
 

Stut en steun bieden  
(versie 7 mei 2020) 
 
Er zijn kwetsbare inwoners of gezinnen die, veelal als gevolg van verstandelijke of 
psychische beperkingen, voor een langere periode ondersteuning nodig hebben. Deze 
inwoners zijn grotendeels zelfredzaam; de hulpvragen zijn relatief eenvoudig, maar op 
moeilijke momenten en bij onverwachte situaties kunnen zij uit balans raken en kunnen 
problemen escaleren.  
 
Wij willen hen stut en steun bieden binnen de sociale basisinfrastructuur (SBI). Deze 
inwoners en gezinnen krijgen laagdrempelige professionele ondersteuning (vorm van 
maatschappelijk werk)  vanuit de SBI in hun eigen omgeving (eventueel in combinatie 
met inzet van een vrijwilliger in de wijk). Met als uitgangspunt dat de zelfredzaamheid 
verbetert en stabiliseert. Als het even niet goed gaat, wordt in overleg gekeken welke 
vorm van hulpverlening tijdelijk nodig is om de situatie weer te stabiliseren.  
Daarnaast kunnen inwoners deelnemen aan collectieve activiteiten die ook een bijdrage 
leveren aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren.  
 

Achtergrond 

 
Bovengenoemde groep wordt nu vaak langdurig begeleid vanuit het Wijkteam, eventueel 
aangevuld met specialistische zorg. Gelet op de aard van de ondersteuningsbehoefte is 
dit een zware vorm van ondersteuning.  
Op basis van ervaringen zien de wijkteams mogelijkheden om de ondersteuning aan deze 
inwoners anders te organiseren. Deze vorm van ondersteuning past vanuit zijn aard en 
inhoud het best binnen de sociale basisinfrastructuur, in relatie tot de aanwezige sociale 
netwerken en samenwerking met bewoners(-initiatieven), vrijwilligers, 
partnerorganisaties en andere betrokkenen in de wijk. En natuurlijk in nauwe 
afstemming met de Wijkteams.  
 

Effect op inwoners/cliënten 

 
Cliënten kunnen langdurig gebruik maken van lichte vormen van ondersteuning. Het 
helpt hen meer grip te houden op hun dagelijkse situatie. De wijkteams kunnen 
doorverwijzen naar deze vorm van ondersteuning. Dat kan bij zowel nieuwe als bij 
cliënten die al ondersteuning ontvangen. 
 
Voor cliënten die nu worden begeleid door de wijkteams of door een specialistische 
hulpverlener betekent het dat zij dan in contact worden gebracht met een hulpverlener 
bij IndeBuurt033. Er wordt gezorgd voor een ‘warme overdracht’, zodat iemand kan 
wennen aan de nieuwe vorm van begeleiding. 
 
 

Effect op zorgaanbieders 

 
De doelgroep voor deze maatregel wordt nu vooral door de wijkteams begeleid. Het gaat 
om een beperkte groep cliënten. Door de vrijkomende capaciteit zijn wijkteams in staat 
meer begeleiding te bieden aan andere cliënten. 
 
 
 



 

Wie zijn er belanghebbend en hoe worden zij betrokken? 

 
Deze maatregel wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de wijkteams en 
IndeBuurt033. 
 

Gemeenten waar de maatregel van toepassing is 

 
Amersfoort 
 

Stand van zaken 

 
Met deze manier van werken is in het voorjaar van 2020 gestart.  
 

 


