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� Kennisnetwerk Achter de Voordeur

Waarom? (1)

Kwetsbare

Doelgroep

‘Afstandelijke’

werkwijze

instanties

Onvoldoende bereik

van doelgroep

Waarom (2)

� Veranderd politiek en maatschappelijk klimaat

Citaat Minister Vogelaar:

‘Dit is een verandering die gaande is in de samenleving. 
Twee jaar geleden was het misschien nog ondenkbaar
om te zeggen: we gaan ons met wat zich afspeelt achter
de voordeur bemoeien. En ook het feit: misschien
moeten we met meer drang optreden’

� Instrumentele benadering van wetgeving

� Combinatie van zorg en handhaving

Wat is het? (1)

Enkelvoudig

Zorg Handhaving

Meervoudig

Sociale

Dienst

Project 

Eenzaamheid

Ouderen

Interventieteams

Rotterdam

SIP Amsterdam

Wat is het? (2)

� Middel: huisbezoeken

� Doel: in kaart brengen en aanpakken van 

(alle) problemen in een huishouden

� Drie kenmerken:

� Grootschalig

� Integrale aanpak

� Samenwerking tussen lokale instanties



2

Methodiek in fasen

� Selectie bezoekadressen

� Voorbereiding bezoek: welke info?

� Het huisbezoek:

� Wie doet het huisbezoek?

� Wat moet je kunnen (vaardigheden)?

� En wat gebeurt er tijdens de huisbezoeken (interactie)?

� Opvolging: acties die volgen uit huisbezoeken, Hoe? 

Wie? Samenwerking met andere instanties?

� Herbezoek en/of evaluatiegesprek

Resultaten onderzoeken

� Samenwerking met andere organisaties

� Competenties van frontlijnwerkers

� Procesverbetering

� Informatievoorziening

� Zorg en handhaving

� Sociale cohesie

� Reacties op bemoeizorg

Kennisnetwerk

� Doel:
� Kennisverzameling en –uitwisseling

� Kennisontwikkeling

� Deelnemers: 
� Netwerkpartners: Universiteit van Tilburg, SEV,Radboud
Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam

� Achter-de-voordeur-projecten: gemeenten, corporaties en 
welzijnsorganisaties uit o.a. Amsterdam, Rotterdam, 
Tilburg, Arnhem, Enschede, Amersfoort, Eindhoven, 
Dordrecht

� Professionals

Activiteiten Kennisnetwerk (selectie)

� Registratiesysteem: RIS Achter de Voordeur

� Ondersteuning vanuit netwerk: evaluaties, 
advies, coaching

� Projectleider: vraag of aanbod?

� Opleiding

� Handboek Achter de Voordeur

WWW.ACHTERDEVOORDEUR.NL


