd hoe zij mensen kunnen ondersteunen in hun sociaal functioneren. 

Studenten Social Work krijgen te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en 

vraagstukken. Hieronder vallen onder andere: armoede, kwetsbare mensen in kwetsbare 

wijken en huiselijk geweld en verslaving (Hanzehogeschool Groningen, 2018i).  

Sociaal Juridische Dienstverlening  

Sociaal Juridische Dienstverlening is niet alleen geïnteresseerd en gericht op de juridische 

kant van een zaak, probleem of geschil maar ook in de menselijke kant ervan. Als sociaal 

juridisch dienstverlener adviseer je op een professionele manier mensen met juridische 

problemen of geschillen. Een sociaal juridische dienstverlener bemiddeld bijvoorbeeld in een 

conflict, zodat de zaak opgelost is voordat deze bij de rechter komt (Hanzehogeschool 

Groningen, 2018h).  

Hbo-rechten  

Studenten binnen de opleiding Hbo-rechten worden opgeleid tot praktijkgerichte juristen met 

kennis van het recht, sterke communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden. De 

studenten hebben inzicht in zichzelf en in hoe organisaties werken. Studenten van Hbo-

rechten zijn betrokken bij wat er in de maatschappij leeft. Hbo-recht studenten zijn volgens 

de Hanzehogeschool zakelijk ingesteld maar hebben ook oog voor de menselijke kant. 

Daarnaast werken ze zorgvuldig en gaan ze discreet om met vertrouwelijke informatie. Na 

een grondige analyse van een juridische vraag zijn ze vooral geïnteresseerd in oplossingen. 

Ze geven juridisch advies over arbeidscontracten, ontslag of aansprakelijkheid. Hbo-rechten 

studenten beoordelen juridische risico’s, maken verweerschriften, contracten of een akte 

(Hanzehogeschool Groningen, 2018f).  

Finance and Control (Bedrijfseconomie)  

Finance and Control is de nieuwe opleidingsnaam voor Bedrijfseconomie. Als 

bedrijfseconoom breng je mensen, middelen, informatie, afdelingen en processen bij elkaar. 

Studenten van de opleiding Finance and Control vinden het leuk om deel uit te maken van 

een organisatie. Ze vinden het belangrijk om organisatiedoelstellingen te bereiken en zetten 

zich hier graag voor in. Als bedrijfseconoom ben je de vertrouwenspersoon van het 

management. Ze leren zich goed in te leven in mensen en situaties en kunnen mensen 

overtuigen. Finance and Control studenten zijn onderzoekend en hebben interesse in 

financiën, planning, informatiesystemen en (financiële) processen. Bij de opleiding gaat het 

niet alleen om cijfers, maar vooral om de wereld erachter. In de opleiding wordt veel 

aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden (Hanzehogeschool 

Groningen, 2018c). 
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Finance Tax and Advice 

Studenten binnen de opleiding Finance, Tax and Advice worden opgeleid tot een breed 

inzetbare financieel of fiscaal adviseur. Studenten leren financiële vraagstukken op te lossen, 

brengen risico’s in kaart, en geven advies aan zowel particuliere als zakelijke klanten. 

Tijdens de opleiding leren ze relaties te onderhouden, financiële producten te ontwikkelen, 

beleid maken, advies geven en situaties analyseren. Studenten ontwikkelen vaardigheden 

op gebied van advies, communicatie, management en ICT die voor een financieel 

professional noodzakelijk zijn (Hanzehogeschool Groningen, 2018d).  

Accountancy  

Een accountant heeft twee functies: het controleren en adviseren van organisaties op 

financieel gebied. Ze kunnen zich snel inleven in een organisatie en kunnen in een korte 

termijn tot een gedegen en betrouwbaar advies komen. Accountants staan stevig in hun 

schoenen en hebben oog voor wat speelt in de maatschappij. De studenten zijn 

nieuwsgierig, actief en houden hun vakkennis bij (hanzehogeschool Groningen, 2018a).   

Facility Management  

Als facility manager draag je bij aan het optimaliseren en organiseren van facilities binnen 

een organisatie. Hierbij kan je denken aan het inkoopproces of de bouw van een gebouw. 

Een Facility manager is een leider die mensen kan inspireren en met een team resultaten 

kan neerzetten. De werkzaamheden zijn in een zeer breed werkveld. Variërend van het 

harde bedrijfsleven en de (semi) overheid tot woon- zorg- en onderwijsinstellingen, eigen 

ondernemingen of andere branches (Hanzehogeschool Groningen, 2018g)   

Verpleegkunde 

Verpleegkundigen spelen een centrale en verbindende rol in de gezondheidszorg. Daarnaast 

leren ze om een oog te hebben voor de innovaties binnen de zorg. Op die manier kunnen ze 

inspelen op de ontwikkelingen binnen de samenleving. Daarnaast kunnen ze praktisch een 

bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg (Hanzehogeschool Groningen, 2018j) 

Voeding en diëtetiek 

Studenten voeding en diëtetiek worden opgeleid tot specialist op het gebied van voeding en 

gezondheid. Belangrijke taken hierbij zijn onderzoeken, adviseren en voorschrijven. Een 

groot en belangrijk deel van het werk bestaat uit het motiveren en begeleiden van mensen 

om anders te gaan eten dan ze gewend zijn (Hanzehogeschool, 2018k).  

Communicatie 

Een Communicatie student is mondeling en schriftelijk sterk. Een communicatie student is 

creatief, ondernemend en heeft affiniteit met de media. Public relations, voorlichtingen, 

marketingcommunicatie, crisiscommunicatie, interculturele communicatie en 

campagnevoering staan centraal binnen de opleiding. Ze kunnen communicatieproblemen 

analyseren, communicatiestrategie bepalen. En on- en offline communicatiemiddelen 

ontwikkelen. Communicatie studenten kunnen ook een persbericht schrijven, een 

internationaal evenement organiseren, of een voorlichtingsfilm maken (Hanzehogeschool 

Groningen, 2018b)  

Hbo-Ict 

Apps op je smartphone, betalingssystemen, inchecken met de OV- chipkaart en 

computernetwerken zijn een vanzelf sprekend onderdeel in ons leven. Hierdoor is ICT steeds 

belangrijker. Voor organisaties en bedrijven is een goed georganiseerde en veilige ICT- 
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infrastructuur van belang. De beveiliging van digitale gegevens is belangrijk omdat het 

tegenwoordig steeds makkelijks wordt accounts te hacken. Binnen de opleiding ICT komen 

al deze onderwerpen aan bod (Hanzehogeschool Groningen, 2018e). 
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