
Toegang & Preventie
Connectie voorkomt problemen

Preventief werken en 

vroegsignalering vormen 

het grootste ontwikkelpunt 

van wijkteams in Nederland 

(59%), op de voet gevolgd 

door outreachend werken 

(52%). 

Bron: Movisie, sociale 

wijkteams 5 jaar later, 

2020 

Wij vliegen in en vliegen weer uit. We zijn geen 

nieuw instituut. We gaan aan de slag: samen laten 

we zien dat het kán. Een ‘wenkend perspectief’. 

Daarna maken we de aanpak opschaalbaar 

(toepassingsgerichte training & coaching on 

the job). Tenslotte helpen we om de aanpak 

duurzaam te laten voortbestaan Zo bouwen we 

aan vertrouwen bij mensen, in zichzelf. Zowel bij 

bewoners als professionals. Een nieuwe lokale 

werkwijze heeft handen en voeten gekregen. En is 

there to stay. 

Hoe doen we dat?

Onze aanpak zorgt voor: 

 » vroegsignalering en preventie van problemen dankzij integrale 

intake bij bewoners; 

 » beter contact, snellere toegang en passende ondersteuning vanuit 

netwerken in de wijken; 

 » meer ruimte voor toepassen van maatwerk en verbetering van 

integrale samenwerking bij professionals; 

 » nieuwe manieren voor het monitoren van interventies en 

praktijkgestuurd ontwikkelen; 

 » verbinding tussen beleid en uitvoering, met bewoners als 

uitgangspunt; 

 » verbeterde relatie en samenwerking tussen organisaties en 

bewoners; 

 » besparingen op casusniveau en investering in een duurzame 

integrale oplossing. 

Wij helpen bij het voorkomen 
van ernstige problemen, zoals 
het oplopen van schulden of 
huisuitzettingen. En wij zorgen voor 
snelle toegang als de problemen 
toch uit de hand dreigen te lopen. 
Dit doen wij door samen met 
betrokken organisaties een lokale 
aanpak te realiseren: in woord & 

Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn op zoek 

naar structurele en duurzame oplossingen in het sociaal 

domein. Dat begint bij het voorkomen dat problemen uit 

de hand lopen of dit vroegtijdig te signaleren. Wij zorgen 

ervoor dat we de complexe doelgroep in een vroeg stadium 

vinden en bereiken door te bouwen aan praktische 

netwerken in kwetsbare wijken. En dreigen de problemen 

toch te verergeren? Dan zorgen wij direct voor een 

integrale intake en toegang tot de geschikte hulp. 

• Connectie en vertrouwen is de kern van ons werk. Wij 

bouwen praktische netwerken in kwetsbare wijken. 

We investeren in de relatie met bewoners en zo leren 

we alle partijen en initiatieven in de wijk kennen. Dankzij 

die connecties ontstaan er ‘hubs’. Dit zijn plekken waar 

logische verbindingen tussen mensen tot stand komen op 

het moment dat dit er voor hen toe doet.  Dit levert een 

doorleefd buurtnetwerk op van bewoners, basisscholen, 

huisartsen en wijkagenten. En iedereen weet wanneer 

ze waar moeten zijn met hun behoeften.  Dankzij onze 

buurtnetwerken bereiken we 90% van de doelgroep 

in kwetsbare wijken. Daaromheen bouwen we een 

zorgnetwerk dat goed aansluit bij de behoeften uit het 

buurtnetwerk. Professionals in dat netwerk handelen ook 

altijd vanuit vertrouwen en zorgen voor snelle toegang tot 

hulp en passende ondersteuning als 

problemen uit de hand dreigen te lopen.  

• We bieden een methodische basis 

aan de professionals die actief zijn in 

de netwerken. Die basis bestaat uit 

integrale intakes en vroegsignalering 

met GrowCare & GrowPad als 

ruggengraat. Daarmee zorgen we voor een concreet 

handelingsperspectief voor bewoner, professional én 

organisatie.   Verbetering in het sociaal domein ontstaat 

alleen als systeem- en leefwereld elkaar stap voor stap 

helpen verbeteren. Ze hebben elkaar nodig om groei te 

creëren. Daarom bouwen we vanaf het eerste moment ook 

aan een netwerk in úw organisatie. Een netwerk waarin 

uitvoering, beleid, management en bestuur samenkomen.  

• Vanuit de directe samenwerking met de 

bewoner in de wijk laten we zien welke acties en 

interventies voor preventie of groei zorgen, of welke 

belemmeringen er zijn.  Deze buigen we direct 

om naar nieuwe handelingsperspectieven en 

veranderimpulsen voor de organisatie. 

Wat levert het op?

Uitvoeringsbrigade.nl

https://www.growpad.nl/intensieve-coaching-multiproblematiek-met-growpad-methode/
http://Uitvoeringsbrigade.nl

