
Enthousiast 
van kleine 
succesjes

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 dag meelopen met  
Patricia van Dooyeweerd
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Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet 

en de Participatiewet. Gemeenten staan dichterbij bewoners en 

kunnen bewoners beter ondersteunen, dat is de gedachte. In 

Heerhugowaard opende op 1 januari 2015 Het Sociaalplein; een 

samenwerkingsverband tussen zes partijen die verschillende taken 

in het sociaal domein uitvoeren. Het eerste half jaar overlegden 

professionals van Het Sociaalplein wekelijks op het gemeentehuis. 

Anderhalf jaar later zijn er zeswekelijkse buurtoverleggen waarop 

alle partijen uit de buurt welkom zijn. In deze publicatie lopen 

we mee met Patricia van Dooyeweerd, kwartiermaker van ‘Het 

buurtgericht Sociaalplein’. Waarom deze buurtoverleggen? Wat 

levert het op? En moeten deze overleggen doorgaan?

Enthousiast 
van kleine 
succesjes

In dit deel lees je meer over de buurtoverleggen die sinds 

september 2015 plaatsvinden. Kwartiermaker Patricia van 

Dooyeweerd laat ons zien hoe een buurtoverleg gaat, wat 

de overleggen opleveren en hoe ze in de toekomst vorm 

zouden kunnen krijgen. Dit is het laatste deel van ‘Hechter 

in de buurt’. De zeven publicaties worden de komende 

weken aangevuld en gebundeld.
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Het begin
Het Sociaalplein werd op 1 januari 2015 geopend. 

Of, geopend? De zes partijen die formeel tot Het 

Sociaalplein behoorden, waren onder hetzelfde 

telefoonnummer te bereiken, de website sociaalplein.

nl ging in de lucht en er werden flyers verspreid en 

banners neergezet.

Patricia van Dooyeweerd werkte op dat moment 

zeven jaar voor de gemeente Heerhugowaard. 

Eerst als Wmo-consulent, later behandelde ze 

de bezwaar- en beroepszaken binnen het sociaal 

domein. Daarnaast was zij al twee jaar lid van de 

Ondernemingsraad en voorzitter van de Wmo-raad 

in haar eigen gemeente Oostzaan. Gerrit Visser, 

projectleider van Het Sociaalplein, vroeg Patricia of zij 

de wekelijkse overleggen wilde voorzitten. 

‘Ik vind goede samenwerking belangrijk, dus dat leek 

me heel leuk om te doen,’ vertelt ze enthousiast. 

We lopen richting De Horst waar vandaag het 

buurtoverleg van Heerhugowaard Noord plaatsvindt. 

Het regent een beetje. In de ene hoek van het café 

van de Horst krijgen mensen taalles, in de andere 

hoek drinken vier oudere dames een kopje koffie. Wij 

halen de sleutel voor het zaaltje op de hoek van het 

gebouw.

 ‘Een ruimte reserveren, data rondsturen en koffie 

klaarzetten. Dat zijn de randvoorwaarden, maar in 

de wandelgangen en op de bijeenkomsten ben ik de 

meeste tijd kwijt. Elke dag ben ik hier wel een aantal 

uur mee bezig. Soms niet eens heel bewust. Opslaan 

wat je hoort, dat meenemen naar een volgend 

moment.’ 

Van casuïstiek naar signalen
We hebben nog een half uur voordat de professionals 

uit Heerhugowaard Noord komen. We hijsen de 

lamellen omhoog en gaan aan één van de tafels aan 

de U-vormige setting zitten. Ik vraag Patricia waarom 

Het Sociaalplein van een wekelijks overleg naar een 

zeswekelijks buurtoverleg is gegaan.

 ‘De overleggen op donderdagochtend 

gingen vooral over casussen. Anoniem. De 

wijkverpleegkundige was bijvoorbeeld bij een 

bewoner thuis geweest die in de problemen zat en 

dan dachten de andere professionals mee over wat 

nodig was en wie dat zou kunnen bieden. Na een 

paar maanden merkten we dat de professionals 

steeds minder casussen inbrachten, omdat ze elkaar 

doordeweeks gewoon even opbelden. Tegelijkertijd 

kwamen op deze overleggen soms signalen ter 

sprake, waar we niet meteen iets mee konden. “We 

krijgen bijna geen schuldhulpverleningsverzoeken 

binnen,” bijvoorbeeld. “Kunnen we niet iets met dat 

soort signalen?” dachten Gerrit Visser en ik. Rond 

diezelfde tijd konden wij bij de provincie Noord-

Holland voor de laatste keer een subsidieverzoek 

indienen in het kader van Regionale Sociale Agenda’s. 

In 2013 en 2014 hadden we met de gemeente 

Medemblik gekeken of wij in samenwerking met 

zorgverzekeraars iets met preventie en wijkteams 

konden doen. Dat bleek ingewikkeld. Samen met 

de gemeente Medemblik hebben we besproken 

of we onze oorspronkelijke doelen van preventie 

en integrale samenwerking in de buurt niet 

op een andere manier konden aanpakken. Dat 

projectvoorstel hebben we ingediend en daar 
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mochten we alle twee op onze eigen manier met 

subsidie mee aan de slag.’

De buurten
In de zomer van 2015 is vanuit Het Sociaalplein 

nagedacht over de mogelijkheden voor een 

nieuwe buurtindeling. De demografische opbouw, 

gezinssamenstelling en specifieke vraagstukken in 

de buurten waren het startpunt. Voorlopig zullen 

de partijen van Het Sociaalplein vanuit de volgende 

buurten werken :

1. Heerhugowaard Noord: Schilderwijk, de Noord, 

Heemradenwijk, de Draai, Bedrijventerrein, 

Planetenwijk, Schrijverswijk, Bomenwijk, Stationsplein 

(veel ouderen en eenzaamheid is een belangrijk 

vraagstuk)

2. Heerhugowaard Midden: Stadshart, Edelstenenwijk, 

Molenwijk, Rivierenwijk, Oostertocht, Het Kruis

(veel lage inkomens en uitkeringen en schulden- en 

verslavingsproblematiek)

3. Heerhugowaard Zuid: Butterhuizen, Zuidwijk, Stad 

van de Zon, Huygenhoek

(veel gezinnen en relatief veel 

scheidingsproblematiek)

Onderzoeks- adviesbureau DSP-groep maakte in 

samenwerking met de opbouwwerkers van MET 

Welzijn per buurt een korte buurtscan. De buurtscans 

vormden het startpunt van de eerste buurtoverleggen 

en bestaan uit een actuele opsomming van kansen, 

risico’s en partijen op buurtniveau.

Kennismaken en signalen delen
Hoe ziet de nieuwe aanpak er dan uit? Patricia neemt 

een slok van haar koffie en denkt na. 

 ‘Professionals horen en zien veel in de buurt en 

bij mensen thuis. Hierin vallen hen ook zaken op. Het 

buurtoverleg is een moment waarop zij een keer in 

de zes weken signalen aan andere partijen kunnen 

voorleggen. Zo van “Goh, valt jullie dit ook op? 

Moeten we hier iets mee?” Als het nodig is, kunnen 

zij vervolgens gezamenlijke kleine acties formuleren, 

acties die een buurt kunnen versterken en uiteindelijk 

individuele vragen zouden kunnen voorkomen. Een 

voorbeeld: In Heerhugowaard Midden signaleerde 

een MET medewerker dat de Marokkaanse 

gemeenschap moeilijk benaderbaar was. Andere 

partijen herkenden dit. De vraag is dan vervolgens: 

Moeten we hier iets mee? Toen is afgesproken dat 

MET hierover met haar contactpersoon bij de moskee 

over in gesprek zou gaan.’

Een vrolijk vrouwenhoofd steekt om de hoek: ‘Is dit 

het buurtoverleg Noord?’ vraagt ze.

 ‘Ja, dat klopt! Jij bent van de GGD? Welkom!’ zegt 

Patricia. Ze staat op en schudt de vrouw de hand.

 ‘Kennismaking is de eerste stap in preventief 
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samenwerken,’ zegt Patricia over haar schouder.  

 ‘Partijen moeten eerst weten welke andere 

partijen in de buurt rondlopen en wat die doen, 

anders kun je de expertise in de buurt ook niet 

benutten. Daarom zijn we in mei ook met ‘Hechter in 

de buurt’ gestart, via de publicaties kunnen partijen 

elkaar nog beter leren kennen.’  

Heerhugowaard Noord
Om elf uur zijn alle professionals aanwezig, veertien 

vrouwen en een man. Patricia kijkt opgewekt de kring 

rond. 

 ‘Zullen we beginnen met een kort voorstelrondje? 

Ik zie een paar nieuwe gezichten. Geen hele verhalen, 

maar gewoon je naam en wat je doet.’ 

Ruim vijf minuten later heeft iedereen zichzelf 

voorgesteld. Patricia kijkt op haar laptop die naast 

haar staat, en loopt de signalen die op het vorige 

overleg genoemd zijn langs.

 ‘Zullen we beginnen met het AZC? Hoe is het 

contact met het COA en INOVA nu?’

Een dame in een groen vest van MET neemt het 

woord. 

 ‘Het contact is beter. Ook met bewoners uit de 

buurt. Twee vrijwilligers koken elke maandagmiddag 

met bewoners uit het AZC voor andere bewoners 

uit het AZC en bewoners uit de buurt. Alleen de 

taal blijft een probleem. We hebben onvoldoende 

tolken. Hoe doen jullie dat?’ Andere professionals 

luisteren, vragen om verduidelijking en brengen extra 

onderwerpen in.

Patricia voelt aan wanneer het onderwerp voldoende 

besproken is, checkt dit en gaat dan door naar het 

volgende punt. Zo loopt zij alle onderwerpen van het 

vorige overleg langs. Regelmatig oppert Patricia ook 

zelf namen van partijen. 

 ‘Heb je weleens aan het Leger des Heils gevraagd 

wat zij op dit vlak doen?’ 

 ‘De Wmo-consulenten weten precies hoe het zit 

met urgentieverklaringen.’

Vervolgens maakt Patricia een rondje nieuwe 

signalen. De anderhalf uur gaat snel voorbij. Om half 

een rond ze af. Sommige aanwezigen gaan nog even 

bij elkaar zitten en praten door over een specifiek 

onderwerp. 

 ‘Wil de laatste het licht uitdoen en de sleutels 

terugbrengen naar de bar?’ roept ze als ze de deur 

uitloopt. 
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Verschillende buurten
In de auto terug richting het gemeentehuis legt 

Patricia uit dat elke buurt anders is.

 ‘Heerhugowaard Noord is zo anders dan Zuid. 

Noord bestaat al veel langer. Partijen kennen elkaar 

goed, zij nemen initiatief om samen op te trekken. Of 

een presentatie over Het Sociaalplein te geven, als zij 

het idee hebben dat bewoners het niet kennen. Of 

de wijkverpleegkundige die voorstelt om vrijwilligers 

van MET een paar keer te coachen. Daar word ik 

echt enthousiast van! Zuid is relatief jong en in 

Zuid leeft het buurtgevoel en het verenigingsleven 

ook minder. Daar gaan de buurtoverleggen nog 

vooral over het elkaar beter leren kennen en 

aftasten wat partijen vervolgens samen in de buurt 

kunnen betekenen. Voor alle drie de buurten geldt 

trouwens dat voor sommige partijen duidelijker is 

wat ze kunnen brengen, dan voor andere. MET, de 

wijkverpleegkundige en de wijkagent lopen letterlijk 

op straat. Een J&G coach is gekoppeld aan scholen 

en gaat heen en weer naar een afspraak. Vanuit die 

werkzaamheden pik je weer heel andere signalen op.’

Enthousiasmeren
 ‘Wanneer is een overleg nou geslaagd?’ vraag ik 

als we uitstappen. 

 ‘Als het me lukt om partijen uit de buurt 

enthousiast te maken om samen te werken. Ik stuur 

niet op de inhoud van het overleg. Dat is aan de 

professionals, die werken in de buurt, die weten 

het best waar het over moet gaan. Ik weet uit 

ervaring dat ik zelf vroeger vaak dacht: “Ik doe dit 

elke dag, vraag het mij!” Gemeenten vergeten soms. 

om de expertise die er is te benutten. Dat vind ik 

echt dom. Ik probeer alleen balletjes voor nieuwe 

contacten op te gooien. Of ik meld zaken die ik in 

de wandelgangen hoor, of op andere overleggen 

of in gesprek met andere partijen. Soms zien de 

professionals daar wat in, soms niet.’

Even later komt Patricia hierop terug: ‘Ik ben geen 

starre beleidsmaker met een strak stramien. Mijn 

geheim is; vooral alle formaliteiten loslaten. Het 

idee is vaak dat alles meteen iets moet opleveren. 

Maar wat maakt het uit als wij twee elkaar een uur 

hebben gesproken en er komt niets uit? Dan hebben 

we wel een goede band en kunnen we voortaan bij 

elkaar aankloppen. Er melden zich nog steeds nieuwe 

partijen voor het overleg en de opkomst ligt altijd 

hoog.

Na de subsidie
Eind augustus loopt de subsidie van de provincie 

Noord-Holland af. Hoe gaat het buurtoverleg dan 

verder? Patricia vertelt dat ze de afgelopen maanden 

in de gemeente hard heeft gelobbyd om het overleg 

te behouden en te investeren in een kwartiermaker. 

‘We moeten deze overleggen blijven organiseren. 

Dat is de enige voorwaarde die ik zie. In dit soort 

processen heb je altijd iemand nodig die als aanjager 

kan fungeren. Zeker als de werkdruk hoog ligt, 

vervallen mensen in eigen processen. Als wij deze 

overleggen organiseren kost ons dat tijd en geld. 

De directeur wil dan weten: “Wat levert het me op?” 

Dat laatste is alleen nog uit te drukken in partijen 

die elkaar beter leren kennen, eerder naar elkaar 

verwijzen en soms preventief in actie komen. We 

hebben nog geen cijfers, maar we hebben wel het 

vertrouwen gekregen dat dit de kwaliteit ten goede 

komt.’ 
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Na de zomer zal een collega van Patricia, Rosanne 

Appelman, de rol van kwartiermaker overnemen. 

Hoe zouden de bijeenkomsten nog meer op kunnen 

leveren? ‘Het zou mooi zijn als de bijeenkomsten 

het informele karakter behouden, maar iets meer 

structuur krijgen. Bepaalde vraagstukken als thema’s 

centraal stellen en gerichter acties formuleren; dat 

zou wel tot meer opbrengst kunnen leiden. In plaats 

van: “Roept u maar”. Dat is niet echt samenwerken, 

dan is het meer: “Dit is waar ik mee bezig ben”. Als je 

thema’s centraal stelt, kan iedereen vanuit zijn eigen 

professie iets inbrengen. Dat zou voor alle buurten 

goed zijn.’
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— OPMERKING —

Nieuwe kwartiermaker: Rosanne Appelman 

Rosanne Appelman woont haar hele leven in 

Heerhugowaard. Tijdens haar opleiding Sociaal juridische 

dienstverlening, begon zij als stagiair bij de gemeente en 

sinds 2007 werkt Rosanne daar in vaste dienst. Eerst bij 

het zorgloket en de afgelopen vier jaar als Wmo-consulent. 

Officieel is zij sinds april 2016 procesregisseur van Het 

Sociaalplein, maar daarvoor organiseerde zij al procesdagen 

en pakte zij procestaken op.

Rosanne: ‘Als procesregisseur kijk ik hoe het proces van 

vraagverkenning bij het centraal loket van Het Sociaalplein loopt en 

hoe het verbeterd kan worden. Het Sociaalplein is zowel telefonisch 

(via 14072) als digitaal (www.hetsociaalplein.nl ) te bereiken. Met 

de medewerkers van het loket van Het Sociaalplein kijk ik hoe zij 

doorvragen en hoe zij de bewoners doorverwijzen naar Jeugd en Wmo 

van de gemeente, maar ook naar andere partijen in de buurt. Waarom 

Patricia mij heeft gevraagd om het kwartiermakerschap over te nemen? 

Ik zoek altijd naar verbindingen. Wie is waar mee bezig? Wat bestaat 

al? Dat is waar ik het meest naar uitkijk in de rol van kwartiermaker: 

Netwerken en samenbrengen wat er al is. Tegelijk vind ik het ook al 

een uitdaging om wat al opgezet is te behouden. Patricia heeft al veel 

nieuwe lijntjes tussen partijen gelegd! Ik heb er alle vertrouwen in; 

een paar weken geleden heb ik de drie buurtoverleggen voor het eerst 

voorgezeten en de thema’s waren heel verschillend, maar de sfeer was 

overal goed. Na mijn zwangerschap, in het begin van het nieuwe jaar, 

start ik officieel. Ik heb er nu al zin in!’ 



— VOORUITZICHT —

Bedankt!

Dit was de laatste publicatie uit de reeks Hechter 

in de buurt. Dank voor je aandacht!  

De komende weken worden de publicaties van de 

afgelopen zeven weken gebundeld en aangevuld.  

Wil je de complete papieren versie ontvangen? 

Neem contact op met Patricia van Dooyeweerd. 

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

