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We hoeven elkaar 
niet te overtuigen  
van onze  
professionaliteit

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 in de 

reeks Hechter in de buurt beantwoorden.

Een zomerse dag op stap  
met Yvon Rozemeijer



PUBLICATIE 2 — YVON ROZEMEIJER  — 2

Op de James Wattstraat 7 in Alkmaar staat het hoofdkantoor van 

Actiezorg. Deze organisatie biedt al vele jaren huishoudelijke hulp, 

verzorging en verpleging, ambulante begeleiding en dagbesteding 

in Noord-Holland. Twee jaar geleden is een aantal belangrijke 

veranderingen ingezet. De werkgebieden en de diensten zijn 

verder opgedeeld om zo beter aan te sluiten op de vragen van 

cliënten. Yvon Rozemeijer is vanuit Actiezorg teamcoach voor het 

werkgebied Heerhugowaard en Langedijk. Wat doet Actiezorg 

daar? Hoe evalueert de organisatie haar diensten? En in hoeverre 

werkt zij samen met andere partijen in de buurt? 

We hoeven elkaar 
niet te overtuigen  
van onze  
professionaliteit

In dit deel lees je meer over Actiezorg (een 

van de zorgaanbieders in Heerhugowaard) en 

over hoe deze partij met andere partijen in de 

buurt samenwerkt.
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Eigen diensten verbinden voor de klant
Op een van de eerste zomerdagen van het jaar 

komt Yvon Rozemeijer om negen uur uit haar eerste 

overleg. Kort lichtblond haar, vier ringetjes in elk 

oor en een grote glimlach. ‘Vandaag werk ik vanuit 

Alkmaar, maar ik ben vooral in Heerhugowaard en 

Langedijk,’ zegt ze over haar schouder, terwijl we 

door de gangen lopen. ‘Eind van het jaar hopen we 

te vertrekken uit dit gebouw; een hoofdkantoor 

is niet meer van deze tijd. Een werkplek in de 

wijk is passend.’ Yvon werkt sinds 1 april 2016 als 

teamcoach voor het gebied Heerhugowaard en is 

al acht jaar werkzaam voor Actiezorg. Teamcoach 

houdt in: coachen van de verschillende teams, het 

maandelijkse overleg van de ‘driehoek’ voorzitten, 

kennismakingsgesprekken en evaluatiegesprekken 

met cliënten voeren en samen met haar manager 

zicht houden op de budgetten en afspraken met de 

gemeente. 

Het overleg met de driehoek is in 2015 

geïntroduceerd om voor de cliënten de verschillende 

vormen van dienstverlening zo goed mogelijk op 

elkaar aan te laten sluiten, vertelt Yvon. De driehoek 

Actiezorg in Heerhugowaard (in cijfers)
Actiezorg is één van de zorgaanbieders in Heerhugowaard. Actiezorg biedt huishoudelijke hulp, 

 verzorging en verpleging, ambulante begeleiding en cliëntbegeleiding.

•	 	Huishoudelijke	hulp:	400	klanten,	75	medewerkers

•	 	Verzorging	en	verpleging:	+/-	50	cliënten,	15	medewerkers

•	 	Ambulante	begeleiding:+/-	70	cliënten,	7	medewerkers	 

(ambulant begeleiders en cliëntbegeleiders)

•	 Dagbesteding;	85	cliënten,19	medewerkers
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bestaat uit ‘ambulant’, ‘huishouding’ en ‘verzorging 

& verpleging’ van Actiezorg. Op dit overleg spreken 

drie vaste vertegenwoordigers van deze verschillende 

diensten elkaar over hoe zij elkaar in bepaalde 

casussen kunnen aanvullen of zorg aan elkaar kunnen 

overdragen. Yvon is blij met deze overleggen: ‘Het 

is mooi om te zien hoe de verschillende diensten 

elkaar versterken. De huishoudelijke hulp gaat met 

de stofzuiger het hele huis door en ziet soms zaken 

die voor een ambulant begeleider belangrijk kunnen 

zijn. En in andere gevallen is cliëntondersteuning, 

sinds 2014 onderdeel van ambulante ondersteuning, 

niet meer nodig, maar kan de huishoudelijke hulp nog 

een oogje in het zeil houden. Wij stimuleren dat onze 

professionals signaleren hoe het met onze cliënten 

gaat.’

Eigen diensten evalueren
Met alle nieuwe cliënten voert Yvon na zes 

weken een kennismakingsgesprek. Dan ligt het 

begeleidingsplan er en weten mensen of zij een klik 

met de professional hebben. Yvon: ‘Hulpverlening 

valt of staat met een goede relatie. Als cliënten 

zich toch niet op hun gemak voelen bij een collega 

om welke reden dan ook, moeten zij dat kunnen 

aangeven. Het helpt dan als zij mijn gezicht hebben 

gezien.’ Daarnaast voert zij om het half jaar een 

evaluatiegesprek. Hierin bespreekt zij samen met de 

betrokken medewerker en de cliënt de afgelopen 

periode, huidige situatie en de behaalde successen. 

Vanuit de successen proberen ze de zelfstandigheid 

van de cliënten verder uit te bouwen. ‘Dat is 

onderdeel van onze opdracht,’ vertelt Yvon, ‘Wij willen 

zelf zo snel mogelijk weer op de achtergrond treden.’ 

Voor de evaluatiegesprekken gebruikt Actiezorg de 

Zelfredzaamheidmatrix. Volgens Yvon is dit een goed 

middel om met de cliënt in gesprek te gaan.   

 ‘Als een cliënt eerst een 2 op huishouden scoorde 

en nu een 4, is het interessant om het daarover te 

hebben.’ In relatie tot de gemeente is het inzichtelijk 

maken van de behaalde successen nog zoeken, vindt 

Yvon. Actiezorg heeft productafspraken, maar geen 

concrete afspraken over het versterken van eigen 

kracht van cliënten of over het voorkomen van zorg 

met preventieve hulpverlening. ‘Het zou mooi zijn 

als we het op termijn meer over kwaliteit kunnen 

hebben. Als we in beeld kunnen brengen wanneer 

we het écht goed doen. Misschien kunnen we ook 

hiervoor de Zelfredzaamheidmatrix gebruiken.’   

Evaluatiegesprek
Iets voor tien uur verplaatsen wij ons naar een andere 

overlegruimte waar Yvon een evaluatiegesprek heeft. 

De ramen staan al wat open. 

 ‘Bij de GGZ in Heerhugowaard is het ook zo warm,’ 

lacht een jonge vrouw. Twee andere vrouwen van een 

Aansluiten op andere partijen in de buurt
1 De naam ‘Sara’ is gefingeerd.
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Patricia van Dooijeweerd, proces  

regisseur Wmo, het Sociaalplein:  

We zijn de buurtoverleggen gestart met de 

kernpartners van het Sociaalplein: S1-

wijkverpleegkundigen, MET, Haltewerk, 

J&G coaches en de gemeente (Wmo en 

leerlingen). Al snel werden andere partijen 

gevraagd om aan te sluiten. Het doel van de 

buurtoverleggen is tweeledig: ondersteuning 

en zorg laten aansluiten op signalen uit 

de buurt plus integrale samenwerking 

tussen de juiste partijen. Tijdens de eerste 

bijeenkomsten werden vooral de werkwijzen 

van de verschillende professionals en 

zorgaanbieders gepresenteerd. Om ook 

de kracht van de buurt te betrekken bij 

de buurtoverleggen, werken we nu vanuit 

signalen uit de buurt die we samen, 

omzetten tot (preventieve) actiepunten.

— OPMERKING —
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paar jaar ouder komen na haar binnen. Even vraag 

ik me af of dit gesprek alleen tussen professionals 

is. Een paar minuten later blijkt dat we hier voor de 

hulpvraag van de blonde vrouw, Sara1, zitten.

Yvon opent het overleg en legt uit waarom we hier 

zitten. Sara heeft sinds december ondersteuning via 

Actiezorg en dit gesprek is bedoeld om te kijken hoe 

de ondersteuning is opgestart en waar Sara nu staat 

en om het vervolg te bespreken. De drie vrouwen 

tegenover Yvon knikken. Op tafel liggen de etuis 

van de ambulant begeleiders en iedereen heeft een 

formulier met daarop ‘begeleidingsplan & evaluatie’ 

voor zich liggen. 

Het gesprek verloopt rustig. Eerst stelt Yvon een 

aantal vragen aan Sara. Over hoe zij bij Actiezorg 

terecht is gekomen (‘via een foldertje bij de 

gemeente Heerhugowaard’), wat haar eerste ervaring 

met ‘de meiden’ is (heel goed, ze behandelen haar 

niet als ‘iemand die niet helemaal klopt’) en hoe het 

met de rest van het gezin gaat (‘steeds beter’).

Het valt me op dat Yvon veel aandacht heeft voor 

hoe het Sara zelf gaat. Of ze momenten heeft om 

op te laden, hoe het contact met de rest van haar 

familie is en wat zij daarvan vindt en hoe het contact 

met haar ex is. Yvon prijst Sara regelmatig (‘wat 

goed’, ‘mooi’) en toont medeleven als ze over heftige 

gebeurtenissen vertelt. Af en toe vullen de ambulant 

begeleiders Sara aan. ‘Die mail die je vorige week 

stuurde was zo goed!’. 

Bijna helemaal goed
In de laatste twintig minuten gaat Yvon na welke 

andere hulpverleners betrokken zijn. Sara ervaart dat 

het contact met een hulpverlener van een andere 

organisatie niet zo goed is. Hier gaat Yvon niet verder 

op in. Daarna lopen de vier dames gezamenlijk 

de punten die Sara in december samen met hen 

opstelde door. Op een van de onderdelen scoort Sara 

een 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix. ‘Wat is 4? Is dat 

erg?’ vraagt ze.

Een van de ambulant begeleiders legt uit dat dit juist 

bijna helemaal goed is en dat een vijf helemaal goed 

betekent. Sara luistert.

 ‘Gaat dit naar de gemeente?’ vraagt ze dan.

Yvon legt uit dat het alleen met haar toestemming 

naar de gemeente gaat. Ze vraagt of de 4 Sara angst 

aanjaagt.



PUBLICATIE 2 — YVON ROZEMEIJER  — 8

Sara bevestigt dat en legt uit dat zij vaak overkomt 

alsof ze het allemaal redt, maar dat ze bang is dat het 

zonder hulp gelijk naar beneden gaat.

‘Goed dat je dit zelf aangeeft,’ zegt Yvon. Ze 

benadrukt dat ze dit op papier goed zullen toelichten. 

Na een heldere toelichting op de verdere procedure 

rondt Yvon het gesprek van zo’n vijftig minuten af.

 ‘Elke cliënt brengt zijn eigen netwerk mee,’ vertelt 

Yvon als we naar de koffieautomaat lopen, ‘maar wij 

kunnen soms suggesties doen voor het uitbreiden 

van dit netwerk.’ Daarom benut Yvon het overleg 

met de driehoek ook om gasten uit te nodigen. 

Eind vorig jaar zagen de professionals van Actiezorg 

de groene hesjes van MET Welzijn opeens overal 

en nodigde Yvon een opbouwwerker van MET en 

een Wijkverpleegkundige S1 uit om meer over hun 

werk te vertellen. Eerder nodigden de professionals 

van het driehoek overleg al eens een diëtiste van 

Magentazorg en een onafhankelijke bewindvoerder 

uit Heerhugowaard uit. 

 ‘Het is onderdeel van onze kwaliteit van 

dienstverlening om onze cliënten goed te kunnen 

doorverwijzen en daarvoor is het belangrijk dat 

onze collega’s in Heerhugowaard een goed beeld 

hebben van de sociale kaart daar.’ Via MET hoorde 

Yvon ook van het bestaan van het buurtoverleg. 

Daar wilde zij graag voor uitgenodigd worden. Zowel 

voor ambulant begeleiders en cliëntbegeleiders, 

als voor de collega’s verzorging en verpleging is het 

belangrijk om naar buiten te kijken, aldus Yvon. Het 

buurtoverleg leek haar een mooi moment om live te 

horen wat er speelt in de wijk, te zien wie er werken 

en om samen met haar collega’s te kijken hoe zij daar 

met de diensten van Actiezorg op aan kunnen sluiten.

Samenwerken voor bewoners
Yvon moest een paar keer vragen om een uitnodiging, 

maar in januari kon zij samen met een collega 

aansluiten op het buurtoverleg in Heerhugowaard 

Noord. Yvon zag een aantal bekende gezichten 

en vond het interessant dat actuele thema’s 

centraal stonden. Tegelijkertijd vond zij sommige 

presentaties van partijen te lang. ‘Ik denk dat een 

korte voorstelronde goed is, maar daarna zou het in 

mijn ogen toch vooral over de buurt kunnen gaan. Ik 

merk dat ik prikkelig word van mensen die voor eigen 

parochie preken. We hoeven elkaar niet te overtuigen 

van onze professionaliteit. Iedereen kan andere 

dingen inbrengen, MET loopt vooral op straat en wij 

komen bijvoorbeeld vooral achter de voordeur. Alleen 

door echt samen te werken, bereiken wij het beste 

voor bewoners.’ Yvon is niet bang dat zij door meer 

preventief samen te werken, haar eigen werk opheft. 

‘Als je goed werk levert blijft de cirkel wel doorlopen.’ 

In de toekomst hoopt ze vaker op buurtoverleggen 

aan te schuiven. Een collega zoekt nu uit in welke van 

de drie buurten de meeste cliënten van Actiezorg 

zitten. Het lijkt Yvon interessant om dan bij dat 

buurtoverleg aan te schuiven. ‘Hoewel het juist ook 

interessant kan zijn om in een buurt waar we weinig 

werken, te kijken hoe dat dan komt.’
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— OPMERKING —

Patricia van Dooijeweerd, proces  

regisseur Wmo, het Sociaalplein: 

Eén van de doelen van het buurtoverleg 

is de signalen uit de buurt om te zetten 

naar (preventieve) acties om de buurt en 

samenwerking in de buurt te versterken. 

Er was aanvankelijk enige weerstand om 

ook de zorgaanbieders uit te nodigen bij 

het buurtoverleg. Zij waren toch vooral 

gefocust op hun eigen klanten? Dit beeld is 

snel bijgesteld omdat ook zorgaanbieders 

zoeken naar samenwerkingsvormen die 

aansluiten bij het belang van de klant maar 

ook van de buurt. De komende tijd gaan we 

zeker meer zorgaanbieders benaderen om 

aan te sluiten.
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— VOORUITZICHT —

5	—		Wij	zijn	gezins-
vriendelijker 
geworden 

Volgende week meer over de Jeugd & Gezin coaches 

in Heerhugowaard. Wat doen zij precies? Wat doen 

zij anders sinds de decentralisaties? En wat kan 

samenwerken in de buurt hen en gezinnen in Heerhu-

gowaard opleveren? J&G coach Nina Sendel laat het 

ons volgende week zien!

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

