
Individuele begeleiding  
door STAND-BY!
Een onderzoek naar ervaringen van begeleiders  
en cliënten met behulp van de effectencalculator

Achtergrond en aanleiding
Heerlen STAND-BY! (hierna SB!) is een coöperatie van één 
welzijns- en negen zorgorganisaties. Voor de periode 
2017-2024 heeft gemeente Heerlen de uitvoering van het 
welzijnswerk en de Wmo-begeleiding aan SB! toegekend. 
SB! beschikt over een totaal budget en kan dat flexibel en 
op maat inzetten om optimale ondersteuning te bieden aan 
de inwoners van Heerlen op het gebied van participatie, 
begeleiding en zorg. Een belangrijk onderdeel van deze 
ondersteuning betreft individuele begeleiding. SB! wil haar 
werkwijze met betrekking tot deze individuele begeleiding 
evalueren. Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen 
van de ervaring en meerwaarde van de individuele begelei-
ding door SB!.  

Onderzoeksvragen
1 Wat is er anders aan de individuele begeleiding door SB!
2  Hoe wordt dit ervaren door de cliënt?

3  Hoe wordt dit ervaren door de begeleider?
4  Wat is er nodig om de individuele begeleiding binnen SB! 

optimaal vorm te geven?

Aanpak
Met behulp van de effectencalculator werd data verzameld 
en geëvalueerd (n=10). Daarnaast vonden er negen 
individuele interviews met de hierbij betrokken begeleiders 
plaats en zijn er twee focusgroep interviews georganiseerd. 
Eén daarvan met zeven begeleiders en de andere focus-
groep met zeven stakeholders. Hierbij werd doorgevraagd 
naar de effecten die begeleiders hebben ervaren bij de 
individuele begeleiding en het methodisch werken.  

De resultaten zijn volgens kwalitatieve inhoudsanalyse en 
met behulp van de Framework Methode geanalyseerd.  
De resultaten zijn naast deze factsheet in een rapportage 
per onderzoeksvraag thematisch weergegeven.



Samenvatting van de resultaten

Intensieve  
samenwerking

Breed denk- en   
handelingskader

Maatwerk en  
eigen regie

Wat is er anders?

Samenwerking met onder andere:
- voorliggend veld
- buurtteams
- ketenpartners

- Accent op mogelijkheden, kansen 
en krachten. En oprecht geloof in 
het kunnen van de cliënt.

- Out of the box denken, creatief 
omdenken en andere mogelijk-
heden creëren.

- Zingeving en Positieve Gezondheid 
staan centraal.

- Flexibel op en afschalen en doen 
wat nodig is. Snel tot de kern 
kunnen komen.

- Afspraken op maat en verschil-
lende vormen van begeleiding 
(app, tel, mail).

- Geen indicatie.

Positieve ervaringen van begeleiders

- Kortere lijnen en meer ruimte voor 
samenwerking en het benutten 
van elkaars expertise.

- Een betere aansluiting op wat 
haalbaar en zinvol is voor de cliënt. 

- Zelfstandigheid van de cliënt 
wordt bevorderd.

- Meer vrijheid, flexibiliteit en 
creativiteit. 

- Op maat kunnen doen wat  
nodig is. 

Uitdagingen

- De onderlinge rolverdeling, 
afstemming, communicatie en 
besluitvorming. 

- Onbekendheid met het voor-
liggende veld.

- Betrokkenen moeten wennen  
aan de nieuwe werkwijze.  
Dit kost tijd en vertrouwen. 

- Veelheid aan complexe casuïstiek.

- Deze werkwijze is niet voor 
iedereen weggelegd. 

- Grote werkdruk.

Verbetersuggesties

- Samenwerking van het netwerk 
versterken en verbeteren.

- Een betere verdeling van de 
casuïstiek.

- Meer zeggenschap en zelf  
organiserend vermogen.

- Verminderen van de bureaucratie 
en regelgeving.

- Meer ruggensteun vanuit de 
organisatie.



Door op maat werken 
wordt er meer uit de 
begeleiding gehaald.

Begeleiders zijn vaak back-up, 
iemand waar ik op terug kan 
vallen.

Ik ervaar meer  
zelfstandigheid.

Zelf meer mee kunnen 
bepalen wanneer hulp 
nodig is en op welke 
wijze.Belangrijk dat we zelf 

mee kunnen kiezen en 
dat we serieus genomen 
worden, ook in de wijze 
van begeleiden.

De begeleider loopt naast me.

Bewustwording: ik moet ook zelf aan  
de slag. Dit was wennen, maar levert  
meer zelfstandigheid op.

Uitspraken van cliënten

Communicatief
- Communicatievaardigheden
- Inlevingsvermogen
- Duidelijkheid creëren

Sterk in de schoenen staan
- Incasseringsvermogen
- Standvastig
- Stressbestendig
- Autonoom 
- Tegen veel prikkels kunnen
- Assertief

Creatief
- Open minded
- Denken in mogelijkheden

Coachend
- Coachen i.p.v. begeleiden
- De ander aanspreken op wat 

die kan Flexibel

Generalistisch
- Zeer breed onderlegd zijn
- Brede kennis

Genoemde eigenschappen en vaardigheden  
die belangrijk zijn voor een begeleider van SB! 



Aandachtspunten
- Begeleiders en cliënten werden gevraagd om deel te 

nemen. Vermoedelijk heeft een selectieve groep hierop 
gereageerd wat een vertekend beeld kan geven. 

- Om een vergelijking te kunnen maken tussen vóór en na 
start SB!, werden cliënten uitgenodigd die al voor 2017 
individuele begeleiding kregen. Dit is een selectieve 
(complexere) groep. De meeste cliënten waren echter 
niet in staat om de huidige begeleiding te vergelijken en 
herinneren met de periode voor SB! 

- Cliënten vonden het lastig om hun eigen ervaringen zelf 
te verwoorden. Een groot deel van de ervaringen is 
daarom vanuit het perspectief van de begeleiders 
opgenomen.

- Er zijn op basis van de verzamelde data geen conclusies 
te trekken over (harde) effecten van de begeleiding door 
SB! 

- De effectencalculator alleen gaf niet voldoende inzicht  
in de werkwijze van SB!. Aanvullende vormen van data- 
verzameling waren nodig. Een reflectie op de effecten-
calculator als instrument voor deze analyse is nodig.

Sterke punten
- Om meer en verdiepende ervaringen op te kunnen halen 

hebben we naast de effectencalculator extra focusgroe-
pen en interviews gehouden. Hierdoor is er sprake van 
methodologische triangulatie. Dat wil zeggen dat we 
met behulp van verschillende data verzameltechnieken 
informatie hebben verzameld die elkaar aanvullen.

- Na het analyseren van de tien sessies met de effecten-
calculator leek er sprake te zijn van data saturatie.  
Meer sessies zouden waarschijnlijk geen nieuwe thema’s 
meer hebben opgeleverd.

- Door Covid-19 was werving en selectie van cliënten een 
uitdaging. We hebben tien interviews op een veilige 
manier live kunnen houden. De individuele interviews en 
focusgroepen zijn online gehouden (via Teams). Dit is 
succesvol verlopen.

- We hebben goed inzicht gekregen in werkwijze van SB!, 
de ervaringen en concrete handvatten opgehaald voor 
het formuleren van aanbevelingen. 

- De ervaringen uit dit onderzoek, aangevuld met ‘harde’ 
gegevens uit de database van SB! (denk aan aantal 
cliënten, begeleidingsduur, kosten etc) kunnen elkaar 
versterken.

Een gedetailleerde weergave van de bevindingen  
is te vinden in de eindrapportage.

Discussie
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