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Is dit  
nou een  
keukentafel–
gesprek?

In de reeks Hechter in de buurt van Het 

Sociaalplein Heerhugowaard volgen wij zeven 

professionals van verschillende organisaties. 

Alle zeven ondersteunen zij, vanuit hun eigen 

expertise, bewoners bij hun vragen en alle zeven 

verkennen zij hoe zij in de buurt preventief 

kunnen samenwerken met andere partijen. 

In deze reeks brengen we de moge lijkheden van 

preventief samenwerken in de buurt in beeld. 

Hoe ziet het werk van deze profes sionals eruit? 

Wat voor soort ont wikkelingen kunnen zij 

vanuit hun positie signa leren? Op welke vlakken 

kunnen zij samenwerken met andere partijen 

in de buurt? En, merken bewoners al iets van 

deze samenwerking? Deze vragen zullen wij de 

komende zeven weken beantwoorden.

Een dag op stap met Lianne Kager
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Lianne Kager werkt al zeven jaar als Wmo-consulent in 

Heerhugowaard. Sinds de decentralisaties is de focus van 

Wmo-consulenten veranderd. Voor 2015 bekeken zij vooral 

op welke gemeentelijke voorzieningen bewoners recht hadden. 

Tegenwoordig proberen zij aan de keukentafel helder te krijgen 

wat mensen nu precies nodig hebben en hoe hun familie, de 

buurt en de gemeente hieraan bij kunnen dragen. Hoe ziet een 

keukentafelgesprek anno 2016 eruit? Kan Lianne haar werk beter 

doen als zij samenwerkt met partijen uit de buurt? En kan zij 

vanuit haar werk bijdragen aan het versterken van de buurt?

Is dit  
nou een  
keukentafel–
gesprek?

In deze digitale publicatie lees je over het 

werk van Wmo-consulent Lianne Kager en 

hoe zij vanuit haar werkzaamheden met 

andere partijen (in de buurt) samenwerkt. 
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Kijken wat er aan de hand is
Het is onverwacht mooi weer als Wmo-consulent 

Lianne Kager voor het hoekhuis in de Cartesiusstraat 

staat. In de straat met de jaren zestig woningen, 

staan de jonge bomen in bloei. Als meneer en 

mevrouw De Wit na aanbellen en na een bescheiden 

klop op het raam niet opendoen, ziet Lianne ze in de 

tuin zitten. 

 ‘Goedemiddag, wij zijn van de gemeente!’

We nemen plaats in de woonkamer, aan een ronde 

tafel naast de piano. Op tafel ligt een pillendoosje en 

staat een glas water. Meneer De Wit komt als laatste 

binnen, leunend op zijn stok, en gaat voorzichtig 

zitten. 

 ‘Is dit nou een keukentafelgesprek?’ vraagt 

mevrouw De Wit. ‘We hadden vandaag eigenlijk 

een mantelzorgbijeenkomst en vanavond een 

bijeenkomst van de Parkinson vereniging, maar dan 

hebben we mooi alles in een keer.’ 

Af en toe neuriet zij mee met Classic FM dat op 

de achtergrond aanstaat. Meneer De Wit zegt niet 

veel, hij is gister onder narcose geweest voor een 

nieuwe katheder en is nog een beetje down van de 

medicijnen volgens zijn vrouw.

 ‘We treffen u dus op een slechte dag,’ stelt 

Lianne begripvol. Samen met het echtpaar neemt 

ze het doel van het gesprek door: Vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning kijken wat hier aan 

de hand is, omdat het echtpaar interesse heeft in een 

traplift en een driewielfiets.
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Langdurig zelfstandig
 ‘We wonen zo fijn hier op het hoekje, we willen 

echt niet weg,’ zegt mevrouw De Wit. 

Lianne stelt rustig een aantal vragen, luistert, knikt en 

noteert af en toe wat. Over hoe vaak meneer er nog 

uit gaat, waar hij dan heen gaat, welke andere partijen 

hen ondersteunen en over wat ze vroeger deden op 

een dag. Na een half uur vragen over onder andere de 

gezondheid van meneer De Wit, vervoer, familieleden 

– ‘we hebben drie handige zonen’ – en de tuin, vraagt 

Lianne of zij de rest van het huis even mag zien. 

Mevrouw De Wit gaat ons voor in haar paarse 

bodywarmer. Ze trekt de deuren van wc, slaapkamer 

en badkamer open en wijst op de beugels die één van 

haar zonen heeft geplaatst. In de schuur kijken Lianne 

en mevrouw De Wit nog even of daar ruimte is om een 

driewielfiets te stallen. 

Terug in de woonkamer vraagt meneer De Wit met 

moeite of het goed was.

 ‘Het is niet goed of slecht,’ zegt Lianne glimlachend. 

Ze legt uit dat ze de kans op een driewielfiets groot 

acht, omdat ze daarmee samen hun oude ritme weer 

kunnen oppakken, maar dat het niet waarschijnlijk is 

dat de gemeente bij zal dragen aan een traplift. 

 ‘Ik denk dat uw huis niet langdurig geschikt is en 

dat is een voorwaarde voor een investering.’

Meneer De Wit zucht. 

 ‘U denkt iets anders?’ vraagt Lianne vriendelijk.

‘Ik kan wel denken, maar ik kan niks,’ zegt meneer De 

Wit, ‘Vroeger ging ik zo het dak op.’

Lianne vat het gesprek nog even voor het echtpaar De 

Wit samen; zij zoeken samen met hun boekhouder uit 

hoeveel eigen bijdrage zij aan een driewielfiets zouden 

betalen en zij laten het bericht over de traplift even 

bezinken. Over twee weken zal Lianne weer bellen.

Langere huisbezoeken
Op de fiets terug naar het gemeentehuis vraag ik 

Lianne of zij het lastig vindt om het slechte nieuws te 

brengen. Ze hoeft er niet lang over na te denken:

 ‘Nee, het is echt niet realistisch dat deze mensen 

hier nog jaren blijven. In zo’n huis kun je beugels 

plaatsen wat je wil, maar het gaat gewoon niet.’

Lianne vertelt dat haar werk de laatste jaren is 

veranderd. Zij heeft ander soort gesprekken met 

bewoners. Vroeger wisten mensen vaak al precies 

wat ze wilden en vonden zij dat ze hier recht op 

hadden. Als een mevrouw een scootmobiel wilde, 

keek Lianne hoeveel meter ze nog zelfstandig kon 

lopen. Als ze op basis van het aantal meters recht op 

de voorziening had, zette zij een vinkje en mocht die 

mevrouw een kleur kiezen. 

Huisbezoeken duurden vroeger een half uur, nu is ze 

vaak een uur bezig. ‘Maar ik heb wel het gevoel dat ik 

mensen beter kan helpen doordat ik de hele situatie 

van mensen in beeld probeer te krijgen. Mensen die 

een scootmobiel aanvragen, doen dat vaak niet zo 

zeer voor de ritjes, maar vooral om meer onder de 

mensen te komen. Deze meneer en mevrouw gingen 

vroeger elke dag fietsen. Dan draagt een driewielfiets 

waarschijnlijk wel direct bij aan hun welzijn.’
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Professionals in de buurt
We steken het water over naar de 

Bilderdijkstraat. Heerhugowaard 

Midden. Sinds september jl. werken de 

Wmo-consulenten buurtgericht. Lianne 

vertelt dat dit geen gevolgen heeft 

voor de algemene voorzieningen waar 

bewoners gebruik van kunnen maken. 

Die zijn voor iedereen hetzelfde. Op 

buurtniveau bestaan wel verschillende 

initiatieven en activiteiten, hiervoor 

verwijst zij mensen door naar MET.  

 ‘Wmo-consulenten zijn van oudsher 

niet op de buurt gericht, wij weten niet 

per buurt wat daar allemaal te doen 

is en ik denk dat we hier ook niet naar 

moeten streven.’  

De buurtoverleggen die een keer in de 

zes weken plaatsvinden, hebben het 

contact met andere professionals in 

de buurt verbeterd, vindt Lianne. Door 

deze overleggen kennen professionals 

elkaar van naam en gezicht en weten 

zij beter wat ze van elkaar kunnen 

verwachten. ‘Ik heb het idee dat andere 

professionals vroeger vaker ‘Vraag dat 

maar aan de Wmo-consulent’ zeiden. 

Wij moesten bewoners dan vaak 

teleurstellen. Op een van de eerste 

buurtoverleggen heb ik verteld wat wel 

en niet via individuele voorzieningen 

mogelijk is. Ik merk dat professionals 
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mij nu anders benaderen. Ze bellen me in een eerder 

stadium en in de eerste plaats om mee te denken. 

Zelf neem ik veel vaker contact op met MET, nu ik 

beter weet wat ze precies doen.’

Samen op zoek naar een huis
We parkeren onze fietsen voor Raatstede, waar Lianne 

even langs wil bij een gezin om te horen of alles naar 

wens is. ‘Mijn oma woont daar,’ wijst ze.

Lianne heeft vanuit haar functie als Wmo-

consulent sinds een paar jaar ook een aantal 

verantwoordelijkheden op het gebied van 

huisvesting. Zij stelt huisvestingsindicaties op en 

doet aan woningbemiddeling. Hierin trekt ze sinds 

de buurtoverleggen meer op met MET. MET kan 

mensen die een indicatie krijgen, helpen om naar 

andere woningen te zoeken. ‘Tegenwoordig vraag 

ik MET altijd mee op dit soort gesprekken. De 

maatschappelijk werker kan daarna gelijk met deze 

mensen achter de computer gaan zitten.’ 

Ook als Lianne geen huisvestingsindicatie kan stellen, 

kan MET vaak iets betekenen in een volgende stap. 

Laatst kwam ze bij een mevrouw in een prachtige 

eengezinswoning, die graag gelijkvloers wilde 

gaan wonen, maar niet in aanmerking kwam voor 

een indicatie. Woningruil was wel een optie. ‘Met 

toestemming van deze dame heb ik MET gevraagd om 

haar hiermee te helpen en zij hadden het zo geregeld.’

De toekomst van het buurtoverleg
Lianne is benieuwd hoe het buurtoverleg 

meerwaarde houdt nu partijen elkaar kennen. 

Misschien blijft het kennismaken altijd 

wel relevant, denkt ze hardop: ‘Ik denk 

dat je het overzicht ook snel weer kwijt 

bent. Mensen veranderen van baan 

of van functie of maken net andere 

afspraken met de gemeente over 

hun werkzaamheden.’ Tegelijkertijd 

vindt zij dat het buurtoverleg geen 

plek moet worden waar aanbieders 

hun diensten komen promoten. Naast 

een kort kennismakingsrondje, zou ze 

het interessant vinden als het in de 

toekomst nog meer over signalen uit 

de buurt kan gaan. Onze signalen zijn 

meer gemeente breed, bijvoorbeeld 

dat ik signaleer dat er bij bewoners 

meer behoefte is aan informatie over Wmo en Het 

Sociaalplein. Of dat er steeds vaker mensen afzien 

van een indicatie voor begeleiding in verband met 

de eigen bijdrage. Op de buurtbijeenkomsten in 

Heerhugowaard Noord is wel een aantal signalen 

in de buurt besproken, maar is het aantal acties dat 

hieruit voortkomt nog wat beperkt naar haar idee. 

‘Ik weet niet precies hoe dat komt. Misschien omdat 

professionals in de uitvoering dat niet gewend zijn of 

omdat onduidelijk is wat een volgende stap is; wie 

wil het idee oppakken en wat zijn de budgetten?’ 

Ze merkt dat professionals nu eerder zoeken naar 

mogelijkheden binnen bestaande projecten. Twee 

wijkverpleegkundigen gaan opbouwwerkers van MET 

coachen in het voeren van 80+ gesprekken en zelf 

vraagt ze MET eerder mee op huisbezoek. 

 ‘Dat soort samenwerking is voor de bewoners wel 

echt winst,’ concludeert ze. Dan belt ze aan bij het 

volgende huis.
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Marianne Visser, MET:  

‘Ik had wel een idee van wat de Wmo-con-

sulenten deden, Wmo-consulenten zijn de 

uitvoerders van de wet en ik weet dat een 

aantal consulenten een eigen specialisatie 

heeft. Maar je leert elkaar beter kennen als 

je elkaar in een casus treft. Lianne heb ik 

een paar keer in een casus getroffen. Begin 

vorig jaar, in januari 2015, moest een gezin 

met spoed verhuizen waarvoor alles nog 

geregeld moest worden. Toen heeft Lianne 

contact opgenomen met MET; of wij met 

inzet van vrijwilligers konden helpen. Dit 

was wel een ingewikkelde situatie, maar 

uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen. 

Hier hebben we zeker maatwerk verleend. 

Ik heb niet veel contact met de Wmo-con-

sulenten, één keer per maand misschien. Ik 

benader hen als ik een vraag heb over Wmo 

voorzieningen, de Wmo-consulent kan de 

kaders duidelijk aangeven. Tegelijkertijd 

kan het voorkomen dat ik hen vraag om 

iets af te wijken van de kaders en creatief 

mee te denken. Soms vang ik bij mensen 

thuis signalen op die de oplossing waar de 

Wmo-consulent in eerste instantie aan denkt 

bemoeilijken. Daar hebben we het dan over.’ 

— OPMERKING —
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— VOORUITZICHT —

2 —  Het begint met 
een praatje.

Volgende week nemen opbouwwerker  

Suleika van Holland en jongeren werker 

Willem Zevenhuizen van MET ons mee op 

hun rondjes door de wijk. Wat zien ze?  

En hoe is de verhouding tussen aanwezigheid  

op straat en overleggen met andere partijen?  

Je leest het volgende week!

Voor meer informatie en een uiteindelijk overzicht van alle 

publicaties kunt u terecht op: 

hechterindebuurt.dsp-groep.nl

Deze reeks is tot stand gekomen met subsidie van de 

provincie Noord-Holland

Sinds een jaar komt een aantal partijen van Heerhugowaard 

Noord, Heerhugowaard Zuid en Heerhugowaard Midden 

eens in de zes weken bijeen om ontwikkelingen in de 

buurt te bespreken, en wanneer dat nodig is, gezamenlijk 

acties te formuleren. Het doel van deze preventieve 

samenwerking is het versterken van de buurten, waardoor 

op de lange termijn het aantal individuele hulpvragen kan 

afnemen.

http://hechterindebuurt.dsp-groep.nl

