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1. INLEIDING
Het huidige beleid in het sociaal domein heeft als doel hulp en ondersteuning dichterbij burgers
in kwetsbare posities te organiseren. Sociaal werk verbreedt zich hierdoor tot een handelingsperspectief van zowel ‘nabije’ professionals als ‘nabije’ burgers. Beiden hebben veel beoordelingsruimte gekregen, met andere woorden; de discretionaire ruimte is toegenomen. Het
Wijkteamonderzoek van het Lectoraat Outreachend werken en Innoveren richt zich op het in
kaart brengen van de constructie waarbinnen de samenwerking plaats vindt. Voor Amsterdam
geldt dat wij ons binnen de Werkplaats Sociaal Domein willen richten op de volgende hoofdvraag: Hoe geven direct betrokkenen vorm aan de samenwerking tussen wijkteams en informele
partijen (uit de wijk) en wat is nodig om de samenwerking tussen deze partijen die zich richten
op nabij sociaal werken te verbeteren?
Onder ‘informele partijen’ verstaan we onder andere sociale netwerken, vrijwilligers, actieve
buurtbewoners, verenigingen, sociaal ondernemers en ervaringswerkers. Bij het bestuderen van
hoe partijen iets vorm geven, richten we ons vooral op hoe formele en informele partijen die
‘nabij sociaal werken’ betekenis geven aan en omgaan met ingewikkeldheden en ambivalenties.
We verkennen de kwesties en keuzes die ze tegenkomen in de alledaagse praktijk, in het bijzonder de kwesties die op tafel liggen bij professionals. In steeds meer literatuur wordt benadrukt
dat complicaties op de werkvloer belangrijke leerervaringen zijn. Innoveren is complex en gaat
met vallen en opstaan. We richten ons in dit onderzoek in de eerste plaats op de Samen DOEN
teams, waarnaar we de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan. Van hier uit verbreden we
vervolgens het onderzoek uit richting de andere teams die in het gebied actief zijn ( wijkzorgnetwerk, activeringsteam, OKT).
De eerste fase van dit onderzoek is een Q-studie waarin we de voorkeuren van de professional
verkennen, in het bijzonder hun voorkeuren als het gaat om de samenwerking met informele
partijen en hun oordeel over de zelfredzaamheid van cliënten. Hierbinnen bekijken we of er, op
basis van bepaalde voorkeuren, gedeelde zienswijzen binnen de groep Samen DOEN professionals te onderscheiden zijn. Deze gedeelde zienswijzen kunnen een inzicht geven op welke
manieren uiteenlopende ‘typen’ Samen DOEN professionals vorm geven aan hun dagelijks werk
en wat zij hierbinnen belangrijk vinden.
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2. METHODOLOGIE
Procedure
Voor deze studie werkten wij met de Q methodologie. In deze onderzoeksmethode wordt
gestart met de identificatie van het concours, het geheel van gebruikelijke kennis ten aanzien
van een onderwerp en alle stellingen die hierover geuit worden. Het concours kan begrepen
worden als het geheel van discourses waar mensen zich van bedienen ten aanzien van een
bepaald onderwerp op een bepaald moment. Het concours voor deze studie is samengesteld
op basis van eerder onderzoek uitgevoerd binnen de Hogeschool van Amsterdam (Veldboer,
Hoijtink & Metze, 2016; Veldboer & Kemmeren, 2016), waar thema’s uit voortkwamen die leidend waren in het vaststellen van de stellingen. In twee bijeenkomsten zijn per thema stellingen
opgesteld met de onderzoekers die betrokken waren bij het voorgaande onderzoek. Aanvullend
zijn de onderzoeksrapporten gecodeerd. In totaal vonden wij 80 stellingen. De volgende stap
was om het concours die stellingen te selecteren die de spanningen en vraagstukken binnen
het concours representeerden. Hiertoe zijn alle stellingen gecontroleerd op overlap en reikwijdte
en werden kernstellingen geselecteerd voor de Q-set. De stellingen zijn getest door zowel
expert-onderzoekers en een wijkteam professional. Uiteindelijk zijn de volgende 37 stellingen
gekozen die representatief waren voor de manier waarop de professionals van de Samen DOEN
teams in Amsterdam over hun werk spreken:
Veel/weinig gebruik discretionaire ruimte
1. Ik doe wat nodig is, ook al past het niet binnen de regels.
2. Mijn team is medeverantwoordelijk voor de keuzes die ik maak.
3. Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.
4. Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.
5. Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik vanuit Samen DOEN krijg, hoe beter ik mijn werk
kan uitvoeren.
6. Ik heb behoefte aan meer kaders vanuit Samen DOEN.
Talentgericht/deficiëntiegericht
7. Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van Samen DOEN.
8. Binnen Samen DOEN heb ik meer aandacht voor de talenten van de klant dan voor
zijn/haar problemen.
9. Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te kunnen.
Drang/dwang
10. Soms moet je inzetten op dwangmaatregelen om de klant in beweging te krijgen.
11. Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/dwang.
12. Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.
13. Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te willen worden.
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Vertrouwend/wantrouwend in eigen kracht cliënt en sociale omgeving
14. De klant kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak om hiernaar te
luisteren en handelen.
15. Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn team de doorslag, i.p.v. overleg met
de klant.
16. Samen met de klant het plan van aanpak opstellen leidt tot betere resultaten.
17. Klanten zijn gemotiveerd om aan hun problemen te werken.
18. Soms moet je klanten onderuit laten gaan om ze de consequenties van hun acties in te
laten zien.
19. Klanten hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.
20. De sociale omgeving en het informele netwerk van de cliënt is vaak deel van het probleem.
21. Door het huidige beleid worden klanten gedwongen tot participatie terwijl ze daar nog niet
aan toe zijn.
22. Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig oplevert.
Soepel/stoef samenwerken formeel/informeel
23. Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.
24. Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.
25. Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.
26. De inzet van vrijwilligers is net zo belangrijk als van professionals.
27. Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan afgesproken
plannen en doelen.
Samenwerking met de wijkgemeenschap.
28. In de wijken waar mijn klanten wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken
of sportclubs beperkt.
29. Ondersteuning vragen uit de buurt leidt tot sociale controle, geroddel en schaamte.
30. De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek van onze
klanten.
31. Ik zie buurtorganisaties als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.
32. In de wijk(en) waar ik werk zijn er sterke buurtorganisaties die de mogelijkheid hebben
taken van mij over te nemen.
33. Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk.
Samenwerking andere teams
34. Samen DOEN heeft een goede samenwerking met Wijkzorg (huisartspraktijken/
gezondheidscentra)
35. Samen DOEN heeft een goede samenwerking met Ouder Kind Teams.
36. Samen DOEN heeft een goede samenwerking met Activeringsteams (activering richting
zinvolle dagbesteding).
37. Samen DOEN heeft alles in huis om klanten volledig te helpen.
De onderzoekspopulatie bestond uit professionals die werken binnen de Samen DOEN teams.
Het onderzoek richtte zich specifiek op de afgebakende doelgroep van professionals binnen de
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Samen DOEN teams van Amsterdam. Er zijn 22 teams verdeeld over zeven stadsdelen; NieuwWest (5 teams), Centrum (1 team), Zuidoost (3 teams), West (4 teams), Noord (2 teams), Oost (4
teams) en Zuid (3 teams). De werving van respondenten is via de teamleiders en teamassistenten
van de verschillende stadsdeelteams verlopen. Daarnaast is er een kleine groep professionals
individueel benaderd ten tijde van de Summer University. Zij hebben bij de aankondiging van het
onderzoek aangegeven deel te willen nemen. De Q-survey stond de 1e drie weken van oktober
online. Uiteindelijk hebben in totaal 42 professionals deelgenomen aan het survey. Alle zeven
stadsdelen zijn door minimaal 2 respondenten vertegenwoordigd. De demografische gegevens
zijn hier opvolgend weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Demografische gegevens
Stadsdeel

Sekse

Centrum

2

5%

man

8

19%

Nieuw-west

7

17%

vrouw

34

81%

Noord

8

19%

totaal

42

Oost

4

10%

West

6

14%

Leeftijd

Zuid

4

10%

Min

24

Zuid-oost

11

26%

Max

64

totaal

42

Gem

44

De stellingen in de Q-set zijn geïmporteerd in de online Q-tool HTMLQ (https://github.com/
aproxima/htmlq). Respondenten werden eerst gevraagd alle stellingen te verdelen in drie stapels: eens, oneens en neutraal. Vervolgens diende zijn de stellingen te sorteren aan de hand van
een normaalverdeling van -5 (helemaal mee oneens) tot +5 (helemaal mee eens). Op deze wijze
geneerden zij hun individuele Q-sort. Door alle stellingen in relatie tot elkaar te sorteren construeerden zij hun persoonlijk voorkeur en zienswijze binnen een kader welke het mogelijk maakt
deze te vergelijken met andere sorteringen. Vervolgens werden respondenten gevraagd hun
keuzes op de uiterste einden toe te lichten.
Data-analyse
De database met alle Q-sort is ingevoerd in KENQ (https://shawnbanasick.github.io/ken-q-analysis) voor verdere analyse. Allereerst is een correlatiematrix gegenereerd die informatie gaf over
relaties tussen de verschillende Q-sorts. Deze matrix is vervolgens onderworpen aan een centroid
factor analyse, met varimax rotatie, om onderliggende patronen te identificeren. Het aantal te
behouden factoren werd bepaald aan de hand van het Kaiser-Guttman criterium (Kaiser, 1970),
wat voorschrijft alleen factoren met een eigenwaarde van meer dan 1 te behouden en waar
minstens 3 sorts significant op laden (Watts & Stenner 2012). Voor de interpretatie analyseerden
wij de typische configuratie, of synthetische sort van de verschillende factoren in combinatie met
de toelichtingen die respondenten behorende bij de factor gaven.
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3. RESULTATEN
Analyse van de data toonde verschillende patronen in de sorteringen van de stellingen. Wij
vonden vier significante patronen, ofwel factoren, ten aanzien van de werkwijze van de Samen
DOEN professionals (zie tabel 1). Als eerste wordt de consensus tussen de verschillende factoren
weergegeven. Hierna worden de vier factoren afzonderlijk toegelicht.

Consensus
Allereerst herkennen wij een algemene consensus met betrekking tot kracht- en talentgericht
werken. Kenmerkend voor alle factoren is dat de stelling; “Kracht- en Talentgericht werken
werkt niet bij de doelgroep van Samen DOEN” door alle respondenten als “mee oneens” wordt
gesorteerd (S7: -5, -3, -3, -5). Een respondent licht dit toe:
“Juist toch kijken naar wat mensen wel kunnen en waar hun kracht ligt en dat
benoemen en daarop inzetten maakt dat ze weer stapjes vooruit gaan zetten.
Zoveel mogelijk zelf doen en hun krachten benoemen maakt dat klanten weer
gaan geloven in zichzelf en het zelf weer kunnen. Soms ga ik dan samen en laat
ze het wel zelf doen om te laten zien dat ze het wel kunnen, maar om niet
helemaal los te laten.” (R37:S7)
De stelling; “Samen met de klant het plan van aanpak opstellen leidt tot betere resultaten”
scoort unaniem positief (S16: 5, 5, 4, 5). Daarnaast wordt de stelling; “De klant kan het beste
zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak om hier naar te luisteren en handelen”
overwegend positief gesorteerd (S14: 3, 2, 4, 5). Een respondent licht toe:
“De klant is expert van zijn probleem. Daarom kan hij ook zelf aangeven wat
de beste oplossing is. Mijn oplossing hoeft niet die van de klant te zijn en zal
daarom niet altijd werken. Daarom is het beter aan de slag te gaan met wat de
klant vindt en wil.” (R29: S14)
Uit de voorgaande consensus stellingen komt de voorkeur voor vraag gericht werken sterk
naar voren.
Tot slot wordt in alle factoren aangegeven dat klanten vaak geen sterk sociaal netwerk
hebben (S19: 5, 3, 3, 3).
Hoewel alle respondenten in zekere mate overeen lijken te komen dat kracht- en talentgericht
werken het beste werkt en dat vraag gericht werken de manier is om dit tot stand te laten
komen, geven zij hier binnen hun werkpraktijk en werkvoorkeur verschillende betekenissen aan.
In deze studie blijkt dat hierin patronen zijn te herkennen. Deze zijn beschreven in de volgende
factoren. De statistische duiding leest u in tabel 1 daaropvolgend wordt iedere factor benoemd
en beschreven.
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Tabel 1. Factor character
Factor

1

2

3

4

Distinguishing statements

8

6

15

10

Defining sorts

4

8

4

7

Explained variance

8%

14%

8%

13%

Cumulative explained variance

8%

22%

30%

43%

Correlations among discourses
2

0,48

3

0,29

0,33

4

0,47

0,56

0,27

Factor 1: De Klant en Ik
Kenmerkend voor factor 1 is een voorkeur voor veel discretionaire ruimte en professionele verantwoordelijkheid. Deze factor legt de focus voornamelijk op de klant zelf en intervenieert alleen
wanneer dit bevorderlijk wordt geacht voor de eigen kracht van de klant.
Professionele ruimte nemen
In factor 1 komt er een voorkeur voor individuele verantwoordelijkheid van de professional naar
voren. Alleen in deze factor wordt de stelling “Mijn team is medeverantwoordelijk voor de keuzes die ik maak”, negatief gesorteerd (S2: -4). De professional heeft daarnaast geen behoefte
aan meer kaders vanuit Samen DOEN (S6: -3). De ruimte om het werk zelf in te richten wordt als
voldoende ervaren om het werk zelfstandig uit te kunnen voeren hierbinnen wordt beslissingsbevoegdheid niet van belang geacht (S5: -3). Een respondent verklaart;
“Hoe ik mijn werk uitvoer hangt totaal niet samen met mijn beslissingsbevoegdheid.” (R29: S5)
Eigen kracht klant
Binnen deze factor wordt er een sterk vertrouwen in de eigen kracht (S7: -5) en verantwoordelijkheid van de klant (S14: 3) aangegeven. Kracht- en talent gericht werken heeft de voorkeur
omdat dit gezien wordt als de manier om de klant te motiveren om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen:
“… werken vanuit kracht en talent zorgt bij de klant voor motivatie, kracht en
vertrouwen om weer te herstellen, het leven in eigen hand te nemen en te ontwikkelen in een richting die zij zelf wensen.” (R41: S7)
Hierbij is er een sterke voorkeur om samen met de klant het plan van aanpak op te stellen
omdat dit leidt tot betere resultaten (S16: 5). Overleg over het plan van aanpak met de klant
heeft daarom een sterke voorkeur boven overleg met het team (S15: -4). Er is hiernaast geen
enkel vertrouwen in het sociaal netwerk van de klant (S19: 5) dat soms als onderdeel van het
probleem wordt gezien (S20: 2).
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Ingrijpen
Hoewel eigen kracht en verantwoordelijkheid voorop staan, is passief of actief interveniëren
geoorloofd. Alleen in deze factor scoort zowel de stelling “Soms moet je klanten onderuit laten
gaan om ze de consequenties van hun acties in te laten zien” (S18: 4), als “Het is noodzakelijk
om als professional puin te ruimen om verder te kunnen” (S9: 4) hoog. Het lijkt dat deze factor
erop gericht is een omgeving te creëren waarin de klant zijn eigen verantwoordelijkheid kan en
moet nemen.
De professional voorop
Het idee leeft dat Samen DOEN heeft niet alles in huis heeft om klanten volledig te helpen (37:
-3). Buurtorganisaties gezien worden als een goede aanvulling op de hulpverlening (S31: 4). Vrijwilligers worden daarnaast betrouwbaar geacht en de samenwerking gaat goed (S27: -4), maar
hun inzet wordt niet als gelijkwaardig beschouwd (S26: -2, S23: -2, S24: -1). Een respondent
licht toe:
“Een professional heeft een opleiding gevolgd en meer expertise dan een
vrijwilliger...” (R5: S26)
Als er kinderen in het spel zijn wordt er eerder overgegaan om drang en dwang (S11: 3) en er
is een vrij goede samenwerking met de OKT teams (S35: 3). Daarentegen is er helemaal geen
goede samenwerking tussen Samen DOEN en Wijkzorg (S34: -5).
Typische sortering factor 1
State
Nr

Statement

Synth
Sort

Z-score

16

Samen met de klant het plan van aanpak opstellen leidt tot betere resultaten.

5

1,973

19

Klanten hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

5

1,63

9

Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te kun- 4
nen.

1,595

18

Soms moet je klanten onderuit laten gaan om ze de consequenties van hun 4
acties in te laten zien.

1,479

31

Ik zie buurtorganisaties als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

4

1,207

14

De klant kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak om 3
hiernaar te luisteren en handelen.

1,099

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/ 3
dwang.

1,049

35

Samen DOEN heeft een goede samenwerking met Ouder Kind Teams.

0,997

5

Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik vanuit Samen DOEN krijg, hoe beter ik mijn -3
werk kan uitvoeren.

-0,713

6

Ik heb behoefte aan meer kaders vanuit Samen DOEN.

-3

-0,822

37

Samen DOEN heeft alles in huis om klanten volledig te helpen.

-3

-0,903

2

Mijn team is medeverantwoordelijk voor de keuzes die ik maak.

-4

-1,286

15

Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn team de doorslag, i.p.v. -4
overleg met de klant.
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State
Nr

Statement

Synth
Sort

Z-score

27

Samenwerken met vrijwilligers gaat moeizaam, zij houden zich vaak niet aan -4
afgesproken plannen en doelen.

-1,55

34

Samen DOEN heeft een goede samenwerking met Wijkzorg (huisartspraktijken/ -5
gezondheidscentra)

-1,693

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van Samen DOEN.

-2,066

-5

Factor 2: De Structuurwerker
Kenmerkend voor deze factor is voorkeur voor werken volgens protocollen, de behoefte aan
duidelijkheid over hoe er gewerkt moet worden en een focus op kinderen.
Zoeken naar houvast en uniform werken
Het registeren van het hulpverleningsproces wordt zeer belangrijk geacht (S3: 5) ten behoeve
van overdracht aan collega’s en verantwoording mede in het kader van crisis en opschaling. Er
is behoefte aan meer kaders vanuit Samen DOEN (S6: 4). Een respondent (R27) licht toe dat
de verschillende visies die aanwezig zijn binnen Samen DOEN als gevolg hebben dat er geen
eenduidige werkwijze is. Volgens deze respondent gaat dit ten koste van de kwaliteit van hulpverlening. Een andere respondent (R28) vult aan dat er totaal geen toezicht is op de werkwijze
en er behoefte is aan begeleiding. Behoefte aan inkadering van de werkwijze zien we wederom
terug in de hoge waardering van de stelling; “Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik vanuit Samen
DOEN krijg, hoe beter ik mijn werk kan uitvoeren.” (S5: 4). Deze factor gelooft nauwelijks in
zelfsturende teams (S4: -4) een respondent (R26) licht toe dat Samen DOEN “nog teveel in ontwikkeling is”.
Er is een uitgesproken mening over de tekortkomingen van Samen DOEN (S37: 4). Een respondent (R28) licht toe dat door een te volle caseload van jeugdspecialisten algemeen maatschappelijk werkers steeds vaker de moeilijkste jeugdcasussen krijgen toebedeeld en dat:
“door gebrekkige begeleiding van deze collega’s is Samen DOEN niet goed in
staat om kwetsbare huishoudens met kinderen professioneel te ondersteunen.”
(R28: S37)
Daarnaast wordt toegelicht dat de samenstelling van de Samen DOEN teams te divers en algemeen is terwijl er een voorkeur is voor een meer specifieke samenstelling
“de verschillen in kwaliteit [zijn] groot tussen medewerkers van verschillende
moeder organisaties: Altra, MEE en Spirit zijn gewend om vanuit het gezin en
systeem te denken, geduld te hebben met de huishoudens en oog te hebben
voor de verschillende belangen binnen een huishouden en om daar een goede
afweging in te maken. Echter, met name Cordaan en algemeen maatschappelijk
werkers zijn heel andere methodieken gewend. Kortdurend. Minder outreachend. En vaak individu gericht, niet systeem gericht.”
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Een respondent benoemt tot slot dat Samen DOEN beperkt is door externe factoren zoals regelgeving rond de schuldsanering en problemen rondom de woningmarkt (R27: S37).
Kindveiligheid boven eigen verantwoordelijkheid
Kinderen hebben een centrale rol in het hulpverleningsproces. Wanneer er kinderen in het spel
zijn, is men eerder geneigd over te gaan tot drang en dwang (S11: 4). Uitzonderlijk voor deze
factor is dat in een typisch geval het vrijwillige karakter van de hulpverlening geen enkele rol
speelt (S13: -5). Een respondent licht toe:
“Als iemand niet meer wil maar de kindveiligheid is niet voldoende, dan stop ik
niet met de hulpverlening in een gezin. Vrijwillig maar niet vrijblijvend.”
(R13: S13).
Enig vertrouwen in de buurt maar tijd tekort
De voorkeur voor de inzet van vrijwilligers is beperkt. Vrijwilligers worden geacht emotionele
en praktische ondersteuning te bieden (S25: 3) maar kunnen geen taken van de professional
overnemen (S24: -3). Zij hebben slechts een aanvullende taak want de doelgroep is “te zwaar”.
Hoewel samenwerking met de familie en buren als handig wordt ervaren (S22: -3) wordt dit
beschreven als tijdrovend en onwerkzaam (R15: S22). In wijken waar gewerkt wordt is buurtondersteuning aanwezig (s28: -4) en buurtorganisaties worden gezien als een goede aanvulling op
de hulpverlening (S31: 3) Het versterken van de wijk is geen belangrijk deel van het werk (S33:
-5) er wordt toegelicht dat hoewel meer focus hierop goed zou zijn, er helemaal geen tijd voor
is. Het sociale netwerk van de klant wordt als zwak ervaren (S19: 3).
Typische sortering factor 2
State
Num

Statement

Synth
Sort

Z-score

16

Samen met de klant het plan van aanpak opstellen leidt tot betere resultaten.

5

2,115

3

Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.

5

1,535

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/
dwang.

4

1,377

5

Hoe meer beslissingsbevoegdheid ik vanuit Samen DOEN krijg, hoe beter ik
mijn werk kan uitvoeren.

4

1,345

6

Ik heb behoefte aan meer kaders vanuit Samen DOEN.

4

1,282

25

Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.

3

1,084

19

Klanten hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

3

0,927

31

Ik zie buurtorganisaties als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

3

0,902

22

Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig
oplevert.

-3

-1,132

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van Samen DOEN.

-3

-1,134

24

Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.

-3

-1,188

28

In de wijken waar mijn klanten wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.

-4

-1,207

4

Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.

-4

-1,223
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State
Num

Statement

Synth
Sort

Z-score

37

Samen DOEN heeft alles in huis om klanten volledig te helpen.

-4

-1,374

33

Een belangrijk deel van mijn werk is gericht op het versterken van de wijk.

-5

-1,378

13

Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te
willen worden.

-5

-1,539

Factor 3: De Zorghouder
Factor 3 kenmerkt zich door een sterke empathische houding tegenover de klant. Aan de hulpverlening worden weinig grenzen gesteld en is sterk vraag gestuurd. De focus ligt voornamelijk
op gezinssystemen.
Overnemen en niet laten vallen
Er is een redelijk vertrouwen in kracht- en talent gericht werken bij de doelgroep van Samen
DOEN (S7: -3) maar minder sterk dan in factor 1 en 4. De klant kan het beste zelf aangeven wat
nodig is (S14: 4) en van hieruit wordt samen met de klant het plan van aanpak opgesteld omdat
dit tot de beste resultaten leidt (S16: 4). Toch is er meer aandacht voor de problemen van de
klant dan voor de talenten (S8: -2). Ingrijpen door de professional staat voorop omdat praktische
zaken bij deze complexe doelgroep “overige problemen in stand houden”. Puinruimen door de
professional wordt “in het beginstadium” (R17: S9) dan ook als een noodzakelijkheid gezien
(S9: 5). Er is een sterke voorkeur om te doen wat nodig is ook al past dit niet binnen de regels
(S1: 5). Uitzonderlijk voor deze factor is dat het onderuit laten gaan van een klant om ze de consequenties van hun acties in te laten zien geenszins geoorloofd is (S18: -3) want:
“het neigt naar het onmenselijke, mensen moet je ondersteunen en kunnen helpen en inzicht geven in hun situatie dus zeker niet onderuit halen.” (R18: S18).
Er is geen voorkeur voor het inzetten van dwang en drang maatregelen (S10: -1) vooral niet
wanneer er kinderen in het spel zijn (S11: -5). Het inzetten van dwang en drang wordt gezien
als een laatste noodmaatregel en is een indicatie dat je als hulpverlener tekort schiet;
”Dan ben je naar mijn mening geen juiste hulpverlener als je hier naar neigt er
zijn namelijk meerdere mogelijkheden om hier in te zetten.” (R18: S11).
Alleen in deze factor wordt gedacht dat door het huidige beleid klanten worden gedwongen tot
participatie terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. (S21: 3).
Problemen te zwaar voor niet-professionals
Hoewel de sociale omgeving en het informele netwerk van de klant niet gezien worden als deel
van het probleem (S20: -2), wordt erkend dat het netwerk sociaal netwerk zwak is (S19: 3). Ook
wordt gedacht dat de informele zorg beperkt is toegerust op de zwaarte van de problematiek
(S30: 4). De voorkeur voor de inzet van vrijwilligers is beperkt. Vrijwilligers bieden geen ingang
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waar de professional niet verder komt (S23: -5). Daarnaast kunnen vrijwilligers geen taken
overnemen (S24: - 4) of aanvullende ondersteuning bieden (25: -4) wederom doordat de problematiek van de klant als te zwaar wordt gezien. De professionals in deze factor geven aan dat
buurtondersteuning in de wijken waar zij werken, zoals vanuit kerken of sportclubs beschikbaar
is (S28: -3). Echter is er geen uitsproken mening over de functie hiervan in de hulpverlening.
Er wordt aangegeven dat Samen DOEN heeft niet alles in huis heeft om klanten volledig te helpen (S37: -4). Binnen de voorkeur om zich op het “gezinssysteem” te richten in plaats van “de
wijk” (R14: S33) wordt er ook aangegeven dat er onvoldoende middelen zijn om de kindveiligheid te garanderen (S12: 3).
Typische sortering factor 3
State
Num

Statement

Synth
Sort

Z-score

9

Het is noodzakelijk om als professional eerst puin te ruimen om verder te kunnen.

5

2,075

1

Ik doe wat nodig is, ook al past het niet binnen de regels.

5

1,954

14

De klant kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak om
hiernaar te luisteren en handelen.

4

1,795

30

De informele zorg is beperkt toegerust op de zwaarte van de problematiek van 4
onze klanten.

1,504

16

Samen met de klant het plan van aanpak opstellen leidt tot betere resultaten.

4

1,368

12

Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.

3

1,145

19

Klanten hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

3

0,82

21

Door het huidige beleid worden klanten gedwongen tot participatie terwijl ze
daar nog niet aan toe zijn.

3

0,731

28

In de wijken waar mijn klanten wonen, is buurtondersteuning vanuit bijvoorbeeld kerken of sportclubs beperkt.

-3

-0,802

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van Samen DOEN.

-3

-0,836

18

Soms moet je klanten onderuit laten gaan om ze de consequenties van hun
acties in te laten zien.

-3

-1,031

25

Vrijwilligers kunnen vooral emotionele- en/of praktische ondersteuning bieden.

-4

-1,151

24

Vrijwilligers kunnen veel van mijn taken overnemen.

-4

-1,199

37

Samen DOEN heeft alles in huis om klanten volledig te helpen.

-4

-1,416

23

Vrijwilligers weten vaak binnen te komen waar ik niet binnen kom.

-5

-1,777

11

Als er kinderen in het spel zijn, ben ik eerder geneigd over te gaan tot drang/
dwang.

-5

-2,111

Factor 4: De Netwerker
Kenmerkend voor factor 4 is een sterk geloof in het zelfsturend vermogen van Samen DOEN
en de eigen verantwoordelijkheid van de professional; eigen kracht van de cliënt; alsook de
dragende kracht van de samenleving/omgeving en de gemeenschap als instrument in hulpverlening.
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Zelfsturing
Kenmerkend voor factor 4 is dat er wordt aangegeven dat zelfsturende teams het beste werken
(S4: 4). Een toelichting hierbij is:
“Mijn ervaring in een zelfsturend team is dat de verantwoordelijkheid voor het
reilen en zeilen van het team bij iedereen toeneemt. Medewerkers worden actiever en de cohesie in het neemt toe…” (R36 : S4).
Het vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de Samen DOEN medewerkers schemert
ook door waar blijkt dat er geen enkele behoefte is aan meer kaders (S6: -4) en dat hulpverlener
doet wat nodig is, ook al past het niet binnen de regels (S1: 4):
“Dit past bij een nieuwe organisatie, vind ik. Out-of-the box denken en gewoon
kijken waar alle mogelijkheden liggen. Ik schaam me er af en toe voor hoezeer
wij binnen de hulpverlening een ‘afschuifmentaliteit’ hanteren en ik zou dit
graag anders zien.” (R1: S1).
Het team is samen verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden (S2: 3) en heeft ook
voldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen (S12: -3). Het registreren van de hulpverlening is belangrijk voor het vak (S3: 4), uit een toelichting blijkt vanwege verantwoording
naar de klant.
Eigen kracht en inbreng voorop
Er is een sterk geloof in kracht- en talentgericht werken bij de doelgroep van Samen DOEN (S7:
5) en het huidige beleid ten aanzien van participatie (S21: -4). Het wordt dan ook zeer belangrijk
geacht samen met de klant een plan van aanpak op te stellen (S16: 5) om naar de klant te luisteren en daarnaar te handelen (S14: 5), omdat dit de motivatie van de klant bevorderd. Overleg
met de klant gaat ook voor op overleg met het team (S15: -3). De eigen verantwoordelijkheid is
echter enigszins beperkt zoals zichtbaar wordt wanneer wordt aangegeven dat de hulpverlening
niet stopt wanneer de klant aangeeft niet meer geholpen te willen worden (S13: -3).
Kracht van de gemeenschap
Hoewel het netwerk van de klant veelal niet als sterk gezien wordt (S19: 3), blijkt er een sterk
vertrouwen in ondersteunende mogelijkheden in de buurt. Alleen in deze factor wordt typisch
aangegeven dat ondersteuning vragen uit de buurt niet tot sociale controle, geroddel en
schaamte leidt (S29: -5), dat buurtorganisatie een goede aanvulling op de hulpverlening bieden
(S2: 4) en dat samenwerken met familie of buren veel oplevert:
“Juist door samen te werken met familie of buren kom je verder … de meerwaarde is juist het samenwerken en het gezin of buren kennen de klanten vaak
beter dan ik zelf en hebben een netwerk dat ik ook niet heb.” (R37: S22).
De samenwerking met mensen uit het netwerk van de klant wordt als waardevol gezien omdat
hun inzet duurzaam is, zij kunnen het overnemen wanneer de hulpverlening stopt:
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“Het is heel belangrijk om het netwerk te betrekken, zij kunnen effecten helpen
in te bedden en te behouden. Het netwerk blijft, hulpverlening gaat altijd weer
weg.” (R34: S22).
Typische sortering factor 4
State
Num

Statement

Synth
Sort

Z-score

16

Samen met de klant het plan van aanpak opstellen leidt tot betere resultaten.

5

2,032

14

De klant kan het beste zelf aangeven wat nodig is, ik zie het als mijn taak om
hiernaar te luisteren en handelen.

5

1,515

4

Ik geloof dat zelfsturende teams het beste werken.

4

1,447

3

Het registreren van het hulpverleningsproces is belangrijk voor mijn vak.

4

1,412

1

Ik doe wat nodig is, ook al past het niet binnen de regels.

4

1,058

31

Ik zie buurtorganisaties als een goede aanvulling op mijn hulpverlening.

3

1,036

2

Mijn team is medeverantwoordelijk voor de keuzes die ik maak.

3

1,035

19

Klanten hebben vaak geen sterk sociaal netwerk.

3

0,803

15

Voor het plan van aanpak geeft het overleg met mijn team de doorslag, i.p.v.
overleg met de klant.

-3

-1,12

12

Ik heb onvoldoende middelen om de kindveiligheid te garanderen.

-3

-1,26

13

Mijn ondersteuning stopt wanneer iemand aangeeft niet meer geholpen te
willen worden.

-3

-1,272

6

Ik heb behoefte aan meer kaders vanuit Samen DOEN.

-4

-1,427

21

Door het huidige beleid worden klanten gedwongen tot participatie terwijl ze
daar nog niet aan toe zijn.

-4

-1,458

22

Samenwerken met familie en buren is een extra (opgelegde) taak die weinig
oplevert.

-4

-1,555

29

Ondersteuning vragen uit de buurt leidt tot sociale controle, geroddel en
schaamte.

-5

-1,578

7

Kracht- en talentgericht werken werkt niet bij de doelgroep van Samen DOEN.

-5

-1,952
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4. VOORKEUR VOOR TOEKOMST SCENARIO
Tussen de verschillende factoren c.q. ‘typen’ professionals is er een onderscheid te maken met
betrekking tot hun voorkeur voor de verschillende toekomstscenario’s van de Samen DOEN
teams die najaar 2016 werden verkend.

Doorgaan in huidige of aangepaste vorm
Als eerste de voorkeur voor het toekomst scenario doorgaan in huidige of aangepaste vorm. Alle
respondenten die typerend zijn voor factor 1 en factor 3 geven aan deze voorkeur te hebben.
De respondenten geven aan dat Samen DOEN een unieke en specifieke doelgroep heeft. Deze
doelgroep vereist volgens de respondenten een andere hulpverleningsstijl dan de stijlen van
de OKT- en Wijkzorgteams. De Respondenten geven aan dat Samen DOEN zich (nog) aan het
ontwikkelen is, toevoeging aan een ander team zal het gevolg hebben dat het team zich niet
door maar opnieuw moet gaan ontwikkelen. De tot nu toe opgebouwde bekendheid binnen
de gemeente, kennis en ervaring worden als argument aangedragen voor de voorkeur om door
te gaan in de huidige vorm. Samen DOEN heeft een efficiënte en specifieke manier ontwikkeld
om haar complexe doelgroep te bereiken. Deze ontwikkelde werkwijze wordt als prettig ervaren. Het belang van het in stand houden van de verschillende teams (Samen DOEN, OKT teams
en Wijkzorgteams) heeft volgens de respondenten te maken met de verschillende doelgroepen
waar elk team zich op richt. Binnen de huidige vormgeving worden volgens hen alle gebieden
van problematiek en gedekt. Tevens wordt op deze manier generalistisch (Samen DOEN) en specialistisch (OKT teams en Wijkzorgteams) werken gescheiden gehouden. De respondenten geven
aan dat samenvoeging tot onduidelijke kaders en vervaging van taken en functies zal leiden. De
teams zullen te groot worden waardoor er veel tijd zal gaan zitten in overleg dit zal volgens hen
ten koste gaan van tijd voor de klant.
De respondenten met deze voorkeur geven ook enkele aanpassingen aan voor de huidige vorm
van Samen DOEN. Als eerste geven zij aan dat de randvoorwaarden te wensen over laten. Een
voorbeeld is dat er een beleefd tekort aan mandaat wordt aangegeven. De Respondenten geven
aan dat wanneer de randvoorwaarden verbeterd worden zij nog betere hulpverlening kunnen
bieden. Binnen de ontwikkeling van Samen DOEN wordt er aangegeven dat de specifieke doelgroep ook specifieke hulpverleners nodig heeft. Respondenten geven aan dat er een te kort aan
specifieke deskundigheid aanwezig is wat invloed heeft op de kwaliteit van de hulpverlening. Er
wordt gepleit voor kleinere teams binnen Samen DOEN die uit meer specialisten bestaat. Tot slot
wordt aangegeven dat de samenwerking tussen de OKT- en Wijkzorgteams beter kan. Respondenten geven aan dat een fysieke nabijheid zal leiden tot een betere samenwerking. Als aanpassing wordt voorgesteld om de drie verschillende teams in een gebouw te huisvesten. Deze
aanpassing wordt ook aangegeven door de factor met de voorkeur voor toevoeging aan OKT
teams en de factor met de voorkeur voor toevoeging aan Wijkzorgteams. Deze twee factoren
worden hieronder verder toegelicht.
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Toevoegen aan OKT teams
De tweede voorkeur is toevoegen aan OKT teams. Onder de respondenten die typerend zijn
voor factor 2 is er een duidelijke vertegenwoordiging voor dit toekomstscenario (25%). Kenmerkend is dat deze factor een sterke focus op kinderen heeft. De overweging voor dit toekomst
scenario ligt in de samenstelling van de huidige doelgroep van Samen DOEN. Volgens de respondenten bestaat de doelgroep voornamelijk uit gezinnen en kinderen en lijken de doelgroep en
problematiek op die van de OKT teams. Om deze reden zien de respondenten veel overlap tussen taken en werkzaam heden van de OKT teams en de Samen DOEN teams. Een kanttekening
bij de voorkeur voor dit toekomstscenario is dat de respondenten aangeven dat de OKT teams
een onderdeel moeten worden van de Samen DOEN teams. De beredenering hiervoor is dat de
Samen DOEN teams een tekort aan expertise hebben en dat hierdoor de jeugdgeneralisten binnen Samen DOEN overbelast worden. Door een samenvoeging wordt het tekort aan expertise
aangevuld en zal er meer specialistische zorg aanwezig voor de doelgroep.
Binnen deze factor is er één respondent die een voorkeur voor beëindiging heeft aangegeven.
Deze respondent geeft aan dat er een sterke ongelijkheid van teams bestaat waardoor het moeilijk is om klanten naar een ander team door te verwijzen, samenwerking tussen de teams komt
hierdoor niet tot stand. De respondent geeft de voorkeur aan om alle teams op te heffen om
vervolgens de drie teams te fuseren tot één multidisciplinair team.

Toevoegen aan Wijkzorgteams
Tot slot de voorkeur voor het toekomst scenario toevoegen aan wijkzorgteams. Onder de respondenten die typerend zijn voor factor 4 is er een vertegenwoordiging met deze voorkeur
(29%). De respondenten geven aan dat de doelgroep van Samen DOEN overeenkomt met de
doelgroep van de wijkzorgteams. Een voordeel van de toevoeging is dat Samen DOEN meer aansluiting krijgt met individuele klanten, klanten die alleenstaand zijn en geen kinderen hebben. In
de huidige vorm worden deze klanten volgens de respondenten nog onvoldoende bereikt, dit
wordt als een gemiste kans gezien. Daarnaast wordt de belangrijke notitie gemaakt dat de Wijkzorg teams als aanvulling op de Samen DOEN teams een meer sluitende hulpverlening in de wijk
tot stand zal brengen. De Respondenten geven aan dat korte lijnen met de Wijkzorg en huisarts
wenselijk zijn vanwege de complexe doelgroep van de Samen DOEN teams. De kennis binnen de
Wijkzorgteams wordt als zeer bruikbaar geacht voornamelijk omdat deze kennis tot een beter
gebruik van informele bronnen zou leiden.
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5. CONCLUSIE
Er zijn in deze Q-studie vier factoren (lees: professionals met dezelfde voorkeuren bij kwesties
en keuzes in het werk) onderscheiden bij SamenDOEN professionals. Deze zijn omschreven als:
‘De klant en ik’; ‘De structuurwerker’, ‘De zorghouder’ en ‘De netwerker’. Binnen de vier factoren wordt soms sterk verschillend gedacht over werk gerelateerde kwesties. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de toekomstscenario’s. Anderzijds delen alle vier factoren dat kracht- en talent
gericht werken de manier is om klanten te ondersteunen. Deze ondersteuning lijkt voornamelijk
vorm te krijgen door het plan van aanpak samen met de klant op te stellen waarbij de klant
aangeeft wat hij nodig heeft. Deze vorm van vraaggericht werken lijkt SamenDOEN-breed uit te
gaan van de vaardigheden en competenties van de klant zelf. Elke factor heeft echter zijn eigen
voorkeuren binnen kracht- en talent gericht werken. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden
tussen factor 1: De klant en ik en factor 3: de zorghouder. Hoewel zij beiden een sterke voorkeur hebben voor kracht- en talent gericht werken, verschillen zij sterk van mening over de stelling om een klant onderuit te laten gaan om deze zo de consequentie van zijn actie in te laten
zien (S18). Factor 1 ziet hierin de mogelijkheid om de klant in zijn eigen kracht te zetten (S18: 4)
terwijl factor 3 dit volledig uitsluit als middel om de klant tot eigen kracht te laten komen (S18
-3). Eigen kracht krijgt dus op klantniveau verschillende betekenissen in het werk van professionals.
Er zijn dan ook vier verschillende subopvattingen over eigen kracht te onderscheiden. Factor 1
ziet de klant als expert van zijn eigen leven. Het probleem dat de klant ervaart kan hij zelf het
beste oplossen en door hierop in te zetten wordt de klant in zijn eigen kracht gezet. Factor 2
geeft betekenis aan eigen kracht door onder nauwgezette toezicht van de professional een
beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Factor 3 stelt dat de klant er nog
niet aan toe is om in de eigen kracht gezet te worden, volgens deze factor kan dit kan pas in de
vervolgfase tot stand komen. Tot slot stelt Factor 4 dat eigen kracht tot stand komt door ondersteuning vanuit de omgeving. Wat hiernaast opvalt, is dat er door alle factoren sterk afhouden
wordt gereageerd op het op dit moment inzetten van het eigen netwerk van de klant. Het
eigen netwerk wordt veelal als te zwak gezien om met de zware problematiek van de klant om
te gaan. Er is een sterk geloof in de eigen kracht van de klant maar daartegenover geen sterk
geloof in de huidige eigen kracht van het eigen netwerk. We zien hier een spanning in factor 4
naar boven komen, deze factor geeft aan dat het netwerk zwak is maar heeft tegelijkertijd wel
de voorkeur om ondersteuning vanuit dit netwerk in te zetten. In de totstandkoming van eigen
kracht door de inzet van een als zwak beoordeeld eigen netwerk lijkt een contradictie te zitten.
De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat factor 4, in tegenstelling tot de voorgaande
3 factoren, spreekt over hoe de totstandkoming van eigen kracht in de toekomst vorm zou moeten krijgen in plaats van hoe het nu vorm krijgt.
In deze studie valt het op dat de gehanteerde beleidsconcepten niet eenduidige betekenis
krijgen binnen de verschillende factoren. De sterke algehele voorkeur voor kracht- en talentgericht werken kan worden gezien als een overkoepelende mobiliserend concept waaronder ver-
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schillende concepties schuilgaan. Deze specifieke voorkeuren wijzen mogelijk op verschillende
‘bloedgroepen’, maar het zou ook kunnen worden verklaard door de verschillende subgroepen
binnen de doelgroep van de Samen DOEN teams die respondenten op het netvlies hebben. Bij
jeugd zou structuurwerken (factor 2) beter kunnen passen en bij eenzamen bijvoorbeeld het
activeren van een buurtnetwerk (factor 4). Het is interessant om dit verder te onderzoeken in het
vervolgdeel via kwalitatieve interviews e.d.
Tot slot moet aangegeven worden dat onderzoekers zich bewust zijn van de kritische punten
van de onderzoeksmethode. De sortering van stellingen neigt ertoe dat de professionals kleur
moeten bekennen en toegewezen worden tot een bepaalde categorie. Het is belangrijk om te
benoemen dat dit niet de opzet is van de onderzoeksmethode. De verschillende factoren zijn
niet bindend en kunnen het best beschouwd worden als vier verschillende ideaaltypes die binnen de Samen DOEN teams van Amsterdam gerepresenteerd worden. Deze ‘types’ zijn niet de
werkelijkheid maar bieden richtlijnen om verschillende werkwijzen van elkaar te onderscheiden.
De vier factoren worden gevormd door de voorkeuren die de professionals op dit moment hebben met betrekking tot hun werk. Elke factor kenmerkt zich door een eigen combinatie van
verschillende voorkeuren en geven inzicht in de manier waarop over de uitvoering van het werk
gedacht wordt. De gevonden factoren geven slechts een indicatie van de verschillende manieren
waarop er over het werk gedacht wordt. Professionals die significant geassocieerd worden met
een factor hebben een grotere neiging dezelfde voorkeuren te hebben waardoor deze factor
gevormd wordt, dit sluit niet uit dat zij overeenkomende voorkeuren kunnen hebben uit andere
factoren. De manier van werken is afhankelijk van de situatie en zal hierdoor meer of minder
toe te wijzen aan een van de vier factoren. Het is daarnaast belangrijk om te benoemen dat er
dus mengvormen van factoren bestaan, een professional kan voorkeuren hebben die uit twee
of meerdere factoren voorkomen. Op deze manier vormt de professional een gemengd ‘type’
voortkomend uit de mogelijke combinaties van factoren. Er zijn echter wel beperkingen zijn in
de mogelijke combinaties van factoren. Niet alle factoren kunnen zonder conflict in combinatie
met elkaar voorkomen. Factor 1 en Factor 2 lijken bijvoorbeeld met elkaar te botsen. In factor 1
wordt de klant als expert van het probleem gezien terwijl in factor 2 de professional als expert
van het probleem geldt. Een ander voorbeeld is de spanning tussen factor 3 en factor 4 met
betrekking tot de inzet van informele zorg. Factor 3 stelt dat de problematiek te zwaar is om
niet-professionals in te kunnen zetten terwijl factor 4 juist stelt dat geïnvesteerd moet worden in
niet-professionals om de effecten van hulpverlening te bestendigen. Niet alle mengvormen zijn
dus mogelijk. Een mogelijk interessant punt voor vervolg onderzoek dat hieruit voortvloeit, is
om te onderzoeken in hoeverre er verschillende mengvormen van factoren aanwezig zijn binnen
de Samen DOEN teams, uit welke factoren deze mengvormen worden samengesteld en hoe dit
de keuzes beïnvloedt die in verschillende situaties gemaakt worden.
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BIJLAGE 1: TOELICHTING FACTOREN.

Ik en de klant.
Factor 1 heeft een eigenvalue van 12.21 en verklaart 8% van de studie variantie. Er zijn vier
respondenten die significant geassocieerd worden met deze factor. Deze groep bestaat uit twee
vrouwen en twee mannen met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. De factor is samengesteld
met respondenten afkomstig uit de stadsdelen Nieuw-west, Noord, Oost en West
De Structuurwerker
Factor 2 heeft een eigenvalue van 1.68. Factor 2 verklaart 14% van de studie variantie. Er zijn
acht respondenten die significant geassocieerd worden met deze factor. Deze groep bestaat uit
zeven vrouwen en een man met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. De factor is samengesteld
met respondenten afkomstig uit de stadsdelen Nieuw-west, Noord, West, Zuid en Zuidoost.
De Zorghouder
Factor 3 heeft een eigenvalue van 2.18 en verklaart 8% van de studie variantie. Er zijn vier respondenten die significant geassocieerd worden met deze factor. Deze groep bestaat uit vier
vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. De factor is samengesteld met respondenten
afkomstig uit de stadsdelen Oost, West, en Zuidoost.
De Netwerker.
Factor 4. Deze factor heeft een eigenvalue van 1.71 en verklaart 13% van de studie variantie.
Er zijn zeven respondenten die significant geassocieerd worden met deze factor. Deze groep
bestaat uit zes vrouwen en een man met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. De factor is
samengesteld met respondenten afkomstig uit de stadsdelen Nieuw-west, Noord, West en Zuid
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BIJLAGE 2: TOELICHTING VOORKEUR VOOR DE TOEKOMST.

Voorkeur voor de toekomst van Samen DOEN
2%
14%
12%
72%

Toevoegen aan OKT teams
Toevoegen aan Wijkteams
Doorgaan in huidige of aangepaste vorm
Beëindiging

Voorkeur voor de toekomst Factor 1

Voorkeur voor de
toekomst

Totaal

Gem.
leeftijd

Voorkeur
keuze

(0) Samenvoegen
OKT

6

40

(1) Samenvoegen
wijkzorg

5

44

(2) Doorgaan
huidige vorm

30

50

(3) Beëindiging

1

38

Voorkeur voor de toekomst Factor 2

13%
25%
100%
62%

Toevoegen aan OKT teams
Toevoegen aan Wijkteams
Doorgaan in huidige of aangepaste vorm
Beëindiging

Voorkeur voor de toekomst Factor 3

Toevoegen aan OKT teams
Toevoegen aan Wijkteams
Doorgaan in huidige of aangepaste vorm
Beëindiging

Voorkeur voor de toekomst Factor 4

14%
100%

Toevoegen aan OKT teams
Toevoegen aan Wijkteams
Doorgaan in huidige of aangepaste vorm
Beëindiging
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29%

Toevoegen aan OKT teams
Toevoegen aan Wijkteams
Doorgaan in huidige of aangepaste vorm
Beëindiging
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