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Derde monitor  
‘Volg de wijkzuster’
Deze publicatie is een weergave van de derde monitor Volg de wijkzuster.  
Volg de wijkzuster onderzoekt en analyseert het project ‘De wijkzuster terug’: 
een initiatief dat in 2009 door de Regionale Kruisvereniging West-Brabant in het 
leven is geroepen. De provincie Noord-Brabant heeft het PON gevraagd  
de monitor uit te voeren.

In het voorjaar van 2010 is een eerste meting naar de ontwikkelingen van ‘ 
De wijkzuster terug’ verricht. Daarvan heeft het PON een rapportage uitgebracht. 
Eind 2011 is een publicatie over de vervolgmeting verschenen met als titel:  
Volg de wijkzuster, Missie van de Kruisvereniging geslaagd. 

Om tot deze publicatie te komen, heeft het PON een groot aantal participanten 
geïnterviewd, waaronder wijkzusters, klanten, mantelzorgers, vertegenwoor-
digers van Regionale Kruisvereniging West-Brabant, deelnemende thuiszorg-
organisaties, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van Wmo- en  
andere loketten, woningcorporaties, politie, vrijwilligersorganisaties en  
GGZ-medewerkers.
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Achtergrond  
‘De wijkzuster terug’
In 2009 heeft de Regionale Kruisvereniging West-Brabant (RKV) het concept 
‘De wijkzuster terug’ ontwikkeld. Een belangrijke aanleiding daarvoor ligt in 
een noodkreet die de RKV-achterban (100.000 leden van 26 aangesloten lokale 
kruisverenigingen) op een ledenvergadering in december 2008 plaatst. “De in-
richting van de thuiszorg is te productiegericht, te veel gebonden aan wettelijke 
en financiële kaders en laat te weinig ruimte voor de wens van de klant.” De 
RKV-leden - zelf klanten van de thuiszorg - willen terug naar een meer ‘vraag-
gestuurde’ zorg. Een vorm van zorg waarin ze zelf de regie kunnen voeren. Een 
vorm van zorg die dichtbij en vertrouwd is, en die aansluit op hun leven. Een 
vorm van zorg zoals die vroeger werd geleverd. Door de wijkzuster. 

Het bestuur van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant houdt zich niet 
doof voor de oproep van haar leden en gaat voortvarend van start. Al in het be-
gin van 2009 ligt er een visie waarin de oude, vertrouwde wijkzusterrol een mo-
derne invulling krijgt: ‘De wijkzuster terug’. Een visie waarin de zorgvraag van de 
klant centraal staat, de zorg op kleine schaal en dichtbij de klant wordt georga-
niseerd, en waarin de klant nadrukkelijk zelf de regie heeft. De doelstellingen? 
Preventie, zorg, wonen en welzijn beter met elkaar verbinden op wijkniveau, de 
sociale cohesie in de buurt versterken en de samenwerking tussen vrijwilligers 
en professionals verbeteren. Met de wijkzuster als spil. 

Nauwelijks vier jaar later is ‘De wijkzuster terug’ uitgegroeid van een visie op 
papier tot een volwassen project dat door steeds meer organisaties wordt 
omarmd. De inzet van de wijkzuster wordt inmiddels gedragen en gefinancierd 
door zorgaanbieders Surplus, tanteLouise-Vivensis en De Algemene Thuiszorg 
(DAT), de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, het landelijke, door ZonMw 
gefinancierde programma Zichtbare Schakels en zorgkantoren (AIV-gelden). ‘De 
wijkzuster terug’ heeft zichzelf de afgelopen jaren meer dan bewezen en zit nog 
boordevol potentie. 

Om de potentie van ‘De wijkzuster terug’ in de toekomst optimaal te kunnen 
benutten, zijn een systematische verzameling van informatie over en regelma-
tige analyse van het project onontbeerlijk. Doen we de juiste interpretaties? 
Worden successen in het begin overtrokken, of juist onderschat? Wat is de 
meerwaarde van de wijkzuster nieuwe stijl nu echt? Een kwalitatief beeld van 
de inzet van de wijkzuster en de participatiemogelijkheden van klanten is nodig 
voor een succesvolle voortzetting. 
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Niet alleen de participanten, maar ook de provincie Noord-Brabant heeft baat 
bij een helder beeld van de ontwikkelingen. ‘De wijkzuster terug’ sluit immers 
naadloos aan bij provinciale aandachtspunten, zoals zelfredzaamheid van de 
burger, uitgaan van eigen kracht, burgerinitiatief, coöperatiegedachte en de 
verbinding tussen zorg, welzijn en participatie. Vanuit dat perspectief heeft de 
provincie het PON gevraagd om ‘De wijkzuster terug’ te monitoren. De uitkom-
sten en informatie uit de monitor wil de provincie uitwisselen met andere  
betrokken organisaties.
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‘De wijkzuster terug’: 2009-2013
2009. De visie van ‘De wijkzuster terug’ staat op papier. In de loop van het jaar 
wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een eerste pilot die in het 
voorjaar van 2010 van start moet gaan. Parallel aan het initiatief van de Regio-
nale Kruisvereniging West-Brabant loopt een landelijk programma met exact 
dezelfde uitgangspunten: de inzet van extra wijkverpleegkundigen die op 
wijkniveau de schakel vormen tussen preventie en zorg, en tussen zorg,  
wonen en welzijn. Dit programma, Zichtbare Schakels, wordt door ZonMw in 
opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgevoerd. ‘De wijkzuster terug’ 
wordt praktijkvoorbeeld en aanjager voor het landelijk programma. 
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Februari 2010. De eerste twee pilots 
met wijkzusters zijn een feit. Het West-
Brabantse dorp Fijnaart en de Bergen 
op Zoomse wijk 
Gageldonk-West hebben de primeur. 
Twee ervaren wijkverpleegkundigen 
- in dienst van zorgaanbieder Surplus - 
zorgen voor een glorieuze comeback 
van de wijkzuster en blazen hun oude 
vertrouwde, centrale rol in de wijk 
nieuw leven in. 

2013. ‘De wijkzuster terug’ bewijst 
zijn succes keer op keer. Het wijk-
zusterproject heeft een landelijke prijs 
ontvangen (de ZonMw-parel) en het 
aantal wijkzusters dat vooral in West-
Brabant werkzaam is, is inmiddels 
uitgebreid tot veertig. De wijkzusters 
werken zowel in kleinere gemeenten 
als in wijken van grotere gemeenten, 
zoals Bergen op Zoom, Roosendaal 
en Tilburg.

De derde monitor 
‘Volg de wijkzuster’
In de derde monitor Volg de wijkzuster zijn tal van betrokken partijen geïnter-
viewd. Hoe kijken zorgorganisaties tegen de wijkzuster aan? Hoe ervaren de 
wijkzusters hun nieuwe rol zelf? Welke valkuilen komen ze tegen? En welke 
kansen? Welke voor- of nadelen ondervinden ketenpartners en samenwerkende 
partijen? Wat zijn de voorwaarden voor succes? Om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen van de wijkzuster en de context waarin ze opereert, beschrijft 
het PON de bevindingen vanuit het perspectief van de wijkzuster zelf, vanuit 
het perspectief van de klant en vanuit het perspectief van partners en betrokken 
organisaties. 
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De wijkzuster vanuit haar  
eigen perspectief 
Wie anders dan de wijkzusters zelf kunnen het beste vertellen wat de ervaringen 
in het veld zijn? De onderzoekers hebben verschillende wijkzusters uitgebreid 
geïnterviewd en gevraagd naar hun belevingen en ervaringen. Uit de gesprek-
ken komt naar voren dat wijkzusters zichzelf vooral zien als spin in het web van 
de zorg aan huis. Ze fungeren als casemanager voor de cliënt. Ze voeren de 
intakes met de cliënt na een verwijzing van bijvoorbeeld een transferverpleeg-
kundige, een huisarts of een mantelzorger of op eigen initiatief van een cliënt. 
Zij gaan in gesprek met de klant, luisteren naar de vraag en proberen de vraag 
achter de vraag te achterhalen. De wijkzuster gaat na wat de cliënt zelf kan en 
wat verder eventueel nodig is aan ondersteuning. Wat kan de mantelzorger  
of het netwerk doen? Waar is hulp van een zorg- of andere organisatie (zoals 
vrijwilligersorganisatie of woningcorporatie) gewenst? De wijkzuster coördineert 
de hulp en houdt de vinger aan de pols. 

De vragen waarmee de wijkzusters te maken krijgen gaan verder dan alleen een 
directe zorgvraag. Ook sociaalmaatschappelijke vraagstukken komen nadruk-
kelijk aan de orde. Op dat punt blijkt er een verband te bestaan tussen vraag-
type en omgeving. In een dorp gaat het bijvoorbeeld vaker om ouderen met 
een zorgvraag terwijl de klanten in een stadswijk meer sociaal-maatschappelijke 
hulpvragen hebben.

De overeenkomsten 
De monitor laat duidelijke overeenkomsten tussen wijkzusters zien. Op de manier  
waarop ze hun werk invullen en beleven bijvoorbeeld. Zonder uitzondering 
delen ze hun passie voor het werk, stellen ze de klant koste wat kost centraal en 
ervaren ze een duidelijke meerwaarde van hun nieuwe rol: voor de klant, voor 
het team en voor zichzelf. 

Als het gaat om randvoorwaarden om het werk goed te kunnen uitvoeren, zijn 
de wijkzusters ook eensgezind. Ze vinden het erg belangrijk dat er regelmatig 
intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd. Dat geeft ze de mogelijkheid 
om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook de aansluiting en 
binding met een team, en de aanwezigheid van een projectleider vinden zij een 
noodzakelijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van het concept. Verder 
zijn een compact gebied (in verband met de reistijd) en de mogelijkheid om te 
investeren in het opbouwen van een netwerk belangrijke randvoorwaarden om 
hun werk adequaat te kunnen doen. 
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De monitor laat verder zien dat de wijkzusters met dezelfde vragen en uit-
dagingen worstelen. Alle wijkzusters vinden dat de keuze voor de thuiszorg-
organisatie bij de klant moet liggen. Tegelijkertijd vinden ze het soms lastig om 
een onafhankelijke positie uit de dragen, terwijl ze een visitekaartje of folder van 
de eigen organisatie bij de klant achterlaten. Ook zijn ze van mening dat ze veel 
tijd kwijt zijn met administratieve verantwoording. Sommigen vinden het verve-
lend dat zij (te) veel indirecte uren maken en een tekort hebben aan AIV-uren. 
Tot slot is het toenemende aantal klanten dat hulp weigert vanwege de eigen 
bijdrage een punt van zorg. Dat is een nieuw gegeven: de wijkzuster geeft hier-
over uitleg en verwijst klanten naar de juiste instanties.

De verschillen 
Uit de interviews komt naar voren dat de wijkzusters op een heleboel vlakken 
dezelfde ervaringen en gedachten hebben en veel overeenkomsten vertonen. 
Toch zijn er ook wel degelijk verschillen waarneembaar, bijvoorbeeld als het gaat 
om werkervaring en -omgeving, type hulpvraag waarmee ze te maken krijgen én 
organisatorische kaders waarbinnen ze moeten opereren. 

Waar de ene wijkzuster bijvoorbeeld over een ruime zorgervaring beschikt, is 
een ander juist jong en heeft minder ervaring: ze staat nog aan het begin van 
haar werkzame leven. Dat laatste blijkt overigens geen belemmering te zijn:  
de wijkzuster heeft gezag in Brabant. 

Ook zijn in de monitor verschillen waargenomen waar het gaat om het netwerk 
van de wijkzuster. Enkele wijkzusters werken in een wijk of dorp waar ze al een 
groot netwerk hadden, terwijl andere wijkzusters dat netwerk nog moeten op-
bouwen. De wijken en dorpen waar de wijkzusters werkzaam zijn laten eveneens 
een gedifferentieerd beeld zien, net zoals het klantenbestand en het netwerk 
van de zorgklant zelf. In een dorp zijn mensen vaak meer bereid om elkaar te 
ondersteunen. 

Zoals eerder vermeld, blijkt er een verband te bestaan tussen vraagtype en om-
geving. Dat leidt tot een verschil in de zorgvraag waarmee wijkzusters te maken 
krijgen. De volgende tabel laat zien hoe de vragen van klanten en de geleverde 
zorg of hulp per wijk van elkaar verschillen. Het gaat om een momentopname.

Soort hulp/zorg 
Aantal klanten Gageldonk

(gemeente Bergen op Zoom) 

Aantal klanten Fijnaart
(gemeente Moerdijjk)

Persoonlijk verzorging / Verpleegkundige zorg 18 81

 Hulp bij het huishouden 25 37

 Terminale zorg 0 2

 Psychiatrische zorg 12 1

 Hulp bij Welzijn 42 3

 Participatie 12 3
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Tot slot zijn er nog verschillen op organisatorisch vlak. Opmerkelijk is dat de wijk-
zuster in een aantal gemeenten de Wmo-indicatie wél mag doen en in andere 
gemeenten juist weer níet. In gemeenten waarin de wijkzuster de Wmo-indicatie 
niet mag doen, schakelt de gemeente een Wmo-consulent in voor aanvragen 
voor huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. Ook geven de zorgorganisa-
ties Surplus, DAT en tanteLouise-Vivensis een eigen invulling aan de inzet van 
de wijkzuster.

Verwijzer
Aantal klanten 

Gageldonk
Aantal klanten

Fijnaart

Cliënt zelf 19 4

Mantelzorg 1 26

Ziekenhuis transferverpleegkundige 5 27

Huisarts 4 19

Verpleeghuis, verzorgingshuis, afdeling van ziekenhuis 5 4

Woningcorporatie 6 0

Wmo-loket 4 0

Via MASS (Maatschappelijk Steunsysteem) 9 0

Andere organisaties/ MEE 14 1

In het West-Brabantse dorp Fijnaart zijn de hulpvragen vooral gericht op per-
soonlijke verzorging: psychiatrische zorg, hulp bij welzijn of participatie komen 
daar (op dit moment) weinig voor. In de Bergen op Zoomse wijk Gageldonk-
West is er vooral sprake van hulpvragen op het gebied van welzijn.  

De wijkzusters in Fijnaart en Gageldonk-West krijgen niet alleen andere zorgvra-
gen, ze worden ook door andere verwijzers benaderd. In Gageldonk-West is het 
vooral de klant zelf die de hulp van de wijkzuster inroept, in Fijnaart zijn het met 
name de transferverpleegkundige en de mantelzorger. 

Wie heeft de klant naar de wijkzuster verwezen? 
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De wijkzuster vanuit  
klantperspectief 
Om te weten hoe klanten over de wijkzuster denken, is het PON met een aantal 
van hen in gesprek gegaan. Zonder uitzondering zijn alle geïnterviewde klanten 
zeer positief over hun wijkzuster. De deur staat wagenwijd voor hen open: ook 
bij klanten die aangeven geen enkele andere instantie over de vloer te willen 
hebben. 

Vertrouwen blijkt een van de belangrijkste pijlers te zijn waarop de hechte relatie 
tussen klant en wijkzuster is gebaseerd. Verder waarderen klanten het dat er een 
bekend gezicht bij hen thuis komt. De wijkzuster, hún wijkzuster, is een persoon 
die met hen meedenkt en zaken voor hen regelt. De wijkzuster handelt kordaat 
en wordt als persoon erg gewaardeerd. Enkele reacties die het positieve beeld 
van de wijkzuster onderschrijven. “Ze lacht altijd, dat is geweldig” en “Ze krijgt 
van mij geen acht, geen tien, maar een twaalf en een gouden griffel. Als ik haar 
zou kunnen voordragen voor een lintje dan deed ik het. Sterker, ik ga het doen!”

De wijkzuster verbindt 
In de beleving van de klant is de wijkzuster vooral van waarde doordat ze actief 
zoekt naar een juiste match tussen klant en hulpverlening. Daardoor wordt er 
niet een willekeurige verpleegkundige naar een klant toegestuurd, maar wordt 
er iemand geselecteerd die goed aansluit bij de persoonlijke situatie en de 
wensen van de klant. Klanten ervaren dat als zeer positief. De wijkzuster kijkt, 
informeert, signaleert en handelt. Een paar willekeurige voorbeelden uit de 
gesprekken. Een wijkzuster regelt direct een B-verpleegkundige voor diverse 
werkzaamheden in een huishouden waar ook sprake is van psychische proble-
men. Een andere wijkzuster ziet dat iemand ondervoed dreigt te raken wegens 
geldgebrek. De wijkzuster benadert de behandeld arts met het verzoek om 
vloeibaar voedsel voor te schrijven op recept, zodat de klant alsnog op kracht 
kan blijven. En zo zijn er nog talloze voorbeelden waaruit blijkt dat de wijkzuster 
informeert, signaleert en handelt. 

Wegwijzer met groot netwerk  
De wijkzuster heeft een groot netwerk en maakt daar volop gebruik van. Ze 
weet exact wie ze voor welke problematiek moet benaderen. Ze helpt contact 
te leggen met hulpbiedende organisaties en instanties of ze ondersteunt bij het 
regelen van voorzieningen. Een mooi voorbeeld is een klant die vanwege een 
geamputeerd been niet goed in bad kon komen. De wijkzuster benadert samen 
met de klant de juiste instanties (in dit geval de gemeente) en zorgt voor een 
douche in de woning. De klant hoeft daardoor niet te verhuizen. 
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Participatie en netwerkontwikkeling
De monitor leert dat klanten de wijkzuster waarderen omdat ze open staat voor 
andere dan zorg- of medische vragen. Klanten ervaren het als heel prettig dat de 
wijkzuster een kopje koffie komt drinken, een praatje komt maken en een oogje 
in het zeil houdt. Bovendien helpt ze bij het activeren van het sociale netwerk. Er 
zijn klanten die vraagverlegen zijn, en niet gemakkelijk om hulp vragen, maar die 
wél mensen in hun omgeving hebben die graag iets voor hen willen doen. De 
wijkzuster helpt om deze relatie te activeren. Het resultaat is dat de klant hulp 
krijgt van een vertrouwd persoon. Een voorbeeld uit de gesprekken. Een klant 
moet verhuizen omdat de gemeente de woning vanwege de kosten niet aan wil 
passen. De klant woont echter al zijn hele leven in dezelfde buurt, te midden van 
familie en vrienden die hem met alle hulp terzijde staan. Wanneer de man naar 
een ander gedeelte van de stad moet verhuizen, dreigt hij veel informele hulp te 
verliezen. En hier komt het belang van de wijkzuster weer om de hoek kijken. Zij 
overlegt met de gemeente en hamert op het belang van het informele netwerk. 
De gemeente besluit de woning alsnog te laten aanpassen. 

De wijkzuster reageert niet alleen op zorgvragen maar helpt ook bij het op orde 
brengen van huishoudens. Bijvoorbeeld bij extreme verzamelwoede. Daarnaast 
ondersteunt ze een aantal gezinnen met het op orde krijgen van de financiën en 

Dochter Janny belt vaak / Zoon Joep doet de boodschappen / Kleinzoon Peter doet 
klusjes in huis / Vrijwilliger Jaap houdt de tuin bij / Thuiszorg Karel verzorgt de wonden 
Maartje doet het huishouden / Vriend Willem komt een potje schaken / Vrouw Truus is 
er de hele dag en is een echte schakel / Dochter Marion is de achterwacht voor alles

Jan

dochter
Janny

dochter
Marion

vrouw
Truus

h.h.hulp
Maartje

vriend
Willem

zoon
Joep

vrijwilliger
Jaap

kleinzoon
Peter

thuiszorg
Karel

Het netwerk van een van de klanten
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De wijkzuster in Gageldonk-West werkt vanuit een huis midden in de wijk.  
Ze is een bekend gezicht in de buurt: mensen weten haar te vinden en lopen 
bij haar binnen. Sinds deze zomer staat er voor het kantoor van de wijkzuster 
een bankje; een initiatief van de wijkagent. Hij heeft de eigenaar van een 
houthandel in de wijk gevraagd of hij een bankje wilde timmeren voor de 

wijk zuster. De houthandelaar is het bankje zelf komen plaatsen. Vooral in de zomer is 
het erg gezellig op het bankje: mensen ontmoeten elkaar, bespreken wat er zich in 
de wijk afspeelt en komen zo allerlei dingen van elkaar te weten. Voorheen was dat 
veel minder het geval. Dat zo’n bankje voor een positieve, verbindende impuls in de 
wijk zorgt, blijkt wel uit de initiatieven die het inmiddels heeft opgeleverd. Een man 
uit de straat verzorgt nu de bloembakken van een aantal ouderen, een vrijwilliger 
houdt de tuin bij van iemand die daar zelf niet meer toe in staat is, en een andere 
bewoner neemt een oudere buurtgenoot geregeld mee uit wandelen. 

het regelen van vervoer om een arts te bezoeken. De wijkzuster stuurt als spin 
in het web de juiste professionals, vrijwilligers of het eigen netwerk van de klant 
aan. Sterker nog, ze bevordert ook het contacten tussen buurtbewoners onder-
ling, zoals een fragment uit het PON jaarboek 2013 laat zien. 

Vraaggericht
De wijkzuster werkt vraaggericht. Bij al haar handelen is de vraag van de klant 
het vertrekpunt. De klant bepaalt zijn vraag, niet de aanbieder. Dat de wijkzuster 
dat respecteert, blijkt onder meer uit het volgende voorbeeld. Een klant wil na 
een operatie in het ziekenhuis niet naar een revalidatiecentrum, terwijl de arts 
dat wel adviseert. Ook de wijkzuster acht het niet verstandig dat de klant naar 
huis gaat. Als de klant daarop toch aandringt, zorgt de wijkzuster ervoor dat er 
iemand bij de klant is huis komt, zodat hij toch de zorg krijgt die hij nodig heeft. 
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De wijkzuster vanuit  
partnerperspectief
De monitor laat zien dat de zorgorganisaties steeds meer achter het wijkzuster-
concept staan. Of zoals één van de bestuurders zegt: ‘Dit is het mooiste concept 
dat je kunt bedenken, de wens van de klant staat centraal en het is inhoudelijk 
geweldig’. 

De betrokken zorgorganisaties geven in de gesprekken aan dat het concept 
nogal wat organisatorische aanpassingen vergt. De inrichting van de zorgteams 
is aangepast, wijkzusters lopen meestal geen routes meer, tijdschema’s worden 
aangepast om de klant de zorg te geven die hij of zij wil hebben et cetera.  
Bovendien zijn er extra kosten gemoeid met het project, maar daartegenover 
staan ook besparingen. Die worden onder meer gerealiseerd door het gebruik 
van een tablet waarop wijkzusters de gegevens rechtstreeks kunnen invoeren. 

‘De wijkzuster terug’ gaat volgens de partners om veel meer dan alleen de 
inzet van een wijkzuster. “Het vraagt iets van de hele organisatie”. De omslag 
die de organisaties moeten maken duurt meestal langer dat gedacht maar de 
deelnemende organisaties hebben de investeringen en aanpassingen er graag 
voor over. Ze zijn er trots op dat ze met wijkzusters werken. De zorgorganisaties 
geven aan dat de wijkzusters het vraaggericht werken op de kaart hebben gezet 
en daarmee ook een inspiratie zijn voor andere wijkverpleegkundigen. “De rol 
van de klant moet de komende jaren ook sterker worden, zeker met het oog op 
de op handen zijnde transities in de zorg. Met de inzet van de wijkzuster zetten 
we alvast een stap in de goede richting”, aldus één van de geïnterviewden.  
Uit de gesprekken komt verder naar voren dat de koppeling tussen wijkzuster en 
zorgteams essentieel is voor een goede exercitie. De lijntjes tussen de wijkzuster 
en de verzorgenden zijn kort, ze weten elkaar te vinden en vullen elkaar aan. 

Trots op het keurmerk 
Met het oog op een verdere professionalisering heeft de RKV in samenwerking 
met certificeringsbureau CIIO een keurmerk ontwikkeld voor certificering binnen 
de professionele dienstverlening. Onder begeleiding van CIIO worden toetsin-
gen uitgevoerd bij zorgorganisaties, wijkzusters en cliënten. Inmiddels hebben 
zowel Surplus, DAT en tanteLouise-Vivensis het keurmerk behaald. 

Overleg in de wijk
In de meeste wijken neemt de wijkzuster deel aan bestaande overlegvormen, 
zoals  het MASS-overleg of het LSV (lokaal samenwerkingsverband). Daarnaast 
zijn er bilaterale contactmomenten. Voor de introductie van de wijkzuster be-
staat geen standaardaanpak. Wijkzusters zeggen daar zelf over: “Ik ben gewoon 
op pad gegaan en spreek zo veel mogelijk mensen”. Partners zeggen over de 
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introductie van de wijkzuster onder meer: “Ze was er opeens gewoon”, “Weer 
een nieuwe netwerkpartner” en “Ik had geen verwachtingen, maar ben positief 
verrast”. Wel leert de ervaring dat het voor organisaties van belang is om goed 
en tijdig geïnformeerd te worden over de komst van de wijkzuster. 

De partners geven aan dat de gemakkelijke toegang van de wijkzuster tot de 
klanten een waardevolle aanvulling op hun werk is. “Voor mensen is het minder 
eng als een wijkzuster binnen komt, dan iemand van de GGz”. Daarnaast neemt 
de wijkzuster de organisatie in haar slipstream mee. Ze is laagdrempelig, betrok-
ken, makkelijk in de omgang en voelt vertrouwd voor klanten. De wijkzuster is 
daardoor prima op de hoogt van het wel en wee van klanten en kan specifieke 
situaties inbrengen in de overleggen. Bijvoorbeeld over een individuele klant,  
of over behoeften van klanten in het algemeen als inbreng in beleidsstukken. 

Een spil in de wijk  
Een belangrijke meerwaarde van de 
wijkzuster is dat ze verder kijkt dan het 
individu. Waar nodig kijkt ze ook naar 
het algemeen belang van een straat of 
wijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
opzet van een weggeefwinkel in een 
wijk.  
De wijkzuster signaleerde dat bewoners 
soms geen geld hebben voor spullen, 
terwijl diezelfde spullen ongebruikt bij 
anderen in huis staan. De wijkzuster 
nam het initiatief om een weggeefwin-
kel in het leven te roepen. De weggeef-
winkel, die vraag en aanbod koppelt en 
tevens fungeert als ontmoetingspunt, 
wordt door bewoners zelf gerund. 

Brede kijk 
Voor de samenwerkingspartners blijkt het zeer waardevol te zijn dat de wijkzus-
ter in haar gesprek met de klant een brede insteek hanteert. Partners geven aan 
daar zelf niet of nauwelijks tijd voor te hebben. Bovendien past deze manier van 
werken prima bij de huidige tijd, waarin de roep om zelfredzaamheid, zelfregie 
en eigen verantwoordelijkheid steeds luider wordt. 

“Mensen voelen zich gehoord: de wijkzuster luistert”, schetste één van de ge-
sprekspartners. Ook kan de wijkzuster het verhaal achter een persoon aanleve-
ren, waardoor de problematiek gemakkelijk in de context kan worden geplaatst 
en een betere, snellere opvolging mogelijk wordt. 
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Prima samenwerking
De netwerkpartners zijn over het algemeen positief over de wijkzuster. Zo is er 
onder meer veel waardering voor het bereik van bijvoorbeeld zorgmijders. Het 
werk van de wijkzuster kan andere organisaties tegelijkertijd ook tijd bespa-
ren. Bijvoorbeeld als de wijkzuster een gesprek met een cliënt heeft gehad en 
zij de cliënt ‘indiceert’ voor een aantal zaken. De indicatie wordt dan meteen 
overgenomen en klanten krijgen sneller de juiste zorg. Dit geldt echter niet in 
alle gevallen. In een aantal gemeenten mogen wijkzusters niet indiceren. “De 
wijkzuster kent niet al onze regels, dus mag ze geen indicatie geven” aldus één 
van de geïnterviewden.

Het algemene beeld bij de partners is dat de wijkzuster voor een goede over-
dracht zorgt. Daarnaast is er regelmatig contact over klanten. Zorgpartners en 
vertegenwoordigers van woningcorporaties stellen vast dat de wijkzuster een 
brede blik heeft die ze goed op anderen kan overbrengen. Een andere zorg-
partner zegt: “We bespreken samen wie de meest geëigende persoon is om de 
regie te houden met de klant”. 

Bedenkingen 
Naast de ronduit positieve geluiden over de inzet van de wijkzuster, zijn er ook 
een paar kritische geluiden te horen. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle partners even 
enthousiast over initiatieven als de weggeefwinkel. “Dit initiatief had beter door 
anderen kunnen worden opgepakt.” Een aantal partners vreest dat de wijkzus-
ter een instituut op zichzelf gaat worden. Ook een eventuele stijging van de 
Wmo-uitgaven wordt als een risico beschouwd. Door de inzet van de wijkzuster 
zouden meer mensen de weg naar de Wmo weten te vinden, zodat de kosten 
daarvan gaan stijgen.   

In het kort
Kort samengevat laat de monitor zien dat de partners overall een goed gevoel 
hebben bij de inzet van de wijkzuster. De lijntjes tussen de betrokken organisa-
ties zijn kort: iedereen weet elkaar gemakkelijk te vinden. Wel benadrukken ze 
dat het belangrijk is om te blijven investeren in relaties. “De structuur is goed, 
maar moet onderhouden worden”. Alle partijen geven aan de samenwerking te 
willen continueren. Dit moet dan wel met gesloten beurzen gebeuren. Daarbij 
wordt nadrukkelijk aangegeven dat de wijkzuster niet ‘zaligmakend’ is en dat zij 
geen andere functies kan vervangen. Financiële vraagstukken rond de wijkzuster, 
tot slot, blijken heel gevoelig te liggen. De partners zijn op zich erg enthousiast 
over de wijkzuster, maar zodra er over financiën gesproken wordt, worden ze erg 
voorzichtig. 
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De uitdagingen
Een goede inbedding van het wijkzusterconcept in de zorgorganisaties staat al 
enige tijd op de agenda. Draagvlak in het management van de thuiszorgorgani-
saties is daarvoor een absolute voorwaarde. Bij de zorgorganisaties die deelne-
men aan ‘De wijkzuster terug’, tanteLouise-Vivensis, DAT en Surplus, is dat prima 
op orde. Maar ook draagvlak binnen de rest van de organisatie is essentieel: het 
wijkzusterconcept vraagt immers een grote inspanning. Wijkverpleegkundigen 
moeten de ruimte krijgen om hun taak van wijkzuster optimaal te kunnen invul-
len. Dat betekent onder meer dat ze minder directe uren kunnen maken doordat 
ze veel tijd kwijt zijn aan intakes en gesprekken. Ook komt het regelmatig voor 
dat, wanneer de wijkzuster haar rol richting het informele netwerk goed invult, 
klanten geen professionele zorg nodig hebben en de zorgorganisatie dus omzet 
misloopt. In een ander geval gaat een andere zorgorganisatie de zorg leveren. 
Deze onafhankelijkheid is van groot belang voor het wijkzuster¬concept, maar 
doet de betrokken zorgorganisatie zo nu en dan in een spagaat belanden.

Vanuit het management van de deelnemende zorgorganisaties is er veel overleg 
met de wijkzusters. Dit overleg gaat met name over de inhoud van het werk.  
De activiteiten worden goed geregistreerd en vastgelegd in een handleiding. 
Het werk is in feite voortdurend in ontwikkeling. Verder is er casusoverleg en 
intervisie met de wijkzusters van alle drie de deelnemende zorgorganisaties.  

Organisatorische context
Bij aanvang van het project stond nog niet precies vast binnen welke organisato-
rische context de wijkzuster het best zou kunnen opereren. Er zijn verschillende 
organisatiemodellen mogelijk:

1 Elke thuiszorgorganisatie werkt met wijkzusters. De wijkzusters verwijzen door 
naar de eigen organisatie.

2 Elke thuiszorgorganisatie werkt met wijkzusters. Ze verwijzen door naar de 
thuiszorgorganisatie die de klant wenst.

3 Per wijk/dorp wordt een thuiszorgorganisatie gekozen waar mensen naar 
worden doorverwezen.

4 De wijkzusters worden los van thuiszorgorganisaties in een stichting onder 
gebracht. 

Keuze 
Nu er bijna drie jaar met dit concept gewerkt is, blijkt een eenduidige keuze 
voor een organisatiemodel nog steeds lastig. Er is twijfel tussen model 2 en 4. 
De RKV neigt het meest naar model 4, omdat daarin de onafhankelijkheid van 
de wijkzuster het meest is gewaarborgd. Andere organisaties vinden deze optie 
minder aantrekkelijk, omdat er dan een nieuwe organisatie moet worden opge-
zet. Zij beschouwen de “extra schakel in de zorg” of een nieuw indicatieorgaan 
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als een nadeel. Bij dit model is het bovendien de vraag of een zorgkantoor of 
zorgverzekeraar middelen aan deze nieuwe organisatie/stichting beschikbaar 
stelt. 

De voorkeur van de drie deelnemende thuiszorgorganisaties gaat uit naar mo-
del 2. De meerwaarde van de wijkzuster komt daarin het beste tot uiting, zeker 
wanneer zij in een zorgteam werkt. Dit kan zowel het zorgteam van haar eigen 
organisatie zijn als het zorgteam van een andere organisatie: de wijkzuster heeft 
immers een onafhankelijke positie. In model 2 blijven de lijnen heel kort en is 
er geen kans dat de wijkzuster een “instituut op zich” en/of een nieuw indica-
tieorgaan wordt. De zorgorganisatie is het aanspreekpunt voor anderen en kan, 
samen met de RKV, het concept bewaken. 

Onafhankelijkheid als voorwaarde
In het geval waarin uiteindelijk voor optie 2 wordt gekozen, is het essentieel dat 
de onafhankelijkheid van de wijkzuster voorop blijft staan: zij moet de mogelijk-
heid krijgen om ook naar andere zorgorganisaties te verwijzen. Bij de huidige 
deelnemende zorgorganisaties is dat geen probleem. Nieuwe zorgorganisaties 
die zich aansluiten zullen zich hier aan moeten committeren. Alleen wanneer 
de klant de vrije keuze heeft, en dus zelf de regie kan voeren, kan het concept 
slagen. ‘De klant centraal’ is en blijft het credo van het wijkzusterconcept. Van 
organisaties die in de toekomst gaan deelnemen, wordt ook verwacht dat ze 
hun wijkzusters voldoende ruimte geven voor de uitoefening van hun vak. 

Doorontwikkeling van intervisie
Intervisie is een belangrijke voorwaarde voor het werk van de wijkzuster: ervarin-
gen uitwisselen en van elkaar leren. Deze interactievorm versterkt de beroeps-
groep en heeft uiteindelijk een positief effect op de omgang met en behande-
ling van klanten. Het integrale werken van de wijkzuster - behalve aandacht voor 
zorg ook aandacht voor wonen en welzijn - is een belangrijk uitgangspunt dat 
gewaarborgd moet worden. 

Al deze aspecten worden op organisatieniveau meegenomen in het CIIO-keur-
merk. Er moet in de toekomst meer aandacht komen voor het goed borgen en 
overdragen van de kennis die bij de intervisie wordt opgedaan. De wijkzusters 
zullen zelf ook hun kennis en kunde moeten vergroten en moeten blijven werken 
aan het goed uitvoeren van hun wijkzustertaken. In opleiding en scholing zal 
hiervoor aandacht moeten zijn. 
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Maak goede afspraken 
Als thuiszorgorganisaties met een keurmerk goede onderlinge afspraken maken 
in dorpen en wijken bevordert dat een succesvolle exercitie. De deelnemende 
organisaties moeten daarbij nadrukkelijk oog hebben voor andere betrokken 
partijen. Gemeenten zijn graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor 
huisartsen is het bijvoorbeeld van belang dat zij per wijk niet met té veel wijkzus-
ters te maken krijgen. Ook voor zorgverzekeraars is een dergelijke wijkgerichte 
benadering een voordeel. 

Bekostiging 
Al jarenlang is er een debat gaande over de bekostiging van de wijkzuster. De 
huidige inzet van de wijkzuster wordt betaald door de zorgorganisaties en AIV-
middelen, aangevuld met financiering van de RKV en gelden uit de doorloop 
van het programma Zichtbare schakels. Uit onderzoek van BMC naar de maat-
schappelijke kosten en baten van het project blijkt dat ‘De wijkzuster terug’ een 
aanzienlijke besparing oplevert. Een uitkomst die het voortzetten van het project 
in ieder geval op dat punt rechtvaardigt. Een belangrijke kanttekening daarbij is 
dat de kosten en baten niet bij dezelfde partijen terechtkomen. 

Er liggen plannen om vanaf 2015 200 miljoen euro via de zorgverzekeraars 
beschikbaar te stellen voor het werk van de wijkzuster. Daarnaast wordt er geld 
uitgetrokken om sociale wijkteams in te richten. Deze wijkteams moeten op de 
behoeften in de wijk worden afgestemd. De wijkzusters zijn als generalist een 
belangrijke speler in deze wijkteams. Zij komen gemakkelijk bij mensen binnen 
en kunnen snel een goede doorverwijzing maken. Ook als het bijvoorbeeld over 
vervuiling of armoede gaat. Daarom moeten deze ontwikkelingen niet apart 
worden beschouwd. Het keurmerk zou een rol kunnen spelen bij de financiering 
van deze manier van werken.

De wijkzuster doet ‘meer met minder’. Doordat de wijkzuster de eigen kracht en 
het informele netwerk stimuleert, hoeven zorg- en andere organisaties minder 
inzet bij de klanten te leveren. Wijkzustertaken kunnen voor een klein deel uit  
de AIV-gelden worden gefinancierd. Deze financiering is echter niet altijd toe-
reikend. Daarom wordt er gepleit voor een flexibele inzet van deze financiering.  
De maximale 4 uur per klant zou bijvoorbeeld flexibel verdeeld kunnen worden. 
Als de extra 200 miljoen euro via de zorgverzekeraars in wordt gezet, dan kan 
daarmee de inzet van wijkzusters worden gefinancierd. Het CIIO-keurmerk kan 
hierbij als toetsingskader worden ingezet. 
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RKV als bewaker van  
het concept 
Voor het welslagen van ‘De wijkzuster terug’ is het van belang dat het concept 
wordt bewaakt en dat één organisatie de bredere belangen in het oog houdt. 
Anders bestaat het risico dat de wijkzuster onderwerp wordt van verdienmodel-
len en daarmee haar karakter verliest. De RKV is als initiator en aanjager van het 
wijkzusterconcept de aangewezen organisatie om zorg te blijven dragen voor de 
invulling van het wijkzusterconcept. Het is daarbij van belang dat andere organi-
saties goed en tijdig worden geïnformeerd en betrokken. Doordat het concept 
veel van thuiszorgorganisaties vraagt, moeten de resultaten blijvend worden 
gemonitord. 

De RKV heeft zich met veel energie en overgave gestort op het verder door-
ontwikkelen en uitvoeren van het wijkzusterconcept. Eén van de laatste  
ontwikkelingen behelst het opzetten van een HBOV+ opleiding waar leerlingen 
geschoold worden in het verkrijgen van een integrale, brede kijk op wonen,  
zorg en welzijn. Deze opleiding gaat verder dan HBOV en omvat een soort  
pluspakket (niveau 5+) voor de wijkzustertaken en de verbinding met de  
andere niveaus (1 tot en met 5).





Stationsstraat 15
Postbus 90123
5000 LA Tilburg

Telefoon: (013) 535 15 35
Fax: (013) 535 8169

Internet: www.hetpon.nl
E-mail: info@hetpon.nl


	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina

