
Samenwerking met Radboudumc
In oktober 2015 zijn we gestart met het opzetten van 

het onderzoek. Tijdens deze periode vernamen we 

dat vanuit Impuls, Onderzoekscentrum maatschap-

pelijke zorg van het Radboudumc, onder leiding van 

Prof. dr. Judith Wolf ook een onderzoek gepland 

werd binnen de SWT’s van de gemeente Nijmegen. 

Dit betrof een kort kwalitatief onderzoek naar de 

bruikbaarheid en volledigheid van een verwijsmodel 

dat SWT’s kan ondersteunen bij op- en/of afscha-

len en het bieden van de juiste zorg aan mensen in 

multiprobleemsituaties. Gezien de raakvlakken tus-

sen ons onderzoek en het onderzoek vanuit Impuls 

hebben we besloten om samen te werken. 

Zodoende zijn we in de afgelopen periode aanwezig 

geweest bij de focusgroepen die zij hielden met wer-

kers uit de SWT’s en met tweedelijnsprofessionals. 

We hebben hier veel informatie opgehaald over de 

toewijzing naar zorg en factoren die hierbij wellicht 

een rol spelen en nemen deze bevindingen mee in 

ons eigen onderzoek. 
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In opdracht van de W4-organisaties en 
de gemeente Nijmegen voeren Isolde 
Driesen (NIM Maatschappelijk Werk) en 
Nienke Smulders (Academische Werk-
plaats Sociaal Werk, Tranzo, Tilburg Uni-
versity) onder begeleiding van Prof. dr. 
Tine Van Regenmortel en Prof. dr. René 
Schalk een onderzoek uit naar passende 
zorg in Sociale Wijkteams (SWT’s) in de 
gemeente Nijmegen.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het 

proces van toewijzing naar zorg in de praktijk van 

de SWT’s in de gemeente Nijmegen en in de facto-

ren die hierop van invloed zijn. We verwachten dat 

hierdoor duidelijk wordt in hoeverre al sprake is van 

passende hulp / zorg (‘zo licht als mogelijk, zo zwaar 

als nodig’), wat hierin is veranderd door de transities 

in de zorg en wat er in de toekomst mogelijk anders 

georganiseerd dient te worden. 

We selecteren hiervoor een aantal cliënten (bij voor-

keur gezinnen) die hulp hebben ontvangen vanuit de 

Sociale Wijkteams Oost, Dukenburg en Zuid.
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‘Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen 

in het proces van toewijzing naar zorg in de 

praktijk van de SWT’s in de gemeente Nijmegen 

en in de factoren die hierop van invloed zijn.’
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Goedkeuring ethische toestingscommissie
Voor het onderzoek hebben we een plan van aan-

pak opgesteld en vervolgens ingediend bij de Ethi-

sche Toetsingscommissie van Tilburg University. Het 

plan van aanpak is na een aantal kleine aanpassin-

gen goedgekeurd. 

Presentatie Science Preview
Op 29 januari 2016 is de onderzoeksopzet gepre-

senteerd tijdens een Science Preview van de Aca-

demische Werkplaats Sociaal Werk. Tijdens deze 

bijeenkomst kwamen professionals uit verschillende 

disciplines (o.a. politie, werkers uit SWT, medewer-

kers van de gemeente Nijmegen, onderzoekers) 

bijeen om presentaties over de huidige transities in 

de wijk bij te wonen. De reacties op onze presenta-

tie waren positief en hier en daar ook kritisch. We 

hebben een aantal belangrijke, kritische opmerkin-

gen verwerkt in de onderzoeksopzet.

Planning
Na het afronden van het vooronderzoek en het 

opstellen van het plan van aanpak zijn we begon-

nen met de dataverzameling. Hiervoor hebben we 

informatiefolders voor jongeren, ouders en werkers 

uit de Wijkteams opgesteld. Daarnaast hebben we 

contacten gelegd met de Sociale Wijkteams Oost, 

Dukenburg en Zuid. Momenteel hebben we goed 

contact met de teamleiders en zijn we in contact 

met 6 professionals uit de Wijkteams om cliënten te 

selecteren die deel kunnen nemen aan ons onder-

zoek. 

We merken dat het soms lastig is om de werkers 

te bereiken door tijdsdruk en wachtlijsten, maar we 

vinden het erg prettig om te merken dat zij het be-

lang van het onderzoek inzien en graag mee willen 

werken aan het onderzoek. De komende periode 

gaan we verder met het selecteren van cliënten voor 

het onderzoek en zullen de eerste interviews met 

jongeren, ouders en professionals uit de Wijkteams 

plaatsvinden. 

Voorfase (okt-dec ‘15)

Literatuuronderzoek / inventarisatie lopend onderzoek

Onderzoeksopzet en plan van aanpak

Focusgroepen Radboudumc

Fase 1: dataverzameling casestudies (jan-mei ‘16)

Opstellen meetinstrument (opzet casestudies)

Opstellen informatiefolders

Selectie 3 SWT’s en 9 professionals

Selectie 9 cases

Uitvoering 9 casestudies (interviews cliënt en pro-

fessionals, dossierstudie

Analyse casestudies

Fase 2: focusgroepbijeenkomst (juni 2016)   

Fase 3: data-analyse en presentatie resultaten

(juli-september 2016)

We houden jullie graag op de hoogte van de voort-

gang van het onderzoek, o.a. middels deze update, 

in juni en september zal nog een update volgen. 

Meer weten?
Voor voor meer informatie kunt u terecht bij:

Dr. Isolde Driesen (NIM)
T (06) 4321 1533 / E i.driesen@nim.nl

Drs. Nienke Smulders (Tranzo)
T (06) 3400 0413 / E n.b.m.smulders@tilburguniversity.edu
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