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1. Sociale Wijkteams (SWT) in Leiden

• Sinds 2015

• Acht sociale wijkteams

• Multidisciplinaire teams van 8 tot 12 professionals

• Zelfsturend & generalistische professionals

Algemene opdracht sociale wijkteams

• Zorg en hulpverlening laagdrempelig en dicht bij huis organiseren

• Voorkomen/vertragen van beroep op zwaardere zorg en ondersteuning

Opdracht Leiden

• Optimaliseren zelfredzaamheid en participatie

• Organiseren inzet rondom zorg- en dienstverlening



Inzicht effect Sociale Wijkteams

Maatwerkvoorzieningen Wmo, exclusief beschermd wonen vier peilmomenten 2015

  Klanten totaal 6.057 5.963 5.843 5.496
   voorzieningen gemiddeld 1,6 1,6 1,6 1,5

  

  Regiotaxi 3.960 3.935 3.854 3.774

  Huish. ondersteuning 2.452 2.364 2.262 1.412

  Rolstoelen 1.134 1.098 1.048 1.022

  Vervoersvoorziening 970 957 953 946

  Begeleiding 915 905 885 899

  Dagbesteding 400 404 403 403

  Overige voorzieningen * 29 48 47 27

  * Overig: persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf of woonvoorziening
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Basis: De (landelijke) gemeentelijke monitor sociaal domein

a. Wijkprofiel

b. Early warning items (incl. indicatoren)

c. Gebruik Sociaal Domein (incl. indicatoren)

d. Tevredenheid en toegankelijkheid



2. De ‘Most Significant Change’ methode

Verandering in Beeld

Narratief onderzoek in het sociaal domein

Marion Pragt
Onderzoeker Verandering in Beeld
Gemeente Leiden

Winnie Valkhoff
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Programmacontroller sociaal domein



Achtergrond en ontstaan

• Ontwikkeld door sociaalwetenschapper Rick Davies.

• Voor het eerst gebruikt in Bangladesh, in een groot en complex project met 

500 medewerkers en meer dan 46,000 mensen in 785 dorpen.

• Nu wereldwijd gebruikt in ontwikkelingshulp en publieke sector: 

monitoren en evalueren van de impact van projecten .



Most Significant Change



Waarom verhalen vertellen?

• Verhalen vertellen zit in ons DNA

• Verhalen geven ruimte aan complexiteit en context

• Mensen kunnen verhalen makkelijk onthouden, impact

• In verhalen kunnen moeilijke/gevoelige dingen gezegd worden



Verzamelen van cliëntverhalen

• Medewerkers van sociale wijkteams (SWT’s) dragen cliënten aan die hun 
verhaal willen vertellen

• Positieve én negatieve verhalen 

• Medewerkers motiveren hun keuze

• Cliëntverhalen worden door de onderzoeker verzameld (in telefonische of 
persoonlijke gesprekken)



Centrale vraag in cliëntgesprekken

• Wat is volgens u de belangrijkste verandering in uw situatie sinds u in 
contact bent gekomen met het SWT? 



Bespreken en uitkiezen van verhalen



Waarom selectie en feedback?

• Metafoor: restaurant

• Gasten kiezen van het menu

• De chefkok past het menu aan



Cliëntonderzoek

64 cliëntverhalen SWT’s

RAAD

Acht verhalen + motivatie

Medewerkers SWT’s

WMO-adviesraad 
en cliënten

Managementteam 
gemeente

16 verhalen 
+ motivatie

16 verhalen 
+ motivatie

feedback



Bedankt voor jullie aandacht!

Marion Pragt
Onderzoeker Verandering in Beeld



3. Vier verhalen

Cliëntenverhalen uit 2015:

• Verhaal 1 – Eenzaamheid

• Verhaal 2 – Schulden, geen eigen woning en ziek

• Verhaal 3 – Problemen met thuiswonende dochter van 32 jaar 

• Verhaal 4 – Persoonsgebonden budget (PGB)



4. Aan de slag

Groepje is een sociaal wijkteam

Vraag: 

• Wat vinden wij het meest betekenisvolle verhaal?

• En waarom?



Opdracht

Stap 1

Schrijf voor jezelf op een post-It: 

• Welk verhaal geeft volgens jou de meest significante verandering 

weer? 

• En waarom?

Stap 2

Plak alle post-Its op het A1 

• Bespreek je motivatie van je verhaalkeuze met de groep. 

Stap 3

Kies nu als sociaal wijkteam welk verhaal volgens jullie de meest 
significante verandering weergeeft.

• Motiveer je keuze

Geef een plenaire terugkoppeling per sociaal wijkteam

• Kies één woordvoerder



5. Pauze



Motivatie groepskeuze

Wat vinden wij het meest betekenisvolle verhaal?

En waarom?



6. Gekozen verhaal ‘Verandering in Beeld SWT’ 2015 

Keuze WMO adviesraad = verhaal PGB

Motivatie:

De WMO‐adviesraad koos dit verhaal op 11/11 omdat het erg compleet is.

Het illustreert iemand met een probleem die door de transformatie een

duidelijke verandering in haar situatie meemaakt, namelijk het wegvallen 

van het PGB na een herindicatie, en sindsdien in de knel is geraakt omdat 
de hulpverleners (voorlopig) ontoereikend geïnformeerd zijn. 

Bovendien heeft iemand uit de adviesraad zelf meegemaakt dat haar 

zoons indicatie werd teruggedraaid na de transformatie, dus ook de 

herkenbaarheid sprak de adviesraad erg aan. 

Aangegeven wordt dat het schrijnend is dat de persoon in kwestie geen 
goede antwoorden krijgt op haar vragen en daardoor het vertrouwen 

verliest in een goede oplossing.



Reflectie na opdracht

• Wat vind je van dit proces?

• Wat is de meerwaarde? 

• Kun je hier iets mee binnen je eigen organisatie? 



Meerwaarde

SWT

– Ruimte voor reflectie

– Focus op dialoog & leren 

– Zoekt de kern: Why, What, How?

– Actieonderzoek: heel snel schakelen en je interventie aanpassen

– Zichtbaar maken van onverwachte veranderingen

– Zichtbaar en bespreekbaar maken organisatiewaarden 

– Duiden van complexe informatie 

– Interpretatie door betrokkenen zelf (onderzoeker faciliteert)

Gemeente

– Verhaal achter de cijfers - rijk beeld (t.o.v. kwantitatieve data)

– Ander perspectief 

– Impact van verandering 



Nadelen Most Significant Change methode

– Tijdsintensief

– Geen procesevaluatie, geen voortgangsmonitoring met smart indicatoren

– Verhalen niet altijd accuraat/waarheidsgetrouw
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Onderzoeksvraag

Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren van 
het sociale wijkteam vanuit cliënten perspectief?



Onderzoeksopzet

• Kwalitatief onderzoek

• Tien cliënten (zeven uit ‘Verandering in beeld’)

• Semigestructureerde interviews 

• Huisbezoek & telefonisch 

Opgehaalde informatie samengevat en geanalyseerd



Resultaten van de vier verhalen

Onderwerpen:

• Eenzaamheid (1)

• Schulden, geen eigen woning en ziek (2)

• Problemen met thuiswonende dochter van 32 jaar (3)

• Persoonsgebonden budget (PGB) (4)

Hoe in contact met het SWT:

- Brief aan de burgemeester (1)

- Huisarts (2)

- Huisarts (3)

- SWT heeft contact met cliënt opgenomen in kader PGB (4)



Contact

Aantal betrokken professionals

Maximaal 2 professionals per cliënt als zeer positief ervaren

Aantal afspraken

• 2 afspraken (1)

• Heel veel, exacte aantal onbekend (2)

• Meer dan 30 gesprekken van een uur (3)

• 2 afspraken (4)

Aanvullende activiteiten:

• Geen (1)

• Urgentieverklaring voor woning (2)

• Uitzoekwerk (2) 

• Formulieren invullen (2)

• Aanspraak noodpotje SWT (2)

• Bemiddeling (3)

• Korte lijntjes met POH en wijkagent (3)

• Verwijzing naar GGz (3)

• Uitzoekwerk (4)



Resultaten

Oplossingen:

• Geen (1) 

• Nieuwe woning (2)

• Schuldsanering (2)

• Bemiddeling tussen moeder en dochter (3)

• In behandeling bij GGz (3)

• Dochter is weer op zichzelf gaan wonen (3)

• PGB kwijt (4)



Wat gaat goed, wat kan beter

Verhaal 1: 

• Ongemakkelijk tweede gesprek met een onkundige hulpverlener

• Geen goede afronding van het contact?

• Mist de vraag: ‘Hoe gaat het met u? Wat kunnen we voor u doen?’

Verhaal 2:

• SWT is goed bereikbaar en toegankelijk

• Snel teruggebeld

• Voldoende aandacht

• Meneer had geen enkele verwachtingen en was zeer verrast door wat 

SWT voor hem kon betekenen. 

“Zij heeft mij bij de hand meegenomen om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn.”

• Positief over de afronding: 

“Ik weet dat ik altijd welkom ben als er weer iets aan de hand is”



Wat gaat goed, wat kan beter

Verhaal 3

• Eén aanspreekpunt

• Voelde zich welkom, serieus genomen, men komt afspraken na, goede 

afronding

• Professioneel 

• Positief over de locatie in de wijk maar minder te spreken over de 
ruimte (kaal en onverzorgd, je kan goed binnen kijken terwijl de 

mevrouw veel moest huilen, etc. ) 

“Ik krijg mijn leven terug en dat heb ik aan het SWT te danken.”

Verhaal 4

• Hulpverlener zou antwoorden op vragen uitzoeken maar kwam met 

onjuiste informatie terug -> onzekere periode

• Onprofessionele en niet zakelijke bejegening

• Vertrouwen in SWT en gemeente kwijt

“Dit traject heeft veel geld en negatieve energie gekost.”



Hoe zorgen we voor grotere meerwaarde 
‘verandering in beeld’

• SWT

• Gemeente

Welke aanpassingen zijn al gemaakt:

- Waarom een medewerker het verhaal inbrengt

- Enkele vragen over de context

- Medewerker gemeente haalt de verhalen op (ivm kwaliteit) 



Waar zou deze methodiek ook een 
meerwaarde kunnen hebben?

• Zorginstellingen

• Verzorghuizen

• Dagopvang 

• …..





Meer weten?

Originele handleiding

http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf

Rapport Verandering in Beeld gemeente Leiden 2015

Opvragen bij M.Pragt@leiden.nl



Suggesties aanvullende vragen MSC


