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1. Doelstelling en werkwijze 
Dit plan van aanpak maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda 2019-2021 van de Associatie 
wijkteams. Het is een uitwerking van de themalijn wijkgericht werken. De doelstelling van dit plan is 
een impuls te geven aan het waarde gestuurd leren van wijkteams en hun samenwerkingspartners. 
We voeren dit plan uit in nauwe samenwerking met het programma Integraal Werken in de Wijk van 
de kennisinstituten NJi, Movisie, Vilans en NCJ. 
 

1.1 Waarde gestuurd leren  
In het dialoogstuk wijkgericht werken1 zijn vier leidende principes uitgewerkt die voortkomen uit de 
doelen en de evaluaties van de Jeugdwet en de WMO:  
 

 
 
Deze leidende principes gebruiken we om het gezamenlijke waarde gestuurd leren in netwerken te 
bevorderen. We bevragen elkaar en toetsen praktijken telkens op de volgende vier vragen:  
- Hoe draagt dit bij aan de toegankelijkheid van hulp of ondersteuning voor de meest kwetsbare 

inwoners?  
- Hoe draagt dit bij aan de inclusiviteit; het meedoen door, en een passende plek voor, iedereen? 
- Hoe draagt dit bij aan de veiligheid in huis en in de wijk? 
- Hoe versterkt dit de aanspreekbaarheid?  
 
Doordat gedurende de uitvoering van dit plan consequent te doen krijgen we steeds beter antwoord 
op de vragen: wat draagt bij aan toegankelijkheid? Wat draagt bij aan inclusiviteit? Wat draagt bij 
aan veiligheid? Wat draagt bij aan aanspreekbaarheid?  
 
 
  

                                                           
1 Dialoogstuk Wijkgericht werken met het oog op jeugd; kwaliteit versterken vanuit de transformatiegedachte; NJi, OZJ, Associatie 
Wijkteams (conceptversie 3 januari 2019) 

Toegankelijkheid   
Iedere inwoner, jongere en gezin kan profiteren van ondersteuning en hulp op de momenten dat dat 
nodig is. Het zoeken naar (en bieden van) passende hulp geschiedt in samenspraak en nabijheid. 
Inclusiviteit  
Iedereen doet mee en heeft een passende plek in de samenleving. De hulp sluit aan bij én 
bekrachtigt de diversiteit en variatie in een dorp of een wijk. De hulp richt zich bovendien niet op een 
enkele vraagstelling, maar op het gehele systeem waarbinnen een kwestie betekenis krijgt.   
Veiligheid  
We creëren met elkaar een duurzaam veilige omgeving om in op te groeien en te leven. Met het 
besef dat falen en lijden daar ook onderdeel uitmaakt.  
Aanspreekbaarheid  
Iedere betrokkene, zowel professionals als inwoners, als organisaties en overheid, handelt vanuit 
eigenaarschap en is bereid om zich te verantwoorden, binnen de grenzen van de eigen 
mogelijkheden, rol en verantwoordelijkheid.  Dat wil zeggen: iedereen is bereid om - in 
wederkerigheid - te leren.  
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1.2 Praktijkkennis verrijken en toegankelijk maken 
 
Wijkteams werken samen met vele lokale en bovenlokale partners. Hoe draagt kan deze 
samenwerking bijdragen aan toegankelijkheid, inclusiviteit, veiligheid en aanspreekbaarheid? Wat 
zijn daarin werkzame elementen? Welke dilemma’s en knelpunten ervaren inwoners, cliënten en 
professionals hierbij, en wat zijn oplossingsrichtingen? Antwoorden op deze vragen halen we op in 
de praktijk, verrijken we met beschikbare kennis en gezamenlijke reflectie en stellen we breed 
beschikbaar. 
 
2019: 
We starten met het verzamelen van kennis over collectief leren en leren in netwerken. Dit bundelen 
we tot  handzaam materiaal dat houvast biedt bij de uitvoering van de volgende stappen. 
Vervolgens leggen we de focus op het versterken van het leren in de samenwerking met: 
- Huisartsen,  
- Jeugdgezondheidszorg, 
- Veilig thuis,  
 
2020:   
- GGZ, 
- Jeugdhulpspecialisten, 
- Jeugdbescherming en raad voor de kinderbescherming, 
- Werk en inkomen,  
- Schuldhulp,  
- Onderwijs,  
 
2021: 
- Zorg en (openbare)veiligheid 
- Woningbouwverenigingen,  
- Het gebruik van data over wijken ten behoeve van preventie 
- Het versterken van sociale cohesie in wijken,  
- Nader in te vullen thema’s, op basis van actuele ontwikkelingen. 
 
Van deze planning wijken we af als blijkt dat er bij wijkteams en hun partners andere, meer urgente, 
leervragen zijn waarop we willen aansluiten.  
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1.3 Leer en ontwikkelcyclus  
 
Per thema doorlopen we een leer en ontwikkelcyclus van vijf stappen. De invulling van deze stappen 
is variabel, afhankelijk van het onderwerp, de leervragen, beschikbare kennis, praktijken etc. 
Tussentijds evalueren we deze werkwijze en stellen we hem waar nodig bij.  
 
 

Cyclus in 5 stappen: 
 
1. Inventarisatie 
Welke relevante kennis en materialen zijn al beschikbaar? Welke initiatieven lopen er al die we 
kunnen benutten of versterken? Welke kwesties spelen er? 
Praktijkvoorbeelden die door betrokken wijkteams en hun samenwerkingspartners positief worden 
ervaren verzamelen we (3 tot 5). 
 
2. Praktijken ophalen 
Aan de hand van documentatie en telefonische interviews worden de verzamelde praktijken 
beschreven en langs de lat van de leidende principes gelegd: hoe draagt dit bij aan 
toegankelijkheid, inclusiviteit, veiligheid en aanspraakbaarheid.  
 
3. Leersessie 
Wijkteams en samenwerkingspartners worden uitgenodigd voor een leersessie. Op basis van het 
beschikbare materiaal, korte presentaties en eigen ervaringen voeren de deelnemers gesprekken 
over werkzame elementen, dilemma’s en knelpunten. Wat is volgens hen essentieel? En hoe nemen 
zij dat mee naar hun eigen dagelijkse praktijk? 
 
4. Opbrengsten bundelen en beschikbaar stellen  
De in stap 1 tot en met 3 verkregen kennis wordt handzaam samengevoegd en breed beschikbaar 
gesteld voor wijkteams en hun samenwerkingspartners; met daarbij links naar beschikbare kennis 
en hulpmiddelen die rond dit thema eerder zijn verzameld door de kennisinstituten. Plus een 
maatwerk aanbod voor begeleiding door de kennisinstituten voor wijkteams en partners die hun 
samenwerking lerend willen versterken.  
 
5. Evaluatie 
Aan het eind van ieder cyclus bevragen we de deelnemers: wat hebben de wijkteams en hun 
samenwerkingspartners aan dit proces gehad? Hoe evalueren zij de opbrengsten? Welke tips 
hebben zij voor het vervolg? Wat leren wij hier als Associatie en Kennisinstituten van en hoe sturen 
we bij?  
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2. Kennis over collectief leren en leren in netwerken (2019) 
 
Er zijn in het verleden veel mooie nieuwe methodieken, richtlijnen en werkwijzen ontwikkeld, 
evidence based en practice based. Toch blijkt het dat het enkel ‘laten zien’ van die voorbeelden niet 
voldoende is om te zorgen dat ze zich verspreiden, en anderen ervan leren. Kennis over wat werkt 
alléén, is niet voldoende. Wat helpt dan wel om het collectief leren en leren in netwerken te 
versterken?  
 
Doel:  
Antwoord op de vraag: wat zijn de belangrijkste mechanismen achter succesvolle verspreiding van 
kennis en vaardigheden? En hoe passen we dat toe in de wijze waarop we praktijkkennis verzamelen 
en beschrijven, en de verspreiding van de opgedane kennis vorm geven.  
 
Werkwijze: 
De betrokken kennisinstituten brengen kennis die zij hebben over verspreiding van kennis, collectief 
leren en leren in netwerken bijeen. Het materiaal dat dit oplevert wordt besproken in een sessie met 
deskundigen uit de kennisinstituten en de associatie. De opbrengsten worden zo geformuleerd dat zij 
houvast bieden bij de uitvoering van de volgende stappen van dit plan Wijkgericht werken, lerende 
netwerken versterken.   
 
Wie: 
IWW (NJi, Movisie, Vilans, NCJ) ism AW 
 
Wanneer: 
April / mei 2019 
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3. Praktijkkennis verrijken en verspreiden in 2019  
 
3.1 Samenwerking wijkteams en huisartsen 
Huisartsen zijn een centrale samenwerkingspartner voor wijkteams. Welke inspirerende voorbeelden 
van samenwerking zijn er? Hoe kan deze samenwerking bijdragen aan toegankelijkheid, inclusiviteit, 
veiligheid en aanspreekbaarheid? Wat zijn daarin werkzame elementen? Welke dilemma’s en 
knelpunten ervaren inwoners, cliënten en professionals hierbij, en wat zijn oplossingsrichtingen? 
Antwoorden op deze vragen halen we op in de praktijk, verrijken we met beschikbare kennis en 
gezamenlijke reflectie en stellen we breed beschikbaar. Dit doen we aan de hand van de volgende 
stappen: 
 
1. Inventarisatie kennis en praktijken 
Welke relevante kennis en materialen zijn al beschikbaar? Welke initiatieven lopen er al die we 
kunnen benutten of versterken? Welke kwesties spelen er? 
Praktijkvoorbeelden die door betrokken wijkteams en hun samenwerkingspartners positief worden 
ervaren worden verzameld (circa 3 tot 5).  
 
Kennis:   IWW 
Praktijken:  AW (met ook input vanuit IWW en de landelijke huisartsen vereniging/LHV) 
Wanneer:  mei/juni 
 
2. Praktijken beschrijven 
Aan de hand van documentatie en telefonische interviews worden deze praktijken beschreven en 
langs de lat van de leidende principes gelegd: hoe draagt dit bij aan toegankelijkheid, inclusiviteit, 
veiligheid en aanspraakbaarheid.  
Wie:   IWW (ism AW en LHV)  
Wanneer: juni/juli/augustus 
 
3. Leersessie 
Wijkteams en samenwerkingspartners worden uitgenodigd voor een leersessie. Op basis van het 
beschikbare materiaal, korte presentaties en eigen ervaringen voeren de deelnemers gesprekken 
over werkzame elementen, dilemma’s en knelpunten. Wat is volgens hen essentieel? En hoe nemen 
zij dat mee naar hun eigen dagelijkse praktijk? 
Wie:  AW (ism IWW en LHV) 
Wanneer: september 
 
4. Opbrengsten bundelen en beschikbaar stellen  
De in stap 1 tot en met 3 verkregen kennis wordt handzaam samengevoegd en breed beschikbaar 
gesteld voor wijkteams en hun samenwerkingspartners via bestaande kanalen we websites. Met 
daarbij links naar beschikbare kennis en hulpmiddelen die rond dit thema eerder zijn verzameld door 
de kennisinstituten.  
Wie:  IWW (ism AW en LHV) 
Wanneer: september/oktober 
 
5. Evaluatie en bijstellen 
Wie:  AW en IWW 
Wanneer: direct na leersessie plus na verschijnen product 
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3.2 Samenwerking wijkteams en jeugdgezondheidszorg 
De werkwijze is hetzelfde als beschreven in de vorige paragraaf, waarbij we de ruimte nemen om 
aanpassingen te doen op basis van ervaringen en feedback van deelnemers.  
 
1. Inventarisatie 
Kennis:   IWW 
Praktijken:  AW (met ook input vanuit IWW/NCJ en GGD GOHR) 
Wanneer:  mei/juni 
 
2. Praktijken beschrijven 
Wie:   IWW (ism AW en GGD GOHR)  
Wanneer: juli/augustus/september 
 
3. Leersessie 
Wie:  AW (ism IWW en GGD GOHR) 
Wanneer: oktober 
 
4. Opbrengsten bundelen en beschikbaar stellen  
Wie:  IWW (ism AW en GGD GOHR) 
Wanneer: oktober/november 
 
5. Evaluatie en bijstellen 
Wie:  AW en IWW   
Wanneer: direct na leersessie plus na verschijnen product 
 

3.3 Samenwerking wijkteams en veilig thuis 
De werkwijze is hetzelfde als beschreven in paragraaf 1, waarbij we de ruimte nemen om 
aanpassingen te doen op basis van ervaringen en feedback van deelnemers.  
 
1. Inventarisatie 
Kennis:   IWW 
Praktijken:  AW (met input vanuit IWW en Veilig Thuis/Geweld Hoort Nergens Thuis) 
Wanneer:  juni/juli/augustus 
 
2. Praktijken beschrijven 
Wie:   Movisie/NJi/IWW (ism AW en Veilig Thuis / GHNT)  
Wanneer: september/oktober 
 
3. Leersessie 
Wie:  AW (ism Movisie/NJi/IWW en Veilig Thuis / GHNT) 
Wanneer: november 
 
4. Opbrengsten bundelen en beschikbaar stellen  
Wie:  Movisie/NJi/IWW (ism AW en Veilig Thuis / GHNT) 
Wanneer: november/december 
 
5. Evaluatie en bijstellen 
Wie:  AW en Movisie/NJi/IWW   
Wanneer: direct na leersessie plus na verschijnen product 
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4. Uitvoeringsplan 2020 / 2021 
 
Op basis van de ervaringen in 2019 werken we het plan voor 2020 uit. Dan staan de volgende 
samenwerkingsrelaties centraal:    
- GGZ 
- Specialistische jeugdhulp 
- Jeugdbescherming en Raad voor de kinderbescherming 
- Werk en inkomen 
- Schuldhulp 
- Onderwijs  
 
In de uitvoering werken we telkens samen met IWW (NJi, Movisie, Vilans, NCJ) en de 
brancheorganisaties en kennisinstituten van de betrokken samenwerkingspartners.  
 
Eind 2020 werken we op basis van opgedane ervaringen en actuele ontwikkelingen een vergelijkbaar 
plan uit voor 2021. Op dit moment denken we dan te willen leren op het gebied van:  
- Zorg en (openbare)veiligheid 
- Woningbouwverenigingen 
- Praktijkervaringen met het verzamelen en benutten van cijfers en andere kennis over wijken,  
- Het versterken van sociale cohesie in wijken,  
- Nader in te vullen thema’s, op basis van actuele ontwikkelingen. 
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5. Coördinatie en ondersteuning 
 
Uitvoeringsteam Associatie Wijkteams:  
- Programmamanager 
- Twee bestuurders van wijkteams die gedurende de uitvoering inhoudelijk en strategisch 

meedenken.  
- Input vanuit aangesloten wijkteams: bijdragen aan het verzamelen van praktijkvoorbeelden. 

Aanleveren van documentatie en meewerken aan telefonische interviews. 
- Deelname aan de leerbijeenkomsten waarin we werkzame elementen, dilemma’s en knelpunten 

destilleren.  
- Meedenken en meelezen met conceptproducten (per thema telkens 2 of 3 praktijkdeskundigen) 
 
Ondersteuningsteam kennisinstituten: 
Integraal Werken in de Wijk (NJi, Movisie, Vilans, NCJ) 
- Verzamelen van kennis over collectief leren en leren in netwerken; te verwerken in de 

praktijkbeschrijvingen en de wijze van verspreiding. 
- Bijdragen vanuit hun netwerk aan het verzamelen van praktijkvoorbeelden, ook van wijkteams 

buiten de associatie.  
- Mede organiseren en begeleiden van reflectiebijeenkomsten. 
- Beschrijven van goede praktijken op basis van documentatie en interviews. Op basis van de 

reflectiebijeenkomsten aanvullen met werkzame elementen, knelpunten en dilemma’s met 
daaraan gekoppeld (links naar) reeds beschikbare kennis.  

- Verspreiding van de opgedane kennis via bestaande (en mogelijk ook nieuwe) kanalen. 
- Ondersteuning op maat in praktijken die daarom vragen. 
 
Specifiek voor jeugd: OZJ 
- Inzet van kennis uit de ontwikkeltafels en (mede) leveren van goede praktijken uit de regio’s 
- Verbinding met regionale ontwikkelingen en bieden van ondersteuning op maat 
- Bijdragen aan de verspreiding van de praktijkbeschrijvingen 

 


