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Spoorboekje 

• Wat weten we: 
– Werk en zorg 
– Verbinding SWT en W&I als kans 
– Lessen over integrale aanpak 

• Uitdagingen 
• De praktijk: SWT en Participatie in Zaanstad 
 
NB Graag interactie en dialoog!  

 
 
 



Even voorstellen 

 
 

•                  86 jaar sound analysis & inspiring ideas 
• Mijn expertise: public service,  samenwerking, 

participatie, soc. innovatie werk/zorg/onderwijs 
• Bijv SWT, InterventieCalculator, Perspectiefbanen, 

Van Alliantievorming tot arrangementen, Buurt 
mv, Integrale Dienstverlening, Onderwijs-arbeids-
markt, Werkpleinen, Jongerenloketten, Jongeren 
met LVB, Wajong, VO en jeugdzorg, VSV, JPP, 
Werkpleinen, Zelfscan Werkgeversdienstverlening  
 
 



Onderzoek over werk en zorg 

• Werk leidt tot een betere fysieke en mentale 
gezondheid, zelfvertrouwen, sociale netwerken, 
participatie, (gepercipieerd) levensgeluk  

• Verband werkloosheid en slechtere gezondheid 
• Schulden verkleinen werkkansen 
• Werk leidt tot betere werkkansen                           

in de toekomst 
Werk = medicijn. En Zorg = re-integratie instrument 

 
 
 
 
 



Probleemstelling en oplossing 
• Organisatie samenhangende aandacht voor 

werk en zorg vaak te versnipperd 
• Diverse spelers, binnen en buiten de gemeente, 

met verschillende verantwoordelijkheden, 
targets, culturen etc 

• Toegenomen verantwoordelijkheden                
en mogelijkheden gemeenten: kansen!  

• Oa SWT en Werkbedrijven speerpunten voor 
meer samenhang en resultaten 
 
 



SWT en W&I 
• SWT tbv betere, goedkopere aanpak: samenhang  
• SWT voor W&I belangrijk extra signalerings- en 

interventiekanaal. Ook voor zorginterventies 
• SWT afhankelijk van W&I (gemeente, UWV) voor 

essentieel deel van integrale trajecten: werk, 
schulden, inkomen 

• Of en hoe verbonden sterk verschillend             
per gemeente. Kansen bij doorontwikkeling: 
verbindingen creëren of/en verdiepen! 
 
 
 



 Waarom integraal 
• Effectiviteit door samenhang: beste resultaat door 

integrale aanpak problemen (oa zorg en werk) 
• Tevredenheid door samenhangende aanpak 
• Efficiency in uitvoering door tegengaan gaten, 

overdoen en strijdigheden in de aanpak 
• Kortom: integrale dienstverlening is nodig en 

voorkomt missen van kansen op werk, betere zorg, 
hogere gepercipieerde kwaliteit van leven etc. 

Daartoe nodig: een klantgerichte, effectieve en 
doelmatige inrichting van de publieke uitvoering 

 



 Randvoorwaarden integraal 1 
• “Zachte factoren” zijn hard: vertrouwen, openheid, 

respect. Elkaar echt kennen! Faalfactor nr 1 
• Visie en commitment top: diensten/partners op alle 

niveaus verbonden. Duidelijke focus op een gedeelde 
missie, visie en strategie.  

• Doel en middel niet verwarren. Resultaten leading 
• PDCA helder en verbonden:  aansluiten bij de 

beleidscycli van de partners (incl meten!) 
• Heldere rollen en verantwoordelijkheden 

 

 
 



Randvoorwaarden integraal 2 
• Eigenaarschap en ruimte voor professionals: geen 

bureaucratie en gedetailleerde uitvoeringsinstructies en 
irreële caseloads  
 

• Dienend leiderschap  
 

• Oa goede facilitering professionele                    
leeromgeving: aandacht voor                         
competenties, intervisie, training,                    
ontwikkeling medewerkers 

 



Belangrijkste uitdagingen 1 
 

• Gelijkgerichte doelen/incentives (eenduidige 
visie en sturing)? Financiële uitdagingen 
 
 

• Culturen, competenties en stijlen 



Belangrijkste uitdagingen 2 

• Ruimte voor multidisciplinaire professionals 
om via bespreking casuïstiek zelf concreet de 
optimale samenwerking te ontwikkelen:  van 
jargon naar praktijk 

 
• Goed faciliteren uitkomsten afspraken   

professionals (procesbeschrijvingen,       
kennisdeling, ontmoetingen,                     
ruimte voor elkaar leren kennen) 
 



De praktijk 

  



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 19 oktober beschikbaar 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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